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República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANQ XLVIII- N•163

S_ÁBADO, 2 DE OUTUBRO DE 1993

BRASíLIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Fede·ral aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art.
48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 75, DE 1993
. Autoriza a adoção de procedimentos específicos para a contratação de operações de crédito para
aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas.

O Senado Federal resolve:
Art. 1• As operações de crédito interno realizadas para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas
ficam dispensadas da prévia autorização do Senado Federal, e~tabelecida no item IV do art. 4• da Resolução
n• 36, de 1992, de 30 de junho de 1992, do Senado Federal.
Art. 2• Para a realização das operações a que se refere esta Resolução deverão ser _apresentados
ao agente financeiro os seguintes documentos:
a) pedido do respectivo chefe do Poder Executivo;
b) autorização legislativa para a operação; ·
c) atestado de adimplência junto ao PIS/Pasep, Finsocial, Instituto Nacional de Seguro Social-INSS
- e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS;
d) declaração atestando o cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição e no art. 38, parágrafo
único do Ato das Disposições ConstitucionaisTransitórias, assinado pelo Chefe do Poder Executivo;
e) declaração do Chefe do Poder Executivo atestando o· pleno exercício da competência tributária
que lhe confere a Constituição;
O cópia da Lei Orçamentária.
Art. 3• As operações de que se trata não estão sujeitas aos limites fixados no art. 39 da citada
Resolução n• 36, de 1992 ..
Parágrafo único. O montante e os dispêndios referentes às operações realizadas para aquisição de
máquinas e equipamentos agríCOlas serão computados para efeito dos limites estabelecidos no art. 39 da

Resolução n• 36, de 1992.
· .. Art. 4• A documentação referida no art. 2• deverá ser encaminhada pelo Agente Financeiro ao Banco
Central do Brasil, para prévia autorização, juntamente com cronograma de reembolso e desembolso da
operação pretendida.
·
Parágnlfoúnico. No prazo de até cinco dias úteis a contar do recebimento da solicitação, o Banco
Central do Brastl pronunciar-se-á sobre a operação pretendida, relativamente ao limite previsto no art.
2• da citada Resolução n• 36, de 1992.
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Art. 59 Deveião ser-- remetidos ao. Banco Ce.ntnl.l do Brasil, para efeito de registro e controle, cópia
dos contratos relativos ãs operaçõesaé crédito de que trata esta Resolução, no prazo máxím<idetrinta
dias após sua efetivação.
__ _
Art. 6' A inobservância das disposições da presente Resolução sujeita os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios às sanções pertinentes, càbendo ao Banco Central do Brasil exercer a competente. fiscalização,
no âmbito dos mercados financeiros e de capitais, nas formas previstas na lei.
Art. 7>' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8>' Revogam-se as disposições em contrário ..
Senado Federal, 1'' de outubro de 1993..- Senador Humberto Lucena, Presidente.
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menta de comunicação referente à matéria constante da
dos Partidos)
Projeto de Resolução n" 90, de 1993, de autoria do
Mensagem SM n" 198, de 1993.
1.2.2 _ Ofício do Sr. Primeiro Secretário da Câmara
Senador Pedro Simon, que fiXa cdtéiiOs para viageris -aeSenadores ao exterior.
- --~
dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
1. 2 ·5 - Comunicações da Presidência
seguintes projetas:
_ _
:
-Abertura de prazo para apresentação de emendas
_Projeto de Lei da Câmara 0 ., 175/93 (n" 4.153/93", -:-ao Projeto de Resolução n~ 90/93, lido anteriormente.
-Referente ao tempo destinado aos cradores do Exna Casa de origem), que inclui a categoria funcional de
Agente de Portaria no Anexo X <;ia Lei n" 7.995, de 9 pediente da presente sessão dedicado a homenagear oVede janeiro de 1990. reador, na passagem· do seu dia.
Oradores:
-Projeto de Decreto Legislativo n" 40/93 (n" 321193,
SENADOR JÚLIO CAMPOS
na Cãmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo,
SENADOR MAURO BENEVIDES
por troca de Notas sobre a Doação de Equipamento à
FALA DA PRESID~NCIA- Associativa em nome
Unicamp, no valor de vinte e um rriilhõe5- de ienes, ceieda Mesa.
brado entre o Governo da República Federativa do Brasil
i.2.4- Discursos do Expediente
e o Governo do Japão,~ em Tóquio, em ·14 de maio de
SENADOR NEY MARANHÃO- Apelo ao Senhor
1993.
Presidente da República, no sentido de editar medida pro-

.
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visória autorizando prefeituras c governos nordestinos a
administrar os seus próprios recursos no combate à seca.
SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Defesa de uma
reforma judiciária n:o-Brasil. Considerações sobre a questão
do Controle Externo do Poder J udiciárió nó âmbi~o da
atual revisã:o constitucional.

1.2.5- Comunicação da Presidência
Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão nos
termos do art. 174 do Regimento Interno.

Sábado 2
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, , _1.2.6- Designação da Ordem do Dia da próxima ses·
1.3 -ENCERRAMENTO

2- ATA DE COMISSÃO
3 - MESA DIRETORA
4- LffiERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER .. ANENTES .
. "". ··-

Ata da 2068 Sessão, em 1° de o:ntubro de 1993
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura
Presid2ncia do Sr. Chagas Rodrigues

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Affonso Camargo _ Beni V eras _ Chagas Rodrigues _
Dirceu Carneiro _ Gilberto Miranda _ Jollo França· _ Júlio
Campos_ Mauro Benevides _Pedro Teixeira_ ROnan Tito.
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, iniciamos nossOs trabalhos.
O Sr. 1~' Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
RestituindO autógrafo_s de projeto de lei sancionado:
N' 350. de 1993 (n' 644/93, na origem), de 30 de setembro
último, referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 174, de
1993 (n' 3.831193, na Casa de origem), que estabelece normas
para as eleições de 3 de outubro de 1994, sâncion:ido e transformado na Lei n• 8.713, de 30 de setembro de 1993.
De comunicação de recebimento:
N' 351, de 1993 (n•649/93, na origem), de 30 de setembro
último. referente à matéria constante da Mensagem SM n9
198, de 1993.

OFÍCIO
Do Sr. J<! Secretário da Câmara do~ Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes,Projetos:

PROJETO DE LEI N• 175, DE 1993
(N• 4.153/93, na Casa de otigem)
(De iniciativa do Presidente da República)
InclUi a cS.tegoria fmlcional de Agente de Portaria
no Anexo X da Lei D 9 7.995, de 9 de janeiro de 1990.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~' A categoria funcional de Agente _de Portaria
do Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei n"'
5.645, de 10 de dezembro de 1970, passa a integrar--o--Anexo-·
X da Lei n' 7.995, de 9 de janeiro de 1990.
Art. 2"' Aplica-se também o disposto no art. l" desta
lei aos servidores da Administração autárquiça e fundacional
não pertencentes ao Plano de Class_ific~ção de C~rgos de que
trata a Lei n• 5.645. de 10 de dezembro de 1970, ocupantes
de cargos efetivos, cujas atribuições sejam iguais às pertinentes
ao cargo de Agente de Portaria.
- Art. 3~' Os efeitos desta lei incidem igualmente sobre
os prõventos da aposentadoria e sobre pensõeS decai-rentes
4o_falecimento de servidor federal que, quando em atiVidade,
tenha pertenCidO- à-Categoria de Agente de P"ortaria ót.i oCupado cargo a que se refere o art. 2~'

ª'ª

Art. 4"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

MENSAGEM N' 588, DE 1993
Senhores Membros do Cong-resso Nacional,
Nos termos do art. 64, § 1•, da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas ExcelênciaS, acompanhado de ExposiÇão de MotiVos do Senhor Ministro de
Estado Qe:fe da Secretaria da Administração Federal da Presidência da República. o textO do -p{o}êtb de le_i que "Integra
a categoria funcional de Agente de Portaria no Anexo X
da Lei n• 7. 995, de 9 de janeiro de 1990".
Brasnia, 10 de setembro de 1993. -Itamar Franco.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS- SAF/PR/N~ 1_89~-DE 26 DE
JUNHO DE 1993, -DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
CHEFE DA SECRETARIA DA A.DMINISTRAÇÃO
FEDERAL DA PRES!Dí':NCIADA REPÚBLICA.
Excelentíssimo Senhor Preside~te da R~pública.
Encaminho para exame de Vossa Excelência" o projeto
de lei que integr~ no Anexo X da Lei n' 7.995, de 1990,
a categoria funci9nal de Agente: de: ;portar~a. do Grupo de
Serviços de TranspOrte Oficial e Portaria, do Plallo de_Classificação de Cargos de que trata a Lei n~ 5.645, de 10 de dezeinbio
de !970.
2. Com a e~fç_ã_o_da Lei_ n~ 8.460. de 17 de setembro
de ~992, co~forr:te disposto no do seu artig0-59, ·a1}fUITI3S a\ tegonas fu':lct?na1s passaram do Nível Auxiliar para o Nível
Intermediáno c:ntre elas a -~~.Motorista Oficial, pertencente
ao Grupo-Serviços de Transporte Oficial· e POrtaria Códígo
?J;j_200, criado pelo Decreto n~ 71.900, de 1~ de ~arço de
3. A medida visa atender o pleito dos servidores públicos Federais ocupantes do cargo de Agente de Portaria pertencentes ao mesmo Grupo-Serviços de Transporte Oficál e Por~
taria e que não foram conteniplados com a mudança de nível.
4. Por ser urna quêStão de justiça, eis que os. ocupantes
do cargo de Agente de Portaria, desde 1990, estão sendo

pre j.udicados enl- sua remuneração, -percebendo .menos do que
aqutlo a que fazem juS:, sugiro a Vossa Excelência, se assim
o entender, que encaminhe o presente projeto de lei paraa apreciação do Cong_resso -Nacional na forma do disposto
no art. 64, § I• da Constituição Federal.
Respeitosamente.- Romildo Canhim, Ministro de Estado Chefe da Secretaria da Administração Federal da Presi-- dência da República.
-

ANEXO À EXPOSIÇÃO I;> E MOTIVOS DA
SECRE1"Al~JA DA ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL DA PRESIDí':NCIA DA REPÚBLICA N'
DE
I
123
·1. Síntese do problema ou da situação que reclama pro~
vidência;_
- .·· · Integra a cat.egorici_ rUncíorÍal de Agente de Portaria no
Anexo X da Lei no 7.995, de 9 de janeiro de 1990.
2. _Soluções e providências contidas no ato normativo
ou na medida proposta:
Passa a categoria funciomiT de Agente de Portaria do
Nível .Auxiliar para o Nível Intermediário.
3.. .AlternativaS existentes às medidas ou atos própostos:
Não existe. outro projeto em aridamente.
_
.
4. Custos:
5. Impacto sobre o meio ambiente:
Não t!;":m efeito sobre o meio ambiente.
6. Síntese do Parecer do Órgão Jurídico.

Despesa Atual

Despesa Proposta

148.775.690.262,30

233.824.676.950,64

Nr$
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Acréscimo
85.048.986.ó88,34
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WJICIUel'fTO

74.1117......111,1a~:~iYI!NOMI!Hfo

ACIOOfiAL TDoiPO DI! -VIÇO-

14.871'..fU.oati,2S jADIOONAL lDIPO De 111!11\'IÇO-

~RAllRCAÇAO-

lill.510.27a.104,82 n~RATIRCAÇAO-

t'i
1411.775.U0.2G2,:10

_

11 • .1112.3111.475,12
25.1112....-r .US,O&
!IS.S2U70.7110,2t!

.

f:jTOTAL DA DI!!IPI!SA PROPOSTA

\ ACRI!SQMO DA DI!SPBA

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N? 7.995, DE 9 DE JANEIRO DE 1990 l"l
Vispõe .o.;ohre a remunera<.'llo de servi·

clore:; civis do Poder Executivo.

na Adrni·

nistra<:IJo Vireta e nas autarquias. e dá ou·
tra.<lói providéncias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Con·
t:resso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1!' São fixados, nas tabelas dos Anexos I a IX desta
Lei, os vencimentos ou gratificações:
I ·- dos integrantes_ das carreiras ou categorias funcio·
nais Auditoria do Tesouro Nacional, Finanças e Controle, Orça·
menta, Procurador da Fazenda Nacional. Assistentes Jurídicos,
Procuradores Autárquicos, Procuradores e Advogados de Ofício
do Tribunal Marítimo, Polícia Federal, Polícia Civil do Distrito
F.,deral, Diplomata do Serviço Exterior e Gestor Governamen·
tal:
li - dos Engenheiros Agrônomos e Grupo Dacta, perten·
centes ao Plano de Classificação de Cargos e Empregos, insti·
tuído pela Lei n!' 5.645(1), de 10 de dezembro de 1970;
III - dos servidores pertencentes à tabela emergencial da
Superintendência de Campanhas de Saúde Pública;
IV - do Juiz-Presidente e dos juizes do Tribunal Maríti·
mo.
§ 1!' ~ extinta a gratificação pelo exercício em determi.na·
das zonas ou locais, considerando-se seus valores incorporados
às remuneraçJ)es fixjl,flas nos a·llexos- referidos neste artigo.
§ 2!' O disposto neste artigo ni!o se aplica aos servidores
pertencentes ao Plano Único de Classificação e Retribuição de
Cargos e Empregos, instituído pelo art. 3? da Lei n? 7.59612), de
10 de ahril de 1987.
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Art. 2!' Silo alterados os percentuais dos seguintes adicio·
nais, percebidos pelos servidores alcançados pelo disposto nos
itens I e 11 do artig~ .anterior:
I - adicional de
das normas em vigor;
11 - adicional de
Parágrafo único.
sobre o vencimento ou

insalubridade: 1%, 1,5% e 2%, na forma
periculosidade: 1%.
Os valores dos adicionais silo calculados
salário.

(•I lletificada no 00 de 25·1·1990 (vide pÓK. f>6tl de•te volumei.
III V Co/(~<·lln 'las l.eis de 1970, volume VIl. lei~ de outubro a de;~:ernbro,
(Hi~

7!-1

121 V Cule<·So das /.eis de 1987, volume III. leis de ahril a junho, pâg. 45.

Art. 3!' Será paga, a titulo de complementa~ãn, nominal·
mente identificada, a diferença que se verificar entre ns venci·
mentos ou salários das referências ·iniciais dos níveis superior,
intermediário e auxiliar do Anexo I da Lei n!' 7.\J2:11'11, de 12 de
dezembro de 1\IS!J, e os das referências dos correspondentes
níveis do Plano Unico de Classificação e Retribuição de Cargos
e F;mpregos, instituído pelo art. 3!' da Lei n!' 7.5!1H, de 191!7.
Art. 4!' Os atuais valores das funções de nssessorarucnto
superior a quo se refere o art. 122 do Decreto· Lei n!' 2()()1·11, de 25
dt• fevereiro de 19ti7, e suas alterações, são reajustados em
1:1,76%.
Art. 5!' As gratificacoes de produtividade e de desempe·
nho de atividades ·rodoviárias a que se referem, respectivamen·
te, o item 11 do art: I!' do Decreto-Lei n? 2.33:1151, de 11 de junho
de lfl87, e o parágrafo único do art. 2? d.o Decreto· Lei n!' 2.1941 1H,
de 2ti de dezembro de 1984. serilo concedidas aos servidores in·
vestidos nos cargos em comissão ou nas funções de confiança
referidos nos mesmos dispositivos, desde que nilo ocupem car·
gos ou empregos efetivos na Administração Pública direta, indi·
reta ou fundacional, de quaisquer dos Poderes da União, dos
Estndos, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Art. 6!' Os Anexos XX e XXI da Lei n? 7.923, de 12 de de·
zemhro de l!J89, são suhstituiclos pelos Anexos X e X I desta
Lei.
Art. 7!' A Secretaria de ltecursos Humanos da Senetaria
de Planejamento e Courdenat;ão da Presidência da Ueptihlica,
no prazo de vinte dias, contados da data da publicação da Me·
dida Provisória que deu origem a esta Lei, fará publicar, no
Diário Oficial da Uniilo, as tabelas de remuneração dos servido·
res das Campanhas de Saúde Pública, instituídas de conformi·
dade com a Lei n? 5.026171, de 14 de junho de 1966, nos valores
vigentes no mês de outubro de 1989, reajustados em 31,07%.
Col. Leis Kep.

~'ed.

Brasil, Brasília, 182(11:7·&1, jan./fev. 1990.
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Art. 8? Os efeitos financeiros decorti!iites dhs seguintes
dispositivos desta Lei vigoram a partir d.é!
I - arts. 1?, 2?, 3? e 9?: 1? de novérnbro de 1989;
II - arts. 4?, 5? e 6?: 1? de dezembro de 1989.

E revogado o § 4? do art. 2?--da Lei n? 7.923, de 12
de 1989.
·Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica·
Art. 9?

de~embro

de

cão.
Art. 11. Revogam-se as disposições· em contrário.
Brasília, 9 de janeiro de 1990; 169~ 'da Independêflcia e
102~ da República.
JOSE SARN E·Y
Mailson Ferreira da Nóhrega
(31 V. Colt•(,.',1tJ elas l.t>h" clt~ l~JMtl, vohlllll' lXI, n:' fi_, t.oruo I, hin•I!~Lrt• nmwru·
hro/de:.o:emhru, )Ui~. 29X9.
I·U V ('olc•nio clm·• l.t·i~ d.c l!JH7,

voltilllt!

I, lt!b

dt!

iarwiro a rn;rn·u, p<IJ.!; :t·ICI

(51 V C1Jit•c.:lin da.s /.eús ele l~)K7. volume 111. leis de uhfil a junho, pâ~. lU

Uil V ('rllt•(·./io dn!>Õ /.(fis dj! H.IH4. volume VIl. leis de outuhro a de7.ctnbro,
JHÍI{

4i

Dorothea Werneck
JotJo Batista de Abreu
ANEXO I
(Art. I? da Lei n? 7.995, de 9 de janeiro de 19901
TRIBUNAL MARITIMO
CARGOS UE NATUREZA ESPECIAl.

I h:mnm inuc,·àn

.lu11. Pn•:-;hlt•nlt•
.Jui'l

Vencimenl.o
mensal

%

3.9H2.79
3.9H2. 79

190

7

17~

6.9ti9,KK

HepresenLaçto

~67.30

GraLificac;lio

I.M2,42
1.642,42

Retrihuic:;l1o
mensal

13
12

092.~1
49~,09
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ANEXO 11

(Art. 1~· da I~ei n? 7.996, de 9 de janeiro de 19901
'

..

CAIIIIEIIIA: Alll>lTOili>O TESOUIIO NACIONAl.

C.:las:o;L'

Padrll<•

Vencimento

G r1tific14.,'.IO

Remuneraçio

III

15.136,10
14.713,66
14.303,75

6.734,10
5.544.09
5.360,25

20 ij69.20
20 267.64
19.664,110

13.905.37
13.518.08
13.141.57
12.775.56
12.419.73
12.073,82

6 182 .•19
5.010.32
4.843,87
4 682,83
4.527.115
4.376,35

19.087,76
18.528.40
17.985.44
17 458.39
16 946.78
16.450,17

11.737.54
11.410,63
11.092,82
10.783.86
lO 483,51
10.191.53

3.830,56
4.089,54
3.953,13
3.821.17
3 693,53
3.570,06

15.968,10
15.500,17
15.045,95
14.605.03
14 177,04
13 761.59

9.907.67

3.450,65
3.335.13
a.n3.41
3.115.35

13 358.:12
12 966,96
12 596,88
12.218.03

11

I
VI

v

IV
l~

III
11

I

VI

v

IV
2'

III

11

r

IV
III
11

I

9631.73
9.363.47
9.102.68
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ANEXO II
(Art. 1? da Lei n? 7.995, de 9 de janeiro de Ul90)
CAIIKEIIIA: TECNICO J)() TESOlll!O NACIONAl.

CIIS'It'

E~pecial

2~

--

Padr4o

Vencimenlu

(i ralifkal.;l'W

Hl!lllUilCflKéO

III
11
I

b 994.H
b 830.82
6.667.31

2.K66,91

X Mlil .:15

2 757.70

~ 58~.52

2.64~.59

8.315,90

IV
III
11
I

&.340,49
& 176,94
5.013.59
4 81o0,15

2.430,45
2.321.:!0
2.212.27
2.10:!.20

IV
_III

4 523,0;
4.3&9.66
4.196.19
4.032.&7

I .HI:i<I,H7

1.666,73
l.á57.54

6.4rn.go
6.135,51
5 862,92
55911,11

3.705.71
3.&42.14
3.378,á4

I 3:19.40
I 230.22
1.121.05.

5 045.11
4 772.36
4499.59

11
I

III

11
I

I 775,8/o

7 770.94
7 49H,24

7 225.R6

6. H5:t.a5

ANEXO III
(Art. l!' da Lei n? 7.995, de !l de janeiro de l!l\lO)
(:,.\UilEJit,.\ I'OI.ICIA n:UEIIAI. r: I'OI.ICI,\1. CIVIl. IHl III-'
tN ivt•l Supt~riurl

~;~lll't'Íitl

Ci ruLificut·âu

llt•n1urwração

Padráu

Vt-m:imcnln

III
li
I

15 1:15.10
14 554,&7
l:l991l.:H

6.7:14,10
5.675.5:1

VI

t;l.459,41j

ll.l 0Hl.U2

IV
III
li
I

12.943.20
12.441i,75
11 969.:14
11 510.24
11 0".74

5 550.56
6 484,66
5 416.78
&.:147.14
5.27&,94
5 20:1,.18

5 129,1;2
5.054.84
4979.19
4 902.82
4 825.87

15
15
14
14
1'1

v

v
IV
III

11
I

Hlli44, 19

10 235.91
9 843.:10
9 48/o, 7&
9. 102,1iS

5 614.21i

:.W HliH.:W
20 230.10
19.1ilU.57

18 427.86
t 7 8ti3.53

17 :116.48
16 786.18
lli 272.12

77:1.81
290.75
822,49
:168,57
928.55

.'!
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ANEXO III

(Art. I~' da Lei n!' 7.995, de 9 de jane.irtl.de 19\.lll.l
C·\Hitl·:ll\·\ 1'0\.ICI,\ 1-'I>D~:I!ill. ~: I'Ot.ICIAI. Cl\'11. 1>0 I> I·
INivd Mliodiul
Vt~nl·inumln

l'aclriu

III
~::o-JU'Cilll-

t'l

I

1l1• 111 III H' r ut· ;w

ti ti ;~r. uo

4 2it.:ltl

lU Hf12.:W

6 410.48
5.871.57.

:1 899.:10

lU :JU9. 7H
9 ]l)f),U5

:1 8:1:1.48

5 JJ2.tiG

3 2117.26

5 063.30
4 7~3.1i5

30:12,1~

I

2 X21i, 79

!I
H
8
7

IV
III

-t 52-t.:l:
4 2~·LH11

2 H4!t.:!l
2 4!J1,H7

(i 7f)2.Kfi

3 tltló.óH

2:l71.1~

I) :láti,17

3 716.30

2 267.61

5 t!H:J.!JI

5 602.01

IV
III

I'

(i rali {i(ôôl~'ó'H,

11

11
I

3 533. 7H

t:15.7tl
5!19,92
095.49
li211,1i4

7 17:1,114

ANEXO IV

(Art. 1? da Lei n!' 7 .995, de 9 de janeiro de 19901
C.•\IIIH:IIIA: ANAI.ISTA DE ORÇAMENTO F. ANALISTA D~:
FINANÇAS E CON'l'ltOI.E
ttt!'rnunernc:ào
Gratifica«;Ao
Vencimentn
l'aclrln

I

15 135.10
14 632,68
14.1.48,22

5 7:14.10
5.624.96
5515.78

20 81i~.20
20.257,64
19.1164,00

v

19.087.76
18 528.40
17 985,44
17 458.39
16 946,78

III
fo::-.fU't'llll

.B

11

1:1 H99,23

5 188.53

IV
III

t:l H9.01
1:1.015,13

5 079,39

11

1~597,18

I

12 1!14,7fi

v

12 025.42
11.652.54
11.293.61
lO 94H.b0
111.616.79

IV
III

11
I

VI

v

IV
III

11
I

lO 516.00
10209.75
9 ~15.47
9 fi33.19
9 362,42
9 102.68

4.970,31
4.861.21
4 752,02

:t.98a,24

16
15
15
15
14

3 661,04
3 551.84
3.442.85

14 177,04
13.761,59
13 358.32

4 424,75
4 :115.56
4.206,56
.. 097.45

450.17
~68,10

5oo.n
045.9b
60b.03

:J.3:1:J,Ii7

12 966.86

3 224.46
3.115.35

12 586.88
12 218,0:1
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ANEXO IV

(ArL. l!' da Lei n!' 7.995, de 9 de janeiro de 1990)
(.;,\lut F:llt \ ·n:GNICO l)j; OltÇAMENTO E TECNICO DE FINo\NÇAS 1·: CONTHOLF:

Padr6n

Clusst•

2.0:17,69

11

4.519.04
4 342.23
4.174.43
4 016.12

I

3.K~.IK

v
IV
III

VI

HH.o9

IV
III

3.738.85
3 611.09
3.490.33
3 :176.58
3 269.:14

v

"

8 633.91
8 21K,6K

2 517,73
2 452.26
2 3H6. 76
2 :121.:10
2 255.11!1

v
IV
III
11
I

11

tS KEH ,:J!)

~01.48,

5.397.16
6 170.17
4 954.92 .
4 148.23
4 M•2.4K

I

li
I

H~muru-rat:in

~66.91,

2
2
2

11

c

Oratiricac;6n

59~ ........
6 732.43
6 4K2.m

III
1-:~•n•t·i;d

v~ncinwnt.r,

7:1~.!17

1 972.23'
I 906.70
I 841.31
I 775.K6

I 667.54
I 492.08
1426.55
1361.16
1295.66
1 23u·.n

7

914,H~l

7 622.4:1
7 :140. 7K
7 06!1.53

ti MIIK,:H

6 556.7:1
6.314. 46
6.081.1:1
5 856.43
5 fi411,0:l

6 4:1\,6:1
5 230.9:1
5 037.64
4 8M.49
4 672.23
4 4!19.5ti

ANEXO V

(i\rt. I!' da Lei n!' 7 .995, de 9 de janeiro de 1990)
CAIIUF;JIIA, llii'I.OMATA

('IUS!'-it'

M IIHl'>lfll 1 :' t:la.='~
Minislrn 2~ Cla!f.se

( :nn !<it~lluo iro
I~· St~crt!t irin
2:· St•,·wtóriu

:1:·

St•t·rt~Ltirin

Vt•nt·inu.mtn

11.7i0,90

lO 419.01
9.617.87
9 066.97
8.616.b7
7.715.44

9438
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ANEXO VI

· '· '(Art.. I!' da Lei n? 7.995, de 9 de ja,neiro de 1990)
I'IUlCIIIIAilOIIIlA I'AZF:NilA NACIONAl.

Vt=nt:inu:nLu

Urat.ificac6n

Hernunera<·tn

Su l•procuraulor·C i1•rnl

12.34fi.UH

8.522.22

20 ..'o!li9,20

J•ruc·t: r1ulf1r
t·• (.'uL"JCUfiU

lii.!I!J7~H5

1.2:11 ,:li

IH 22t},l6

9.fi72.H2

6.9H!l,!.fl

15.6:u;,

(:utc•.:uria

l'rnt·urndnr

2:'

C.ott~guria

'I

n

t'

ANEXO VIl
(Art.. 1:'. da Lei n:· 7.995, de 9 de janeiro de 1990)
C·\lti!EIItA ESI'EC:IAI.ISTA -~:M I'OI.ITICAS 1'\JIII.IC:c\S
,c
1·: 01-:ST:\0 ClOVImNAMI·:N'I'AI.

Vcnc:inumW

\'

IV
III
11
I

lf'

H 674.~H
1 4:15,09

, (;ruLificac·dfl

l!J·L~2

Ht•munt•rut·átl

5 872,84

li 09:1.:11
10 185,26

• 9!lti, 7:1
4 1:111.1'1

H XCH,H6

:WXIiU,:.W
IH 528,40
15 tl6lUU
I :1 71il .5!1

~< nx7.4~

12 :.Hx.n:l

12
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AN(!;~O

VIII

(ArL. l~'·d'a Lei n~··7.995, de 9 de janeiro de 19!l0)
G R ATI FJGAÇÚES

(Servidores do PCC - Lei n? 5.645/70 e Lei n:' 6.550/7!l)

'I

.<\~sish~nle

.luritlicn, Prncuraclur

1\ulilrquit:o, J»roc:uratlur e Advuua'clu
de O(ldn clu 'l'rihunal MoriLimu

fo~n.:~nht•im

1\gu'mnmu

05

7

o~

7.4~&.00

07

7 599.HH

IJH
O! I

7.776.58

722.06
715,11
904,55
902.76

7 834.52
8 o:1s.so

I Ofi2.33
I Ofi:t.9t

8 1115.8~
8 3.76.59
8 423.82
8.68K.ll
K 885.07
. '9.09.,,70•
9 :114.'K7
9 658.01
10 028.K9
10 4:10.84
10 ~57,!)6
11 3~1.03
li HU.91
12 ~45.41
12 !flfUH

I 22:1.~2
1.229,K8

10
li
l:l
1:1
14
IS
16
17
18
Hl

20
21

2:!

2:1

24
2~

~90,0H

lloctu lN MI
22
2:1
24
25
26
Zi

2K

1.172.47
1204.94
1 238,32
I 272,62
' 307.87
1.:144.96
1.381.32

29

1.419.~8

30
31
32
:1:1
34
35

I 458.90
1 499,31
1.540,84
·1.583.52
1 627,32
1 672.45

to

I :189.29
I ;HJ~f.i;fO

I 514·C.H
1 si7.:h
1764.29
1 7~7.14
I H14.95

2 1141.:1:!

I ftHi,!J4___

I 742.2!t
I 7HM,:I!J
I M56.~W
I ~I li. Ofi
I !H7.76

2 041.44
2 1117.17
2 175,02
2 24~.115
2~17.~4

2:mt.!IS
2 468.97
2 548,47
2 712.60

2 079,00

2 M!J9.:\1
,'J fJ!Jii,CIM

2 12:1,51
2 :m5JJ9

a 52s.n1

2 422.!1H

:1 764.:11,

2 ·IK7,27

·I UI!U:I

a :m6.2H
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TABELA IX
(Art. I? da Lei n? 7.995, de 9 de janeiro de 19,9ÓI.
TAIJto;I.AS f;MEHOENCIAlS/SUCAM

'\"'.

Nivel Médio

Ut•rwrninucau 1lt1

Ut~nnminaçto

1-~mllf'~Kn

gmllt-el(t)

Mt!clit:o

Mrdic:n

Yt!li~rlntiri••

1-'arnrnc:eutkn
l!lfJCIUimicu
llicHuKO !Entnrnolu~ial
En,~nh~irl\ Al{rc'lnnmo
A\l'!li:>Lentt• Social
Ednl·ador II!Rt Satidt•
1'éc·nicn ~'" Sauclr

--7.177.00
7 }77,00
7 177.00
7 117.00
7
7
7
7

177,1)1)
177.-00
177.(HJ
177.0()
i 177,1l0

At.u:iliu

do

de l.aliol-atórin- -

i.5ll,OO

-MedfliCO - -- :--- -----

I.MI,IIO
t 578JlQ 1 648.00

CõncfutOr dt! l.andra '
Mc1tnrlsta ---

2 230.00
2.230.00
2 331,00

Guarda de EnderniBY

Mestre de LanchA
Arlirice M.-n-ui.enl;io Vt•tcultl
Auxiliar de Otvulgac:4n -- llivulgadnr Sanillirin

2 4!18.00"
2 700.00

Mil'fO~Cilpl~t•

2 700,00

Auxiliar Admini:>tr1rtivt1
Au:tiliar de B:>llltÜitica

2.700.1ld
2.700.00
2 700.00

Cartó"rofn

ANEXO X.

(Art. 1~ da Lei n~· 7,99.5; .ele ~;c)éjan~iro de 19901
CA'I'I-~CiOHIJ\S FUNCIONiÚS DE>; NIVfo~-~~ '!~1'~1tMEUIAHIO
{fo;llitcenda dt! 2:·,~.rau cnmplttt.c~ para •nsre:~~~ot

.'\)(t<Oit<

,

.'\clminbuat.ivn

'\Kf'OIL' de!
AK~Rt\' de)
,·\~t·nCL' clc)
A)(t•ntl' eh)

..\hasti!Cilllf'lltO

,\s~untnll ela lndc'llltri.ll Acucareira

t\!l~untns da tndU~tria Mach:ireira
1\tiviclaclell tqc:rnpecuãriu
, '·· _
Al(lmte de 1\lividad~o~s de Caf~""~ ,.'lt",
Aguntt.• dco AtividadL'll MariL•JVI!.'t"' 1uvaats
Agente dtt Cinelotntcrafia e Micrnrilmaa:en1
Agente li<> Cnlm·actr•
1\J(ll'nle de Gnmercialiuctn do carc; le•z:c el;ll.inct·ot I
A.cunle de Cmnunicaçio Social
Al(<•nte de Dt•fesa flnrttl'ltal
,
.>\l(ttnle de Uiligl:nci• do 1'ríhunal Maritunn
Al(t<nle de lli~iene P St•l(urança do Tuba lho
Al(ctnle ele lnsp~6o de lndU11tria e Comércio
1\..:ente dt• ln!lllet·tn da J>e!lt:a
.
.
.
A..:ttnlc de lnNpt•c4n Sanilliría"' lnrlu-;tna dt.' l'rnduto!> ele ()rc~ecm l\n1mal
1\Jtuntt! dL' Mecaniuc•o de Apoio
t\l(ente d~ Saúdo PLihlit:a l~m extincinl
.
A.ccnt~ de SaUdu PUhlic-a ICirupwSatidc PtJblic.,
Auenle de Servicns ComplementareM
Al(cnte clt! Servicmc de En~Cenharia
r\gt.'lltc de St"tcnrant•a d, 'l'nifei(O Aeren
:\Kcnte de Telej·omun/dacóe:o; e EleLricit.lajle
Aacenlt dL' Transp()rt.e Marit.imo e 1-'luv••l
,o\lr:trRll' t'nl 1\tivldadn AerneNpac-íait'
A rUfie•• F.!lpt!ciolizado (I\RT·700t
1\lltustcmte Sindical
1\Msi!ltc•nte de Guntmle'lnterno
Atu.lliar tiL' F.nfermal(em
.1\uxili., de Mt:tcwroln"ia
''"lJilinr t•m t\~suntos F.ducacinnais
l\ulili11t 1•111 A!lsuntoll Culturais
Cnntrumt!stre rAR'I'·7001
Cotitruludnr de Trâlt>gn .>\ert'o
llotilol(nfo

llt•st·nhisla
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lilcntifkadur llu~iloscllpico
l.uhur•t"ri>-La
~ll:!itreo (1\H1'·iCIOI
Mt>lr()lu"i~t•

OÍ'lt>rndnr d..- Gumput.tu.:ao
Pat.rulheirn Rndnviàri() Ftodf'r&l
J 1 t•rfurudnr·Ui~itaalnr

l'rtl"'rllllllUIIIr
1'8tlUI"'f11f11

Tllt·nu:n dt: Art!UÍ\'t1

1'crniru tlt• Cnnlu hilitlndl'

Tecnico
Tecnlco
1'tknic:o
'l'êcnico
Ttknic:n
1'écnic:o
Técnico

clt! UtorívacluN dn P'clrólen e nutt0!4 Comhu~tlivcil!l
dt: fo:st.racln
de l.abor.LóriD
de McLcnrolol(ia Aeronâutica
de Pro.cramaç:ln a Operaçlo de Ucfun Alirea c Cuntmle de 'J'rftli>itll Aéreo
um Cada11t.rn ltunl
em CarUIJ(Ufia

'l'tknic:o em Cc,Jonizaclllno

- 1'écnico em Eletr6nica e Telecnmunic:açóes Aeromluticu
Técnico em lnformacdl'S 1\emnâuticas
1'1it:nit.•n em ltadiolnKia
'l'écnic•o em Uecur1101o llidricnl'
Ttknico ent llecur~u" M incni•
'l'ecnnlol(illta
1'radutor lent ext.in~·tn)

ANEXO Xl
(Art. I!' da Lei n~ 7.995, de 9 de janeiro de 19!10)
CATEGORIAS rliNCIONAIS DE NíVEl. A.UXJI.IAH
!lnl(reno 11em a-exiglncia dn 2~ ~~:rau completo)

Al(t:nle Auxiliar de Sacide Pública Cem extincto)
Acente de IJrt:niiJCem e Barraacem
1\ii:tnle Operadonal de Tel~cnmunicac:óeK e Eletricidacle
Agl!nte de Portaria
Al{ente de Vhtilincia
Arlifice tAU 1'.7001
1\tuili., de 1\rtificc (A.It'l'·711(1)
!uuiliar de l.ahoratolrio
1\uxiliar Operacional enc AKropecu,ria
1\tixiliar Operatinnal ele Cintofot()a:rafia e M~rofihna~~:em
1\uxili~r Operadonal de Cnmercialiucao do Cah! (cirfêXtint·llllnl
Auxiliar de Controlto Interno
Auxiliar OlJcraclon.-; rJa lnchi11tria Acucareira
Auxiliar Operacional da Jnchil'tria Madeirttc'ra
Auxiliar Opendonal de IJefe~a Flnre~tal
Auxiliar ()peradonal de Mett~nrnlns:ia
Auxiliar Operat·ional ele Servicns l)ivenos
Auxiliar 01Jt~udc,nal de Servicfl!' rle Jo:n.cenharia
Auxiliar Operac:i«mal ele A~t~unlns Culturais
Auxiliar l)p~racinnal en• 1\Kt~-untns F.ducacinnai~
Atuiliar ele 1'ran!lpnrltl Marit.imn tt Fluvial
Mnlnri:ota <Hicial
Tc.oh:fnniKla

tarquiu feder&IS obedeceri às dlre·

LEI N' 5. 6.5 - DE 10 DI DIZEIIIIlO
•• 1g7Q
E.ttabel!!ct cUrstrtzes ,ara a clcW:~ti~
caç4o c:t:e cargos do Serviço Civil da
Unido e da& autarquia.a ted.eraza. •
dd outra.o providtncial.
O Presidente da Repúbllcr.

Faço saber que o conlt'essD Nuclo~
nal decreta e eu sa1~c1ono ll se;u1nte

Lei:

Art. 1'

A classlflcac;Ao de ::argoo
do serviço Civil da Unllo e das ,\U•

trizes estabelectdu aa presenta lel.
Art. 2• Os ca.rcos seri.o c!Msl~l·
cados como de provimento em cu.
miSdo e de provimento efettvo. en·
quadra.ndo·se. bàsicamente, nos se~
KUinteS Grupos:

De ProVimento em Co!lliss&O
1 - Olreção e As.5oe~so\·amen":.o Su·
perlor...
De Provimento E!ettvo
u - Pes<luil& Cientifica e Tec·
noiólie&

III -

Diplomacia

IV -

Magistério
PoUcla Federal
VI - Tributação, Arreca.da.ç&o
Fiscallzacr.o
VII ~ Artesanato

v-

e

VIII - Serv!ÇOS Awclllares
IX - Outras &tlvldades de ntveJ

X -

superior
Outras attvid&des de n1ve1
médio.

9442
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Art. 30 SegunàO & correlaça.o t!
afinic:1a.de. a naLu1eza aos t. a.... .alhos
ou o nivel de conhecimentos aplica-

dos. cada Grupo. a.crli.ngendo varias
ativ1dades, compreenderá:
I - Dtreçã.o e Assessora.mento superiores: os cargos de direção e. assessoramento superiores da admlnistra.çã.o CUJO provimento deva ser re..
gido pelo critério da. confiança.. segundo fôr estabelecido em reguJ&•

mento.
n - Pesquisa ctclltifica e recnológtca: os cargos com atribuições. ex·
clusivas ou comprovadamente pnn-

cipa.ts. de pesquJsa

O:l~ntJ!ic~.

pura.

ou aplicada, para cujo provimento se
exiJa diploma de curso superior d•
ensino ou habtlltaçáo legal eqUIV:Ii•

lente e não est.eJam abrangidos pela

legislaçA.o do Magistério Superior.
III - Diplomacia: os cargos qu&
se destinam a representação :11pJo·

matica.

IV - Magistério: os cargos C'Om
a.ttvtdades cte magistério de todos os
nive1s de ensmo.
V - Policia. Federal: os cargos com
atribuições de natureza. policial.
VI - Trtbutaçã.o, Arrecadação o
Fiscalização: os ca.r~ com ~t.tlvt·
dades de tributação, arrecadaçA.o 6
fiscalização de tributos federais.

vn - Artesana.to: os careos de
at1vtda.des de natUl''!:la permanente,
princ1tJ&~ cu z.uxilia.rs:§, re~aeianadaa
com os serviços de a.rtifice em suas
va.rtas modalldaae~.
vtn - serviços Auxiliares: os car·
gos de attvtàa.des administrativas ~m
geraL quando náo ic llivel superior.
IX - Outras attvida.des de n1Vel
superior: os demais cargos para. cujo
provimento se exija diploma de C'Ur·
so superior de ensino ou haOWtaçio
lep.l equlValente.
X - Outras a.ttvldades de nivel
m~dio ~ os demais cargos para cu i o
provimento se exija diploma ou certifle&do de conclusão de curso de
grau médio ou habil1taçio equivalente.
Paragrafo Unlco. Ali a.tivldades -re·
Jac1onadas com transporte. conserva·
ção. custódia, operação de elevadores,
limpeza e outras assemt>lhaaa.s se1·ão.
de preferência. objeto de execução
indireta.. meaiante .:or&trato. de acordo com o artigo 10. 1 7•, do Decreto ..
lei número 200, de 25 de fevereLro
de 1967.
Art. 4• outros Grupos, com caracteristicas próprias, dlferenctadv.s
dos relaciona.dos no artigo antenor,
poderão ser estabelecidos ou desmembrados daqueles, se o justificarem as
necessidades da Administração, mediante ato do Poder Executivo.

Art. s• Cada Grupo terá sua ·pro.
pria escala ae ruv~:. a ser aorovada. pelo Poder Executivo, atendendo. primordialmente, aos _se~rUtntes
!atóres:
- -

'

I_ - lmportlncia da ativida.de p;a.ra
o desenvolvimento nacional.
1II - Complexidade e responsab!;
Udade das atriOulções exercidas; e
' III - Qualificações re~uertdas para
o desempenho das atribuições.
Faràgrafo \mico. Não haverá correspondência entre os nivei_s dos di·
versos Grupos, para. nenhum efeito.
Art. 6° A ascensáo ... a prooti'es·
são funcionais _obed~c,erão . ~ criterlo~
seletivos. a serem estabelecidos pelo
Poder Executivo. associados a um:
sistema de treinamento e qualificação destinado a assegurar a permanente atualização e elevação. do r:.I·
vel de eficiência do !urlclonul~E~o. __
Art. 7° O Poder Executivo elaborara. e expedir& o nôvo Plano de
Classificação de Cargos, total ou
parcialm!!=nte, mediante decreto. - ob·
servadas as dispos1çoes desta lei.
Art. a• A tmplantacáo do Plano
sera !e1ta. por orgãos, atendida uma
escala de prioridade na qual se levará em conta preponderantement~:
I - a- iffiPll.'ittaçã.o prévia. da reforma administrativa. com base no
Decreto-lei número 200, de 25 de fe·
vereiro de 1987;
II - o estudo quantitativo e qualitativo da lotação dos órgãos. t_endo em vista. a nova estrutura. e atribuiçOes decorrentes da proVidência
mê:nc.i.onaàa no ltem anterior: e---m - a exis~ncia. de reCursos- orçamentários para fazer face às respectivas despesas.
Art. 9" A transposição ou tra.ns·
formação dos cargos, em decorrên·
cia. da ststem&tica prevista. nesta lei,
processa.r-se-á grada.tivamente consi·
derando-se &S necessidades e convemências da Administra.çã.o e, quando
ocupados. segundo critérios selet.tvos
a serem estabelecidos para os cargos
integrantes de cada Grupo, inclusive
através de treinamento intensivo e
obrigatório.
Art. 10. O órgão central do Sistema de Pessoal expedirâ as normas
e instruções oecessãriaa: e coordenara a execução do nóvo Plano. a ser
proposta pelos Ministérios, órgãos mtegrantes da Presidência da l{.eoubhca e autarquaas, dentro das respectivas JUrtscUções, para aprovação
mediante decreto.
§ 1• O órgão central do Sistema.
de Pessoal promoverá. as medidas

necessâ.ria.s para que o plan-o se ta
mantido perma.nentemen~ atuatiza·
do.
§ 2• Para a correta e uniforme
implantação do Plano. o Orgão cent_ral do Sistema de Pessoal promove·
ra
graaativa e oongdtó:-mmente o
treinamento de todos os servidores
que participarem da tarefa. segundo
programas a serem estabelecldOs
com esse oOjettvo.
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Art. 11. Para assegurar a UDlformldade de orientação dos trabalhos
de elaooraçã.o e execuçl.o do Plan:l
de Classi!icaçto de Cargos, navP.rá,
em cada Mimsterio. Orgão integrante
da Presidência da. RepUOlica ou ~u
tarquia. uma Equipe Técnica de alto
nivel. sob a presid~nci& do dirigente
do órgã.o de pessoal respectivo. com
a mcumbência de:
I_ ..... de_t_erminar quais os Grupos
- oU respectivos cargos a serem abrangidos pela escala de prioridade .1. que
:se re!er_e_ o artigo 8° desta lei;
II - orientar e supervisionar os
leVantamentos. bem como reauzar os
estudos e análises indispensá. V'!ls à
inçlusão dos ca.ra:os no nõvo Pla·
no; c:
III ;;;..--manter com o orgao centi-aJ
do Sistema de Pessoal os contactns
necessa.rtos para correta. elaboraçto
e Implantação do Pl&no.
Parágra.!o único. Os membros dn
Equipes de que trata. este artigo serão designa.dos peJos Ministros de Estado, dirigentes de órgãos intern.ntes
da Presid&!mcia da RepUblica. ou de
autarcjulA. devendo a eacolh& reea.ar
em servidores que, pela sua auwrlda.de administrattv& e capacJd&de tecnica. estejam em condições de exprimir os objettvoe do Min1sttr1o, do
órgão integrante da Presid~ncia. da
República ou da. auta.rqW&.
- Art. 12-. O nôvo Plano àe cwslflcação de C&riiOII a ser lnstlt'lldo
em aberto de acOrdo com as diretnzes expressas nesta. lei. estabelecerá.
para cada M1n1stêr1o, 6rpo interrante da Prestdencl& da República ou
~&.uta.rquia, um nUmero de caraos inferior. em relação & c&d& srupo, aos
atualmente exts~tea.
Par&IJ'&fo único. A' nlo obaervi.ncia da. norma. contida neste arctgo
:sOmente serà perm1t1LU..
a.) mediante
reduçl.o equiva.lent.e
em outro grupo, de modo a não ha...
ver aumento de despesas; ou
b) em casos excepcionais, devida...
mente justificados perante o orglo
centra.J do Si&tema de Pessoa.!, :se ln·
viável a proVidência lndicad& na a.Unea anterior.
Art. 13. Observado o disposto na
seçã.o VIII da Con&tttulçAo e em J)al•
~. no seu artiro 97! as formas
de n_rn~.-·imento de cargos, no Plano
de Classi!ica.ção decorrcn•:.t c:esta I~i.
serào esLaceJecida.s e disciplinadas
mediante normas regulamentares e~
pecUicas, não· se lhes aplicando as
disposições. a respeito. contidas no
Estatuto dos Funcionários PUblicas
Civis da União.
Art. 14. O atuaJ Plano de f!JJ.Ssi!icaçào de Cargos do Seiviço Civil
do Poder _Executiv_o, a que :se ref~re
a Lei nUmero 3. 780, dP. 12 de- iuiho
de 1960 e legislação posterior, é con_siderado extinto. observadas a.s dis·
posições desta lei.
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Pa.ragrato unico. A mediGa que
fór sendo implantado o nOvo Plano,
os cargos remanescentes de cada C!)..,_
tegor1a. classificados conforme o Sistema de que trata. éste artxgo, passarão a. integrar Quadros Suplem•!ntare~ e, sem prejuizo das promoções

e acesso que couterem. serã.o -;uprlmidos • .quando vagarem.
Art. 15. Para efeito- do disposto
no Artigo 108, I 1°, da. Cons:fituiçá.o,
as diretrizes estabelecidas nesta lei,
inclusive o disposto no artigo 14 e
seu p&rágrafo único. se aplica.rã.o à
classifica.çã.o dos cargos do Poder Legisla.tivo, do Poder Judiciário. dos
"""'ribunais de contas da União e _do

Distrito Federal. bem como à cla.sslfica.çi.o dos cargos dos TerritOnos e
do Distrito Federal.
Art. 1a. Esta Lei entrará em v!gor na. data de sua publicação, revop.das a.s disposições em contrario.
Brasilla.. 10 de dezembro de l9'i0;
149' da Independência e 82" da
República.

EHtt.IO

G. Mt:DICI

Alfredo Buzaúl
Adalberto de BaTTOI Nunu

Orlando Get1el
Mârio Gib.ton Barboza
António Delfim Netto
Mário David Andreazza
L. F. C:irn.e Lima.
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata

Márcio de Souza e Mello
F. Rocha Lagóa
Marcus ViniC'Ius Pratini àe Morc.es
António Dia&- Leite J'llntor
Jo4o Paulo ctos Reis Velloso

Jose Costa Cavalcantz
HlJ(Ji.no C. CorsetU

(À Comissão de Consti(uição, Justiça e Cidad(mia.)
PROJETO I>E DECRETO LEGlSLATIVO N• 40, DE 1993
(N• 321/93, na Câmara dos Depiiiilc!Os) · ·•

Aprova o texto do Acordo, por troca de Notas,
sobre a Doação de Equipamento à Unicamp, no valor
de 21 (vinte e um) milhões de ienes, celebrado entre
o GOVerno da República Federativa do Brasil e o Gover~
no do Japão, em Tóquio,·em 14 de maio de 1993.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica aprovado o texto do Acordo, por troca
de Notas, sobre a Doação de _Equípamento à Unicamp, no
valor de 21 (vinte e um) milhões de ienes, celebrado entre
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o Governo da República Federativa do Brasil e_ o Governo
do Japão, em Tóquio, em 14 de maio de 1993.
- Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer a tos que pOssam i'esu1tar e·m revisãO
do referido_ acordo. assim como quaisquer ajusfes comple~
mentares que, nos termos do incisO I do art. 49 da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromiSsos gr-avosos --aopatrimónio nacional.
Art. 2o Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sUa publicação.

· MENSAGEM N• 351.
Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art. 49, inciso I,
da Constituição Federal, submeto à elevada ç.onsideração de
Vossas Excelências, acompanhadO de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, Interino, o texto do Acordo, por troca de Notas, sobre a Doação
de EquipamentO à Unicamp, no valor de 21 (vinte e um)
milhões de ienes, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Japão, em Tóquio, em
14 de maio de 1993.
·
Em vista de rigoroso cronograma estabelecido pelas a~to
rídades japonesas para a efetivaçãC{do presente Acordo ainda
no corrente ano fiscal nipónico, seria de toda conveniência
sua aprovação, pelo Legislativo, em caráter de urgência.
Brasüia, 25 de junho de 1993. -Itamar Franco.

EM n" 203/MRE
Brasília. 15 de junho de 1993.
Excelentíssimo Senhor P~esidert~ da RepúbliCa, __
Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa
Excelência o an~xo texto de Acordo, por troca de n-otã.s,
de 14 de maio de 1993, pelo qual o Governo da República
Federativa do -Brasil e o Governo do Japão formalizam a
doação de 21 (vinte e um) milhões de ienes para a aquisição,
pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), de
laboratório de ensino de idiomas, com a finalidade de promover o aprendizado da língua japonesa no BraSil.
2. Em viSta de rigoroso cronograma estabelecido pelas
autoridades japonesas para a efetivàÇão ·do present_e Acordo
airtda no corrente ano fiscal nipónico, seria de toda conveniência sua aprovação, pelo Legislativo, em caráter de urgência.
3. Permito-me Submeter a Vossa Excelência o anexo
projeto de Mensagem ao Congresso Nacional, juntamente
com cópia do texto em português d6 Acordo, a fim de que
seja encaminhado à apreciação do Poder Legislativo.
Respeitosamente. Luiz Felipe P. Lampréia.
A Sua Excelência o Senhor
Kabun Muto,
Ministro dos NegóCios EstrangeirOs
·do Japão.
Tóquio, 14 de maio de 1993
Excelência,
Tenho a honra de acusar OreCebimillto da Nota de Vossa
Excelência, datada de hoje, cujo teor em português é o-seguinte:
''Tenho a honia de fazer referência às recentes conversaçôes entre representantes do Governo do Japão e do Co~ ·
vemo da República Federativa do Brasil a respeito da doação
de laboratório de ensino de idiomas (doravante denominado
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"Equipamento") à Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e de propor, em nome do Governo do Japão, o seguinte acordo:
1. Para fins de promover a língua japonesa n~ R~pública
Federativa do Brasil, o G_overno do Japão, de conformidade
com as disposições legais pertinentes em vigor no Japão, f3.rá
uma doação ao Governo da República Federativa do Brasil
(doravante denominada "Doação") no valor até vinte e um
milhões de ienes (21.000_QQO).
2. A Doação será utilizada pelo Governo da Repúhlica
Federativa do Brasil exclusivamente para fins de aquisição
do Equipamento (composto d~ produtos japoneses) e de serviços necessários- ao transporte do Equipamento até os portos
de desembarque na República Federati\._'a do Brasil.
3. A Doação ficará disponível no período compreendido
entre a data de e~trada em vigor do presente acordo e o
dia 31 de dezembro de 1993, podendo esse período ser estenw
dido por consentimento mútuo entre as autoridades competentes dos dois Governos.
- -4. (1) o Governo da República Federativa do Brasil
ou a autoridade por ele designada firmará contratos para a
aquisição do Equipamento e a prestação dos serviços mencionados no § 2 acima, cm moeda japonesa e com nacionais
japoneses ou pessoas jurídicas japonesas confroladas por nacionais japoneses. Tais contr~tos serão previamente submetidos ao exame do Governo do Japão.
(2) O Governo da República Federativa do Brasil ou
a autoridade por ele designada abrirá conta bancária, a ser
utilizada unicamente para o propósito_ da Doação, em nome
do Governo da República Federativa do Brasil, em um banco
japonês autorizado a operar com moeda estrangeira escolhido
pelo Governo da República Federativa do Brasil ou pela autoridade por ele designada.
(3) Para saldar as obrigações assumidas pelo Governo
da República Federativa do Brasil ou autoridade por ele desigw
nada nos contratos citados no item (1) acima, o Governo
do Japão efetuará pagamentos em ienes na conta mencionada
no item (2) acima, sempre que forem solicitados ao Governo
do Japão pelo banco referido no item (2) acima e mediante
autorização do Governo da República Federativa do Brasil
ou autoridade por ele designada.
5. (1) o Governo da República Federativa do Brasil tomará as medidas necessárias com vistas a:
a) assegurar o pronto desembarque e desembaraço alfandegário nos portos de desembarque na República Federativa do Brasil e o transporte interno do Equipamento a partir de tais portos;
b) isentar nacionais japoneses, ou Pessoas jurídicas japow

nesas controladas por naCionais j_aponeses, de taxas
alfandegárias, impostos e outras obrigações fiscais que
possam ser aplicadas na República Federativa do Brasil com relação ao fornecimento do Equipamento e
serviços no âmbito da Doação;
c) assegurar que a manutenção e o uso do Equipamento

sejam feitos de forma efetiva e apropriada;
d) arcar com todas as despesas necessárias para a imple-

mentação da Doação e nela não incluídas.
(2) Com relação ao transporte marítimo e ao seguro
dos produtos adquiridos por meio da Doação-, o G?_~erno
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da RepUbllca Federativa do Brasil não imporá quaisquer restrições à livre concórrência eil.tre- coi:npanhias de seguro e
de n~vegação.
Tenho, ainda, a honra de propor que a presente Nota
e a Nota em resposta de Vossa Excelência confirmando, em
nome do Govetrio da República Feder<!tiva do Brasil, o acima
disposto, constituirão, acOrdo entre nossos._ Governos, o qual
entrará em vigor na data do recebimento, pelo Governo do
Japão, de notificação por escrito do Governo da República
Federativa do Brasil sobre o Cl}-mprimento das form~lid_ades_
iriternas necessárias à vigência do acordo.
Kabun Muto".
2. Tenho, igualmente, a honra de confirmar, em nome
_d_o GOvernQda República Federativa do Brasil, que ,o acima
dispóSto é também o entendimento do Governo da República
Federativa do Brasil, e de concordar com que a Nota de
Vossa Excelência e esta Nota em resposta constituam acordo
entre os dois Governos, o qual entrará em VIgOr na data do
recebimento, pelo Governo d() _Japão, de notifícação por escrito do Governo _da República Federativa do Brasil sobre o
cumprimento das formalidades internas nece-ssárias à vigência
do acordo.
_
_ _, ____ , _
.AproVeito a oportunidade para apresentar a VOS$a Excelênci~ a garantia de minha mais alta consideração. - Jfernando
Henrique Cardoso. -Ministro de Estado das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil.
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - 0 Expediente lido vai à publicação.
_ ·
O Projeto de Lei da Câmara n' 175193, que acaba de
ser lido, terá 'tramitaÇãO com prazo determinado de 45 dias,
nos termos do art. 64, § 1'!, da Constituição, combinado com
art. 375 do Regimento Interno ..
De acordo com o art. 122, inciso II, letra b, do Regimento
Interno a matéria poderá receber emendas pelo prazo de
s· dias Pera:nte a Comissão -de ConStituição, Justiça e Cidadania.
·
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O Projeto
de Decreto Legislativo n'! 40193. que acaba de ser lido, terá,
nos termos do art. 376, letra c, do Regimento Interno, perante
a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o prazo
de 5 dias para recebimento de emendas, findo o qual a referida
Comissão terá 15 dias, prorrogáveis por igual período, para
opinar sobre a proposição.
.
.
Sobre a mesa, projeto que será hdo·pelo Sr_ 1~ Secretáno.
É lido o seguinte:
·
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 129, DE 1993
Acrescenta parágrafos ao art. 20 da Lei n" 5.682,
(!e 21 (!e julho (!e 1971 (Lei Orgânica (los Parti(ios Políticos).
O Congresso Nacional decreta:

_ __
Art. 1• -o art. 20. da Lei n' 5.682, de 21 de. julho de
1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos) passa a vigorar
acrescidos do_s seguintes parágrafos:
"Art. 20. ······n~·~·.. ······•······••••·-·~~-•; ......... .
§ 1~ O estatuto pod~rá prev~r a possibilidade de
impugnação d~ çartQidatura a cargo eletivo majoritário,
por parte de qualquer filiado ao partido, mediante re-
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presentação fundarne'ntada onde .se :apontem 'os motivos capazes de tornar o interessado ·incompatível com
a honra, a dignidade e o decow do,J;argo, ou aincla
em razão de prática de ato .qe _itnp'fobidade adrojnis~

tratiVa·.
§ 2'~'.- Para os fins previstOS no parágrafo anterior.
será dada ampla divUlgação dos .nomes, com prazo nun~
ca inferiór a 15 (quinze) dias:• ea,bc_ndo à Comissão
Execlltiv:i déliberar sobre_ a existên'Cla' de indícios sufiM
cientes para ii'lStauta:çãO de siifdiCânciá. .
_'
__ '
§ 3' Em qualquer hipótese, será assegurado o
direito de ampla defesa.."
Art. zn Esta ler entfã ·ern vigõr-nã data de sua
publicação.

Art. 3<:> __ São revogadas as ·disposições_ em centrário.-

Submetemos à consideração dos ilustres pares a presente
iniciativa, na certeza Qe .que o tema é de relevante interesse
para o~ destinos da Nação.
-_ Sala das Sessões, te de outubro de1993. -Senador Pedro
Simon. ·
· ·

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI ORGÁNICA DOS PARTIDOS
'

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

~~··

......... ···.·--· ....

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

Art: 20. O estatUtO e o programa 'sãc5··c'rdócument9s··
essenciais à constituição do partido, os quais, subscritoS pelos
seus fundadores e apoiados por todos aqueles _que a ele se
tenham filiado, devem ser aprovados _pelas ConVenções Municipais; Regionais· e Nacional.
·-· . . . . . . . . . . . ' ••

-~-

•••• -· ••••• ·-· ••• •4• • .,..~·__.,._. ·---·-· •• ~ •••• :" ••,.

~~,;:,--~---=

(À Comissão de Constinlição, Justiça e Cfdadan.iq.
- decisão terminativa.)
Justificação
O processo_ de redemocratização do País, que__c-ulminou
com a promulgação da Constituição de 1~88~ expre.."samente
erigiu em ·objetivo fundamental da República, entre outros,
a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art.
3'?, incfsb 1" CF). Proclamou-se, ainda, o Estado de Direito
Democrático como princípio informador da organiZação sóciopolítica da Nação, explicitando-Se._ na ~steir_a da _tra~iç_ão consagrada, que "todo poder emana do povo, que o exerce_ por
meio de representantes eleitos 01,1 dire_tt!~~J1te, ~9s tc;:rmos
desta Constituição". (Art: 1", parágrafo único CF.)" · · .
Entre nós, a fonte de todo_ c qualquer poder legítirrio
reside na soberania popular,_-cuja manifestação primeira é
o livre exercício do ..sufrágio universal -p_elo voto direto- e
secreto com igual valor para todos." (art.14 CF): No ~ercfcio
do poder, estão os agentes públicos obrigados a utilizá-lo exclusivamente para realizai" o bem Gomlirtl,_ sendo proscrita
qualquer outra finalidade. Este. d~v~c.&.e. impõe, _com maior
intensidade, àqueles que se encontrall). investidos de ~a~~a.to
popular. Não é por outra razão que o constituinte a,rrolqu,
entre as hipóteses ensejadoras de perda. ou suspens-ão dos
direitoS políticos, a prática de "improbidade admin\str~tiv?-~_',
sendo esta, em alguns casos,_ qualificada corno "crime deresponsabilidade''.
Aos partidos políticos, instrtirriento de capital importãnciá no regime da democracia r"epresentativa·, ãssegurou.:.se ampla liberdade de orgariízaçãci e fuflCióriáffiertto~~tespeitàdas
algumas limitaÇões neceSsária~r_á_prescrvação da ordem instituída. Entre estas limitações, ênc·ontra-se a neceSsidade de
estabelecerem os respectivos estatutos "nofmas de fidelidade
e disciplina partidárias." (art. 17, § 1" CF). ··
Entendemos, em tal contexto, que as _agremiações partidáriaS têni" uin compromisso Com a _sociCd8.de- e a. própria
democracia, no sentido de assegurar que os postulantes a
cargo eletivo, nomeadamente aqueles q-ue concorrerii a diSputas majoritárias~ ostentem- um _passado probo e de ilibada
reputação.
--

O projeto que ora apresentamo-s, conquanto não fixando
normas de caráter cogentc, tem por finalidade aprimorar o
sistema político partidário, indicando_.a. conveni~nc;:íB. do est~
belecimentó de mecanismos internos que possibilitem averiguar, previamente, a compatibilidade ética do postulante com
os superiores interesses da moralidade pública.

O SR. !'RESIDENTE (Chagas Rodrigues) O projeto lido
será publicado c remetido à coinisSãO competente-:
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 90,-DE 1993
Fixa critérios para viagens de Senadores ao exterior.
O Senado FederaL resolve:.
Art. 1n O -Setlador só poderá álisehtar-se do P1;1.ís quando p'rCviamentC àütoriZado pelo Plenário.
-.
Parágrafo único. A autorização 3. que se refere este artigo será solicitada com antecedência mínima d~_ 15 _(quinze)
dias·.
·
Art. 2" O requerimento solicitando autorfzação para
ausentar-se do País será acompanhado de justificação, na qual
serão esclarecidos:
· ·
a) a razão da viagem e o interesse público envolvido;
b) a natureZa_ da missão a realizar-se nq__estrange_iro; .
c) o período de ausência;
d) o custo total para os cofres públicos, ou, o nome da
entidade patrocinadora, se for o caso.
Art. 3" A Mesa opinará conclusivamente sobre o requerimento, no prazO de 5 (cinco) dias.
.
Art. 4~ O requerimento e o parec_er da M~sa serão lidoS
na Hora do Expediente e a m:;t.téria será votada em seguida
à Ordem do Dia da mesma Se_ssão.
_
Art. 5" As indicações para míssão nO·extefhr, quai100
ã:·-cnteno· do Senado, observarão o princípio da alternância
éri.tre os Senadores.
·
Art. 6'1 Quando do regresso ao País, o Senador aprt:sentará relatório __ das atividades desenvolvidas, n~ prazo d~ 15
(quinze) dias. ·
·
_
Art. 7~ _A economia resultante da aplicação desta Resolução será destinada à- caTnpanha de Combate à Fome.
__
Art. W _ Esta Resolução entra em ·vigor na data de sua
publicação. - ···-- - -- -Art. 9~ · São revogadas as disposições em contrário.
Justificação
· A presente iniciativa tem por fili.alid"a.de inovar a disciplina
regimental no que tange ao pedido de licença dos Senadores
pata se auseritªreOJ. do País.
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Cõnsideràndo que as· viagens aó exteriOr. nõ cUrso ao
desempenho da' atiVidade parlamentar, Sãó do interesse: da
própriâ instituição, jUlgamos necessário qUe a deliberação plenária seja precedida do pronunciamento conclusivo da Mesa.
Por o_utro lado, deve o requerim-entO Conter elementos
suficientes e que permitam-esclarecer:
- a razão da viagem e·o'it.ttêresse público envolvido;
- a natureza da missão a realizar-se no estrangeiro;

-o período de ausência;

--

- o custo total para os cofres públicos_, quando da responsabilidade da administráção-·ctíreta ou ihdireta, ou O rtõm-e
da entidade patrocinadora, no gtSO çontráriO.-- ~c ; -·
É necessário, aindã, fíXár Um critériOrpata a escolha dos
Senadores que irão-desempenhar as missões. Entendemos
que;para este fím, o ptiticí.J?io da alternância'é o que· melhor
se ajuSta às exigênCias da eqUidade e da isotibmia de direitos
e deveres.
Fmalmente, julgamos oportuno que·se promova-a iiriediata redução ·dos deslocamentos desta natureza ao mínirilo
indispensável às boas retàções do Senado Federa) com entidades externas. A econOmiá_quê daí resUltar terá, certameitte,
uma aplicaçãO hobre·, ·s-endo ·destinada ao combate à fome
de niilliões de brasilcfrOs.-' -~ ,! • ·
_ -~ • Tendo em vistã'cjüe_ taiifáiiSências preSsttpõem "a realiza~
ção de m'i'ssão de -relevante interesse para a Nação, julgamos
oportuno -e' convenie'nte-a apresentação ae ·relatório circunstanciado, por oCasião do i-egresso.
-~Acreditan_lOS qu~ os_ prin~ípios insc~it~{ Da 'presente próposição, se incorporadOS á triatéria regimeót'àfvigente, conti'ibuirão pára··o apririiohirrlénto ·das atividadêS parlamehtares
desta Casa.
· -~·
Sala das sessões, /"-de outubro de J993.~_,_Senador Pedro
Simon.
O SR._ PRESIDENTE (Chagas Rodrig'ués)- A matéria
fica:rá sobre a Mesa durante cinco sesSõe's··ordinárias para
recebimento de emendas, nos termos do àrt 401, § 1", do
Regimento Interno~• Ó teinpo destinado aos oradores-:do éXpedierite da presente sessão será dedicado às homenagens-qu'e s_erão preS:üldas
ao Vereador, na passageill··do seu di3., iMtlúiído atraVés da
Lei n" 7.212,, de 1984, nos termos do Reçjuerimento n~ -880,
de 1993, de autoria- do S~nãdOr Júlio QÜiipds e outn:lS.Sis.
'
...
Senadores.
Concedo a palavra ao nobre Senador' Júlio Campos.
O SR. JÚLIO CAMPOS . (I'FL - M'f~'Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr .. Presídente, Srs. Sepadores, }9 de outu· ·
bro: "Dia Nacional do Vereador".
Ao evocar a data, através do requerime'nt_o que subscrevemos conjuntamente com outros membro&~~esta CàsaJ_pleiteando que a sessão de hoje consigne su~ homenagens à
edilidade. dando conseqüência à Lei no 7,2)2, de 20 de julho
de 1984, pela qual se ofidal1zou essa_ coJb..ézjlqração, tenú?s
como objetivo reavivar a própria meinórÍa-_riâCional, reverenciando o mérito, O Vigõr, a excelência_da a_it.i~ç'ão das Câmaras
Municipais, cõ~ó -gênese de todas as ins~"f~_l!~ções represe-ntativas da vontade nacional c fator-vital de consolidação da
'' ''
democracia.
A Câmara Alta, COnstituída por aqti~l~-s já mais expe~
cientes na lida política, por alguns que até. iniciaram a sua
carreira pública no berço do seu município',_ ,Como veréãdor.
não poderia deixar -de reconhecer, pela voz· da sua tribuna,
a importância daqueles que detém o poder local e que exercitam, de forma mais intensamente particlpiitiva, o mandato
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popular. Constitui-se a vereança um estágío político, o primeiro degrau e o primeiro momento 'do desempenho do múnus
público e do trato com o interesse coletivo, na sua _expressão
mai_§; pura, porque ptopicia o- t:ontato mais íntimo e- direto
da população com oS seus representantes. Com efeito, os
limites geográficos de uma cidade favorecem essa interação,
essa proximidade, essa sintonia maior entre representantes,
os edis, e representados, os habitantes de um município.
Vereador é palavra originária do verbo verear, significa
aquele que vigia e zela pelos-interesses da comunidade. Residi_nd_o na cidade que representa e que o elegeu, condição
que o torna maiS partfcipe da vida comunitária, é o vereaUor,
decididamente, entre os três níveis de representação popular
-Câmara Municipal, Assembléia Legislativa e as Egrégias
Casas compoftentes do Congresso Nacional - quem melhor
vivenda os problemas de sua comunidade, e é esse contato
mais próximo do ~leitorado e do povo, cotidianamente, que
faz verdadeira e legítima a assertiva de que o município é
·a célula básica·, a essência da nacionalidade, especialmente
no que respeita à sua fépieserifà:çãõ legislativa.
Dentro da História do Brasil, as Câmaras Municipais
viveram momentos ora de ascensão, orã de ostracismq, dete(minados pelas ci~cunstâncias que os çaracterizar3m. N"o Biasil
Colónía foi gl-ande a importância delas, até porque exerciam
tríplice função: executiva, legislativa e judiciária._ Naquela
época do Brasil Colônia, cabia às Câmaras expedir as chama_das Hposturas" e _fis_çalizar _sua, execução, como preceituavam
as Ordenações Filipinas. Car_a~~erizados, naquela época, a
dependência da Colônia em relação ao domínio português
e o controle e suprem'!cia dos_ latifundiários, teln-se que as
instituiçôes do poder municipal não eram democraticamente
ocupadas, representando o domínio dos poderosos senhores
de terra. Enfim, não havia ''vontade do povo" respeitada.
Não obstante, desde essa época, Ho poder local", ainda que
ténue e timidamente, já esboçava sinais que se- direcionavam
à busca da auto-afirmação e da autonomia.
No lmpéiio, exatamente a P de outubro de 1898, D.
Pedro I ordenoU "executar o Decreto da Assembléia Geral
Legislativa ... , em que se estabelece a forma das eleições dos
membros das Câmaras das cidades e vilas do Império. e marca
as suas funções e a dos seus emptegados respectivos". Dir-se-á
que, nessa ·ctata, tivemos editada a primeira Lei Orgânica_
dos Municípios, mas, antiteticamente, de forma a se coilsütuir
em capitis diminutio para o Poder Legislativq _!o~al, vez que
reduziu a sua irnportârlda, consideravelmente. minimizando
a 3tuação dos_ vereadores. e, em contrapartida, maximizando
o poder das Assembléias Legislativas. A iniciativa de Dom
Pedro I limitou-se meramente a reconhecer _um poder que
jâ se exercia, de fato, na sociedade brasileira, formalizando-o,
ao in-vés de cumprir o que a ementa previa: "dar nova forma
--"- _
às Câinarã~'Municipais·-·:
.Ne~se_.m-Omento •. Sr. Presidente, Srs. Senadores, identifica-se o gene da representatividade leg~sl~tiy~ l]lun_icipal com_o
ornais autêrftico, o mais-lcigítimo dos poderes, nascido espontaneamente no seio da população, antecedente e propulsor
das demais expressões da vontade col~tiva, a nível estadual
e federaL O conceito de cidadania nasce pela regulamentação
do poder municipal,_ aind(l que limitado, mas que~ em neilhun:t
n:toritento, foi_ imposto· pelo processo espúrio do "de cima
para baixo", mas admitido como verdadeiro e Iídimo pelos
usos e costumes. Nesse aspecto é lícito ressaltar que. enquanro
a Cons~ituição de 1824 estatuía que as ·nomeações dos Deputados e Senadores para a Assembléia Geral e dos membr?s
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dos Conselhos Gerais das Prqvínci~s da_r-se:-i~m por eleições
indiretas, a lei estabelecia o ·voto_ direto e- obrigatório para
a representação municipal. A lei de 19 de OUtubro~ em assim
estabelecendo, fazia-se, ipso facto, mais_avançada que a própria ConstituiÇão, "cO!UO expressá~ da_c~dadania", em que
pese ser forçoso admitir-se que_ o art. 24 limitava o poder
das Câmaras,_ quando prescrevia que '"elas são corporações
meramente administfati\tas".
:li..:. L_,-, •. ·
Na República~ todas as Cons.tituíç'õ~s'c'i!lda~~m de dispensar tratamento de reconhecimento do "poder local", mas foi
a de 1988 que inovou e ousou revesti-lO- de ·ma1or expressão
e eficíêhéí3; inspirando o Constitucionalista Paulo Bonavides
a admitir que "não conhecemos uma única forma de união
federativa contemporânea onde o princípio da autonomia municipal tenha alcançado grau de caracterização política e jurldica tão alto e expressivo quanto aquele que consta da definição constitucional do nosso modelo implantado no País com
a Carta de 1988 ..• ".
,
_ _ __ _ _ __
A ConstituiÇão de 1967 não incluía os Municípios como
unidade constitutiva da Repúblíca Federa_tiva do 13rasil. Assim
considerava apenas os Estadas, Q Distrito Fe,deral e os Te,rritórios. A ·consagração_ da autonomia municipal está inserida
no art. 18 da Constituição Federal, o qual, pela vez primeira
na história c_onstitucional brasileira,_, considera o município
como ente da Federação. E mais: na percuciente análise de
Edfiio Ferreira, publicada no Boletim de Direito Municipal
n~ 8, de agosto próximo passado, depreende-se da leitura dó
caput do art. 31 da atual Constituição que existem dois Poderes
no municíPio: õ Legislativo e o ExecutivO. Destarte, a Lei
Magna, no seu entender, resgata o legislatiVo -municipal como
"poder" realmente da representação popular, vistO que nas
ConstituiÇões anterior~s flãó existiam "-poderes" nos mt~nicípios; e, sim, "órgãos" dO governo municiPaL
Nos termos constitucionais _Vígentes, o p_oder ·muniCipal
detém os inStrumentos da autogestão e da promoção do desenvolvimento, qUe o leX.lo de 1967 centralizara no Governo
Federal. O MunicípiO brasileiro conquiStoU, me-reCidamente.
autonomia polfticã; a-diilinistrativa-~e JinánCeTta, em êtltttprimento ao_ propósito claro da_ r~<;listribuição _Ço poder estat(!.l
e sua desc;eJJtralização,. mormente nos setores da educação,
saúde e receita. Tal reconhe:ci!DentQ~~ nivela aó,P~~tr1~~Fede
ral e aos Estados-membros, expurgada a discríriiina-ção ante~
riormente vigerite. Vai mais alem ainda a- interpretaÇãO do
ex-Professor visítait_te- âa- 1J_QiVersidade Fe_Q~ral ~o C~arfi _e
Professor da Universidade de Oldenb~J_rg_(Alemanha), Dieter
Brühl, segundo a qual o novo status consfitutiOnal-doS municípios no sistema do Estado bra~íleiro nãQ__ visa urtlcam.ente_ a
simplificar e melhorar a admini$tração do País. Busca~se, com
a nova ordem imposta~ muito m·ais "assegurar um fundamento
para uma profunda democratização da sociedade brasileira''.
A novel distribuição do poder administrativo-político do
Estado brasileiro não deixa de contrariar fortes e arraigados
iineress:es de ordem política e económiCa de grupos social~
mente bem estruturados, financeiramente muito poderosos,
o que implica um período de adaptação, por que estamos
passando, para posterior aceitação dos postulados inseridos
e sua -íittegr"ã"ção na e_strutura_ político-sQcial do _País.
Sr, Presidente, Srs. _Senadores, atento à norma constitucional, po_d_emos ·inferir Que aS atribuições -do vereador __ são_
as dQ próprio Poder Legislativo. Esse as exerce através das
seguintes funções:
- ••função organizante'', que compreende a elaboração,
aprovação e promulgação da Lei Orgânica--dos Municípios,
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que nada mais é do que a base con_stitucional_ destes. A aprovação de tal lei ~~ige quorum qualifiCadO de_ dois terços d;t.
Câmara; aspecto formal que evidencia seu caráter cons.titucional;
- "função fiscalizadora", exercida mediante controle
externo, por meio da qtiã1 verifica-Se _a probidade da administração, o emprego do dinheiro público e o cumprimento da
Lei de Orçamento. Tal controle se efetíva nóS as-pectos contábit, financeirO, orçaihentãrío, õ'petáCional e patrimonial,
quantO à-legalidade, legitimidade, economicid_ade e_ moralidade, promovido com o auxílio do egrégio Tribunal de Contas
-do Estado;
_____ _
.:......"função-Julgadora", finalmente, que se exerce qu·a-ndo
o _vereador aprova ou rejeita o parecer préVio~~do Tribunal
-de Contas sobre as contas cJo tnuniçípio, e ai_íida quando,
nos termos da Lei OrgâniCa e do Regimento Interno, cabe-lhe
processar e julgar os vereadores.
TrE:s prerrogativàs constitucionais, cumpre- reSsàltar, pre~_claróS -Sertadore$, cobrem e resguardam a atividade parlamentar municipal: a inviolabilidade do mandato, a prisão especiãl e o mandato remunerado. A inviolabilidade, a mais impor-tante delas, torna o vereador, igualmente e nas mesmas condições do deputado e do senador, invioláv~J por suas opiníões,
palavras e votos. Equivale a afirmar que o vereador não pode
ser condenado por delitos de opinião ..;.....; calúnia, difãmaÇão
e injúría - , no_ exercício de seu mandato e na ci:r:cunscrição
do município (art. 29, VI, da CF). Mais uma vez, legislador
ç:onstitui_Dte al~r$01:1 o exerCício do mandato municipal, criando__con_dições para que eventuais irregUlaridades, ocorridas
IÍ~ âmbito da m~mor l.lnidade_f};J,_f:'ed~raçªo, poss~m _se,r ç.\~~U~ciadas sem temor ·e sem riscos.
_ _
, _
Anteriormente a 1988, o vereador estava acobertado pela
imunidade judiciária, por estar equiparãdo ao funcionário público. Esta imunidade restrita ao recinto da Cãmã.r_a Municipal, em seus pronunciamentos e at_os ali praticados no exerç(cio d_e s_ua funç~o, d~latou-se, estendendo-se a inviolabilidade
a toda a área do município, de_ntro e fora do recinto da Câmara. A disposição constitucional sacramentou o princípio que
.!ie .denominou ''i.rre.sponsabilidade civil e_çrjmin.ai:' c_l_aq9~l~s
que estão no e~j-cício do mandato parlamentar. O ProCMa.noel Gonçalv~ .~erreira Filho. ensina que "a irresponsabilidade jurídica" _fio parlamentar qrie a nOrma constitucional
--resguarda é a garantia do próprio Poder Legislativo, pois que
'~a ID"3Jlifes_taç~9 .de opiniões é essencial para _o exercício_ da
representátividâde popular, razão pela qual a Constit:uição
mune o parlamentar de vantagens que os cidadãos comuns
nãp possuem". E-porforça da mesma inviolabilidade, somente
o Pod~~ Legislativo Muiticipill pode autorizar eventual processo-crime contra:_ Verea,çlpr, ctit;étio deçorrent~ do princípio
constitucional aplicável a Deputados e Senadores.
Hoje, autónomos os municípios, dotado_s de organização
e governo próprios, bem como de competências exclusivas,
maior se tornou a responsabilidade de seus dirigentes e representantes, o que justifica os louVores que ~_devem apregoar
pela passagem çlo 19 de outubro._ A primazia do Parlamento
Municipal firmbU~se inquestionável de 1988 para cá, estando
-agora os vereador_e_s_~munido_s d_e, todo o _;:unparo legal que
os habilita a transformar as Câmaras Muniçipais no centro
__ !ias grandes deCiSões, fundamentadas nos princípios do Estado
Democrático de Direito e da sOberania_ popular, sempre volta-das para a i"ealizâ.Ção d_o interesse coleti~o.__
A autoriomia e a democratização dos municípios prepa~
, raro caminho para um futuro socialmente mais justo para

o
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o Brasil. Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o "Dia
Nacional dos Vereadores" enseja-nos, em nome dÕ -Senado

Federal, a concitá-los, em todos os quadrantes deste grande
País, à execução responsável do poder municipal recentemente conquiStado, com fé democrática inqueb~~ntável e estrita
observância do fim social adequado. ·
Reiteramos, nobres colegas, nossa confiança ,e esperança
naqueles líderes que--repres-entam nossas menores ,células. os

municípios, e que exercem a repre~ent~ç_ão mais próxinla do

eleitorado, na militância do cargo legislatiyo.
Estabelecidos os pressu-postos e garantidas_.a.~~~-n4.isões,
o fortalecimento das Câmaras Municipais cabe tamb~m a se~s
Vereadores,_em cuja contpeténcia apostamos, de modo a fazêlas ínstrumentos de consolidação da liberdade e dos princípios
assentados neste postulado maior.
Nosso preito de reconhecimento ao vereador, aquele que
zela pela sua comunidade, que cuida do seu bem-estar, que
está atento-aos seus reclamos e_ ptoblem~_ e_ qu~_,_ qe modo_
especial, está diuturname!Jte _di~posto a cOntribuir, com amor
cívico, pata ·o bom encaminhamento e solução_ deles.
Neste dia, quero saudar a _t9dos_ o~ Vereadores deste
imenso Brasil, dizendo que o Senado Federal tem pelos nossos
edis a mais alta consideração e o mais alto respeito.
_: _
Muito obrigado. ___ _ __ _ .
Era o q~e ~i~~a a dizer, SÍ". Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)
a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.

.~.

Concedo

O SR: MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pronuncia
o seguinte discurso.)~ s·r. PreSidente, Srs. senadores-o -senado Federal dedica o Expediente desta sessão matutina ao
Vereador brasileiro pelo transcurso-da data que lhe é nacionalmente consagrada.
Essa iniciatiya, patrocinada pelo eminente Senador Júlio
Campos,- que falou no seu e em nome da_ Bancada do PFL,
compele-me· também trazer, neste instante_,_ a m~nifestação
da Bancada do PMDB, que lidero nesta Casa, no cumprimento
de missão considerada indelegável, pelas circunstâncias de
ocupar hoje a cadeira de Senador pelo Estado do Ceará,
mas já haver exercido, com muito orgulho, () maqdato de
Vereador na Câmara MuniCipal de Fo~taleza. C':J.mprindo
aquele primeir~ n1a11_d_a~o; _qu~_marcou o·~níCio de uma __ longa
trajetória -ria vida pública, aprendi a identíficar-os--áriSefos
populares e encorajar-me para defendê-los, -cte forma coerente
e decidida.
Vereador em Fortaleza e Presidente, por alguns dia~ da
Câmara, durante a Admiriistração do PrefeitO Acrísio Moreira
da Ro"cha, convivemos com imenSas difiCuldades, a maior delas uma arrecadação insufiCiente para afender··aos- enCargos
de uma cidade que crescia, de habitantes qu·e desejavam condições de bem-estar social, numa cidade, enfim, que, rios idos
de 195~, possuía uma popul~ç_ã~ crescente que hoje se apro,xima dos 2 milhões de habitantes.
.
As fina·nças municipaiS m'io dispunham de receitas que
garantissem à Edilidade o cumprimento de um cron~~r~ma
de obras, sobretudo porque Fortaleza pretendia inídài", Centro
de um plano urbanístico elaborado pelo engenheiro e arquiteto
Sabóia Ribeiro, as primeiras cirurgias Ufbanas que ·possibilitavam a ampliação da cidade, a fím de que pudesse, alguns
anos depois, transfOrmar-se na "loira desposada de sol", marcada por realizações, por empreendimentOs, por obras- de saneamento e por algo que desse à nossa cidade uma cq_notação
modernizante.
o
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Sr. Presidente, iniciei enl Fortaleza o cumprimente;> desse
mandato de Vereador, que foi seqúenciado por outros mandatos populares. Elegi-me Deputado Estadual por quatro vezes,
Presidente da Assembléia Legislativa de 1963 a 1965, num
dos instantes mais difíceis da nossa vida político-institucional.
Pos.teriormente, Líder do Governo, Líder de OpOsição, Presidente praticamente de todas as comissões técnicas naqueles
dezesseis anos de desempenho ininterrupto de mandato, até
que, pela manifestação soberana das urnas de 1974, chegava
eu ao Se_nado Federal, com imensas responsabilidades, sobretudo os da luta pela redemocratização do País.
A primeira delas, a mais nobre, e~a, sem d4vida, pugnar,
_ porfiar decididamente pela restauração da normalidade políti-co-institucional em nosso País.
-Aqui cheg~ei, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no embalo
daquela safra de Senadores da eleição de 1974. Subimos a
rampa do COngresso, imbuídos de nobres propósítos, -os mais
decididos, de reclamar a restauração -democr-ática-do Brasil~
-e-esta ·mesma: tribuna - oq.tpada brilhantemente por Paulo
- Brossard, Por Marcos Frdre,po_r Ftanco Monto_ro, por_Nelsm1
----cârn-erró; por Itamar Franco,-p-ar taritoS-Oiiiros companheiros
- servia exatamente para que déssemos dimensão extraordinária à nossa luta, ao nosso trabalho, trabalho pertinaz,
bbstirlado, a fim de que se encontrassem, no menor espaço
de tempo possíve!, os caminho~ que haveriam_ de nos levar
- -ao-reéricoó.tro da Pátria com o estado de direito-democrático.
- -Se esse era o primeiro gr3.ride compromisso qUe tínhamos
nós, Srs. Senadores- nós, que fomos eleitos naquela grande
cruzada eleitoral de 1974, trazia comigo mesmo um compromisso tle guardar fidelidade às minlias origens, à origem do
meu- primeiro mandato Popular: o de Vereador; Vereador
de uma capital que, como as demais do Pafs, encontrava-se
castrada no seu desejo d.e escolher, pela manifestação livre
e soberana dos seus eleitores, aquele que deveria dirigir os
seus destinos.
Era exatamente a tese da autonomia ~as capitais, Sr.
Presidente, que me trazia, como me trouxe tantas_e_seguidas
vezes, à tribuna do Senado e à tribuna do Congresso Nacional, ·
para que pudesse, naqu~!e_ momento, corresponder àquilo
que é uma imposição da minha própría-consciência, em respeito ao sentimento de milhões de brasileiros que_, mesmo constituindo um eleitorado de es·col, o <;Ias capitais, não pOdiam
exercitar o direito de escolha, por voto direto, ·ctaqueles que
deveriam comanQa_r a vida política e administrativa daS maiores cidades do País.
Recordam-se__ V. Ex~, certamente, de que em imlm_eras
tentativas sustentei a bandeira autonomista, através da chama- da "Emenda Benevides", que ganhou corpo e espaços generosos da grande imprensa brasileira. Participe"i de discussões
amplas em plenários de legislativos, praticamente visitei todas
as capitais do País, e recebia sempre estimulantes demonstrações de apoio para viabilizar uma inici_ativa que somente
anos depois foi concretizada com a sua ins.erção no texto da
Lei Fundamental brasileira.
Ot.!aildo sustentava, Sr. Presidente, a bandeira da autonomia das capitais, tinha aS vistas voltadas para a rríinha cidade
e para aquele primeiro mandato que exercera, "que era o de
vereador da capital do meu Estado na legenda do Partido
Social Democrático que- foi a primeira sigla que me abrigou.
Foram aqueles sentimentos renovadores que empolgavam a
mirtba __geração que me compeliram a aceitar a indicação do
meu nome para concorrer à Câmara Municipal de Fortaleza.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãg II)
O St. R9n,an Tito- Pe_r_mite-me V_.·Ex" _um aparte, nobre
Líder.

O S'l. MAURO BENEVIDES -Com muito prazer, eminente Senador Ronan Tito.
O Sr. Ronan Tito --Nobre Senador Mauro )3enevides,
esta sessão est<;i. aconteccnqo para homt?nag_ear o político que
está._mais próximo da base. 0 verç~d9J. I,embra um pouco
a figura doS nOsSos ancestrais,_ dps, (l\.d.i9§·. PizeiJl, contª-m,
que os índios antigamente colocav""m o se:u Oll:Vi~_o ·110. chão
para sentir o tropel distante. Os vereadores são rriais Qu m~nos
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dos preços. Aqui, nessa escola, ou, aqui, nessa_ casa p()pular,
tijolos foram entregues, e a_ nota diz.l5 mil_quzeiro~. _sendo
que os comprei por 8' ifLil cruzeiros: É 1,1ina fiscalização efjj:;_ii.nte, efetiva e, ao mesmo tempo, se assim o fizermos nessa
nossa revisão da Constituição, que V, Ex~ e et~_ lytªmo~pa,ra
ver ao município a sua verdadeira força, a fo_iça _4e _e;élula
mater, e assim vamos preparar Parlamentares para o futuro,
a partir da Câmara dos Vereadores, porque o verdadeiro .P:3r1amentar, o que fala, verdadeiramente, sempre_ sintonizado
com a sua base, é o vereador. Confesso-me cuJpado pelo
crime de~ na minhÇt_ carreira, não ter passado pela Câmara
de Vereadores, e talvez por isso mesmo sinto a -importância
de todos os Parlamentares que (oram Vereadores. -Vej_~_ o
exemplo de V. Ex•, Líder do Senado Federal~ que começou
o exercício da sua função lá no primário da política - é
o primário, é a base, é o alicerce.~ .e que, por isso mesmo,
sempre se houve bem na sua vida política; sempre foi um
bom tribuno, um homem sempre preocupado em ouvir os
clamores populares, Porque V,_ ex.a passou pelo aprendizado
inicial que só o povo é capaz de _dar, através da Câmara
de Vereadores. Congratulo~me com V. Ex• por fazer este
pronunciamento enaltecendo os Vereadores ~.somo a.miQ_ha
modesta fala à de V. Ex~ nessa homenagem das mais justas,
·das mais corretas, porque lá está, sem dúvida alguma, o alicerce da política. Muito obrigado a V. Ex•

isso: colocam sempre o seu ouvido no peito de cada cidadão
para sentir os anseios da sociedade. É o.~nel que liga a com uni-·
dade com o prefeito que, muitas vezes, afeito a de_spachos,
a reuniões, só pode saber verdadeiramente dO anseio da sua
população através dos vereadores .. O verea.dor _unnbéfP é o
primeiro núcleo do Parl~rn~nto. Quem passa pela Câmara
de Vereadores adquire, em tempo hábil, condições de, mais
tarde,_enfrentar a Assembléia Legislativa, a Cãmara dos Deputados Ol.l. o Senado .FeQe.r;1L .-E.~Sa é a· ~scola. E. quando
alguém não passa por essas etapas, ao realizar o seu _trabalho,
exercer ç> seu múnus, _na verdade, sente falta_(jaqu_ele degrau
iniCial. E o meu caso. devo confessar. Entre...muita:s r;nazelas
que a minha biogr_a~a abriga, essa, talvez, seja a maior delas:
não fui Vereador. Quando vi despertar cm minha vida a vocação para a política- interessante foi que ela aconteceu justaO SR. MAURO BENEVIDES - Eu é que agradeço a
V. Exs, nobre Senador Ronan Tito, que anuncia para os seus
mente à época da ditadura e só entrei na política para com batê-la - senti que naquele momento, nos tneus 4~ anos de
Pares, nesta sessão matutinat que guarda uma leve __frustração
idade, não havia mais tempo-para realizar o Que todos fazem _na sua brilhante vida pública. D-eputa-do, com_ um·a atuação
na sua vida escolar: começar pelo primário, passar para o
marc.ante, Secret*io de Estado, S~na_do_r da República, Líder
segundo grau c, depois, então, cursar a universidade. Por
do seu Partidq -~_esta Casa legislativa .:.___ e tiVe- o _privilégio
isso, nobre Líder, que às vezes esse seU colega, esse seu liderade ser um dos seus Vice-Líderes-, V. E>;:__n~n~ ,e,squeç;_eu
a base municipal.
do, claudica nas suas funções. Não é por falta de boa intenção,
Eu mesmo vou lhe prestar agora um depoimento que
é por falta daquele curso primário extraordinário, que mantém
vale como testemunho inequívoco do apreço que V. Ex~ tem
permanentemente o Vereador, o Parlamentar, em contato
às bases municipais, aos Vercadore_s do Estado de Mint~:§. G~
com a base, que ausculta o povo e que quando fala do pienárió
é o povo que se manifesta através da sua boca._ ObStaria de
rais. Visitando a região de Montes Claros, então afastado
somar a minha voz à de V. Ex\ para homenagear a todos -_Qo éxercício do mandato parlamentar, por um desses acidentes
da vida democráti.ca que pode akallç3.r a. qualquer uir( de
os Vereadores do Brasil, mas acredito que poderemos fazer
alguma coisa á mais. Quando elaboramos, V. Ex~, eu e tantos
nós, V. Exa veio ao meu encontro, acompanhado, salvo engano, de cinco ou seis Vereadores do. seu. Partido. que estavam
outros Parlamentares, a CoriSfituiÇão de 88, pensamos muito
çm contato _com_ y. Exa, discutindo questões !igadás a uma
na descentralização, principalmente através dos. recursos. Discuti, ainda ontem, no Banco Central, a questão da habitação
das mais importantes áreas do Estado de Minas Oer_aiS--~
popular e diiía--qtú! sÇ há uma possibilidade de enfrentar,
área que guarda similitude com _Q so_frimento da gente nordestina. E V. Ex~ estava lá cercado de VereadoieS~ para que
com êxito, esse grande problema: através do Município~ Aqui,
pudesse, ao ocupar a tribuna do Senado Federal, ao participar
do alto de Brasília~ pensar-que podemos planejar todo o noss.o
País--sem o cOncurso da base,"torna-se impossível. Vamos
de qualquer discussão, elaborar projetes, ter próximo de si,
agora, nessa Constituição, criar condições para que não só
do seu ouvido, dos seus sentimen.to$, .:~os. a_nse;iqs d,o .povo
os maiores recursos passem para a base, para o Município,
do seu Estado, anseios transmitidos por aq"ueles Vereadores
que é a célula mater, mas também as obrigações. Ulysses
que, na manhã de Montes Claros, diziam que V. Ex• s_e_ ic;lentiGuirriarãcs, aquele nosso Líder extraordinário, disse cert3. vez:
ficav_a com aquela terra e, sobretudo, com as rcinvid!cações
"Ao Município só deveria ser proibido decalar guerra". E
defendidas pelos edis daquele Município do Norte_ de Minas
se o Municfpio pode fazer tudo- e deve fazê-lo- aí, então,
Gerais.
V. Exa, portanto, realça o significado do município e
o Vereador vai ter o exercício pleno das suas funções; não
da importância do desempenho do mandato_ municipal.
só indicar obras mas fiscalizar o Executivo. Do que adiantam,
Realmente, S~nador Ronan Tito, aprendi bastante no
muitas vezes, os Tribunais de Contas, tão distantes da realidade dos Municípios!? Veja V. Ex~. o que pode fazer um
cxercfcio do meumandato de Vereador, à Câm3.ra de F:ortaTribunal de Contas, por mais bem aparelhado e por mais
leza. Tanto isso é verdade que cheguei à Assembléia Legislativa do Esta~o e fuisurpreendido com o convite dq !f1eu
bem intencionado_quc possa ser: conferir o~ lançam~n~os das
Partido, numa eleição de- bancada', bem comO o co-nvite do
notas fiscais! .Mas um Vereador!? Ele pode muito mais, fiscaliGovernador de então, o grande Parsifal Barroso, para assumir
zando a Prefeitura! Numa, compra de material, ele não só
a liderança do meu Partido e do Governo na Asse:rnbléia
fis_c~liza a exação da nota f~scal mas, também, a exatidão
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eu, que não havia exerCido sequer

o mandato de deputado e chegava pela_ primeira vez àquela

Casa legislativa. E rã. a confianÇa que eu grarljearã-. e:Xãtãiriente
por haver exercido o mandato de Verador à Câmara da capital
do meu Estado.
Veja V. Ex• que esse entendimento de que é ilnportante
o lastro de experiência, de fundamentação, de tirocínio, alic-er-

çados numa Câmara Municipàl, isso IDe fOi_ extremamente
benéfico, fazendo _com que eU procurasse, aó longo -desses
30 anos de vida pública, sentir os anseios _do povo e aquilo
que foi recordado, certa vez, pelo ex~ Presidente João Figllefredo, sentir-o "cheiro do pov_o'', para que pudesse me identificar Com os -seus sen-tiírientos e angústias." - , ·- - ·- ~ O Sr. João França- Permite-me V. Exas um aparte?

O SR. MAURO BENEVIDES V. Ex.o, nobre Senador João França.

Concedo o aparte a

O Sr. João França- Senador Mauro Benevides, quero
me congratular com- -v. EX' pelo brilhante pronunciamento
que faz hoje, em homenagem ao Vereador brasileiro. Por
isso, desejo levar a V. Ex~ a manifestação da minha Bancada
de apoio ao Vereador brasileiro. Saúdo oS Vereadore$ óe
Roraima e suas respectivas Câmaras Municipais pela passagem
desse evento de grande importância, não -só para Vereador
de Roraima, mas para todos os Vereadores brasileiros. Muito
obrigado.

O SR. MAURO.BENEVIDES- Muito grato a V. Ex•,
nobre Senador João França, que traz ao meu-_pronimciam.-ento
a manifestáçâO- de sua solidariedade e de sua Bancada, com
o realce particular de justa homenagem aos VereadQres brasileiros, fazendo-o de forma especial em relação aos edis de
Roraima, Estado que V. Ex~ representa tão dignamente ne:st~
Casa.
·.
·
Eu me permitiria lembrar, nobre Senador João E rança
- meu conterrâneo, nasciÇo na cidade caririense de Missão
Velha-, que V. Ex\ ao investir-se o mandato senatorial,
foi à sua terra, ao nosso Esfado, quando eu, então Presidente
do Senado, atendendo ao convite do Presidente da Câmara
Municipal rnissão-velhense, o acompanhei, naquela manhã
radiosa, em que o homem que saíra em-demanda de outras
terras, para cantatas com outra gente, chegava vitor~oSo, porque galardoado com o mandato de Senador pelo Estado de
Roraima e recebia da Câmara rv!-~~-~cipal de Missão Velha
aquela manifestação conSagradora. Presente estava também
o nobre Senador Ney Maranhão, que deixando os sertões
de Pernambuco, adentrou os do Ceará, para levar a V. Ex\
como eu flz, o testemunho do nosso reconhecimento por uma
vida parlamentar que então se iniciava e-que-esp-eramciS sCJa
sempre colocada sob os melhores augúrios, porque a·serviço
do povo.
·
·· ·
··
-V. Ex~. portanto, homenageando os vereadores de Roraima, certamente se lembra daqueles vereadores de Missão Velha que o homenagearam, no ano passado, quando V. Ex~
se investiu no mandato de membro desta Casa Legislativa.
Sr. Presidente, é como ex~Veteador que ocup~ a ~fibuna
desta Casa para trazer a manifeStação da Bancada do PMD B,
de enaltecimento ao Verador do nosso País, de reconhecimento à colaboração inestimáVel" q-iie -tOdos eleS prestaffi ao
aprimoramento democrático desta Nação.
E não foram poucas as vezes em que visitei legislativos,
deles recebendo manifestações inequívocas de apoio e solidariedade, sobretudo naqueles episódios de 1992, Sr. Presidente
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- episódios que me encontraram nessa cadeira que V. Er.
ocupa, com tanta dignidade - fazendo com que o Senado
e o Congresso Nacional se ajustassem àquilo que representou
a grande bandeira de uma cruzada memorável, que foi a bandeira de reimplantação da ética e da moralidade na vida pública brasileira. E, ao sentar nesta cadeira de Presidente do
Sen;\dO e do Congresso, eu não poderia olvidar aqueles instantes iniciais de uma já longa_ carreira política, sinalizada por
tantos ·mandatos, ·o primeiro deles de Vereador à Câmara
Municipal de Fortaleza. E é em função deste mandato que
entendi de .cumprir esta missão intransfer"ível, na manhã de
hoje;d~ vir eu próprio, a esta tribuna, para, em nome do
meu Partido, exaltar o Vereador, na passagem da data que
lhe é consagrada, e assistir ao Senaâo Federai, por iniciativa
do nobre Senador Júlio Campos, a pôr em evidência uma
efeméride auspiciosa, que merece- realmente os aplausos, os
mais entusiásticos, de todo o povo brasileiro.
O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Mauro Benevides?
O SR. MAURO BENEVIDES- Com imenso prazer,
nobre Senador Ney Maranhão.
O Sr. N~y Maranhão ----:- Sen~dOr _Mauro Benevides:, o
Senador Júlio Campos concebeu uma idéía _que tem o aplauso
desta Casa_, da Câmara dOs peputados e de todo o _Brasil.
O Vereador- como muito bem V. Ex~ interpreta na tribuna
do Senado, porque já exerceu esse mandato - , é aquele
que tem o contato direto com o povo, dia a dia: No nosso
Nordeste, principalmente, o vereador é um missionário. É
um homem que não tem hora, não tem dia, inclusive_ nem
para u aconchego de_sua famílfa, porque esfãO seritp[e batendo
à sua porta. São problemas de toda natureza, das pessoas
mais humildes. V. Ex", com a experiência que teve- Vere·adõi, Deputado, Senador-, tendo ocupado os cargos ·mais
importantes desta República, assim como o fez quando Vereador na sua terra, ao exercer a Presidência do Senado, deixou
uma marca, a marca do entendimento, fruto da experiência
que V. Ex~ teve na vida pública. Tenho certeza de que foi
como vereador que V. E~ começou a descortii:uir ós pro61emas
brasileiros. Hoje, como Senador, néssa tribuna, V. Ex~ representa os Vereadores do Brasil, que todos nós, no Senado
Federal, reverenciamos e a quem prestamos homenagem justa, sincera. Senador Mauro Benevides, na reforma constitucional, precisamos dar mais abertura para que o Po9er; Público
propicie o -desenvolvimento deste País.' Devemos prestigiar
a base, que é o município, onâe atua o Vereador. Neste momento, gostaria de dizer que, como ex-prefeito, por duas ve__,Ze_s, sempre tive contato com as Câmaras Municipais e sei
Q't i__mportância delas no desenvolvimento de um país continental, como o Brasil. É com a colabg_ração dos Vereadores
que alc_ançaremos o- deseri.volvimento, de que a Nação necessita. Parabéns a V. Ex~.
O SR. MAURO BENEVIDES- Expresso à V. Ex•, nobre
Líder Ney Maranhão, meus agradecimentos pela sólidariedad~ _emprestada a essa homenagem que o Senado Federal,
por iniciativa do Senador Júlio Campos, hoje tem oportunidade de tributar ao Vereador brasileiro, reconhecendo, sobretudo, a inestimável colaboração garantida por todos eles
ao· desenvolvimento das respectiva~ cidades e ao bem-estar
de seus habitantes.
Prefeito que foi," pOr-duas vezes, de sua cidade, V. Ex~
conviveu diretarnente com os Vereadores. Como. Senado~ ~a
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República, V. Ex• recebe continuamente, em seu gabinete
aqui e· em seu escritório em Recife, os edis pernambucanos,
que lhe apresentam suas reinvidicações, s~us_proj~tos: suas
proposições, enfim, nessa fase de votação_çlo Orçamento, as
solicitações que objetivam, sobretudo, assegurar recursos federais para obras nas várias cidades brasileiras.
Portanto, nossa presença, neste ins_tante, na tribuna tem
o objetivo de realçar a importância· do mandato municipal,
que deve ser cumprido de forma devotadª- por aqueles distinguidos pelo voto popular. Não há dúvida de que esse mandat_o

deve, realmente, ser direcionado de forma exclu~jva para o
interesse coletivo.
Quando assistimos, no ano passado, na Câinarã Municipal de Fortaleza, á votação da Lei Orgânica, que trouxe
uma série de inovações, sobretudo no que diz respeito à prerrogativa de fiscalização e controle dos Legislativos Municipais
sobre o Poder Executivo, eu pensava comigo mesmo o que
significava, em termos de aperfeiçoamento ·da práceSSualística
legislatiVa, as novas Leis Orgânicas qu-e_ foram promulgadas
e que deram vitalidade aos Leg~slativos Municipais possibilitando, portanto, que nas Casas l_egislativaS-füija -õ- entendimento correto de uma das prerrogativas fundamentais do detentor do mandato legislativo, que é exatament~ o de promover a fiscalização e o cOntrole do Poder Executivo_ <!o ponto
de vista político, do ponto de vista administrativo;· do pon-to
de vista financeiro, e até-patrimonial, para que se resguarde,
acima de .tudo, o iiltere-sse público. As Leis Orgânicas que
tiverem seguido esse modelo- não há dúvida -possibilitarão
aos Vereadores o cabal cumprimento de sua missão de representante do povo. O Vereador é eleito_ não apenas pata formular projetas, pão apenas para trazer à tribuna reinVidicaÇ:õesdos habitantes de sua cidade, de seus bairros e de suas regiões
perifériCas, mas, sobretudo, para fazer com que a Câmara
Municipal, investida dessa prerrogativa controladora. e fiscalizadora, possa, realmente, ser umaguardiã dos recursos arrecadado pelo Poder Executivo.
Portanto, é essa a missão fiscalizadora que agora gostaria
de destaca..r, para que os Vereaçiores br~sileiros se compenetrassem da relevante atribuição que as respectivas Leis Orgânicas· fizeta".m làserir nó texto àprovado no ano passado.
O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex·' um aparte?
O SR. MAURO J!ENEVIDES -Ouço o nobre Senador
Ney Maranhão.
O Sr. Ney Maranhão - No contexto dessa_ homenagem
aos Vereadores, Senador Mauro Benevides, quero comunicar
a V. Ex• que, na próxima seinana, apresentarei à Casa emenda
sobre a reeleição d~ Prefeitos, GOVernadores e Presidente
da República. E, em hometi-age·m ads VàeadOres, tarribém
quero coml,micar a V. Ex• que a emenda de minha autoria
propõe a coíncidência dos mandatos em 1998. O mandato
dos Vereadores e dos Prefeitos terminar em 1996, mas, para
haver coincidência; deve terminar em 1998. Assim, os Prefeitos seriam julgados pelo povo du-iãTite doís anos. Entretanto,
não poderíamos, Senador Maüro Benevides, diminuir dois
anos do mandato dos Vereadores, que_ têm quatro anos de
mandato. De acordo com nossa emenda, o atual mandato
dos Vereadores não_ será de quatro, mas de seiS anoS; para
que haja coincidência de eleições eni-1998. Isso porque não
é justo tirarmos dois anos do mandato dos Vereadores. Como
se trata de prorrogação, o julgamento popular, mediante as
urnas, dirá quais os bons, quais os que representaram bem
a s~a comunidade. Quero, neste momento em que V. Ex~_
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e todos nós homenagem aos os Vereadores, dizer que a nossa
emenda tem como objetivo lutar_ para que o próximo mandato
dos Vereadores, que findará em 1996, não seja 9e_ quatro
anos, ma~ de seis, a fim de que haja coinCidência com as ·
eleições gerais do Executivo. esta ê uina homenagema .aos
Vereadores do Brasil.
·
O SR. MAURO J!ENEVIDES- Muito grato a V. Ex•,
nobre Líder Ney Maranhão, pelas suas palavras. Acredito
que a emenda constitucional que irá propor será apreciada
pelo Congresso Nacional e, se aprovada, fará com que seJa
colocada em prática essa tese que V. Ex\ como um dos seus
arautos mais decididos, passa a defender formalmente,-~ partir
deste instante.
Sr. Presideflte, dizia a V. Ex~ qUe as Câmaras Municipais,
compenetradas das suas imensas responsabilidades, podem
Com base nas Leis Orgânicas que promulgaram, levar às corou~
flidades a defesa intransigente do interesse público. Cumprindo a sua missão fiscalizadora- e controladora, não há dúvida
de que o Vereador alteará seu conceitõ e~pl-estlgió perante
todos os segmentos da sociedade de su~ respectiva -cidade.
Neste instante em que homenageamos o vereador brasileiro, desejo mandar, desta tribuna, uma saudação particular
aos Vereadores do meu Estado, por intermédio de_sua entidade representativa Chamada UVC - União dos Vereadores
do Ceará~. presidida pelo companheiro de partido Vereador
Narcílio Andrade, Vice-Presidente da Câm~ra Municipal de
Fortaleza. Convidado por Narcílio Andrade para participar
de um evento hoje, às llh, em nossa Capital, apresentei-lhe
minhas escusas com a__ ressalva de que, ausente em Fortalez'i\.
estaria presente nesta tribuna para realÇar com absoluta autenticidade aquilo que representa, ao longo do tempo, o desempenho digno e correto do mandato de Vereado~.
.
Fica, portanto, Sr. Presidente Chagas Rodrigues, neste
instante, a manifestação da Bancada do PMDB ao yereador
brasileiro e tambêm as minhas congratulações ao Senador
Júlio Campos por sua iniciativa e sobretudo pela magistral
oração que proferiu há poucos instantes, fazendo toda a restospectiva ConstituciQnal da figura das Câmaras Municipais, do
Poder Legislativo Municipal, no contexto das leis maiôreS
do País a partir da Constituição Imperial de 1824, com 9esta_que para a Carta de 1988 da qual so~os subscritore-s, qüe
teve, sem dúvida, a grande preocupação de garantir ao Município Brasileiro a força e o prestígio como órgão vital em
toda a estrutura política brasileira.
Sr. Presidente, é a homenagem que presto, neste instante,
aos Vereadores dq nosso país.
_ Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
·
Palmas)
O SR.PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência associa-se, com satisfação, às jústas homenagens prestadas
ao Vereador braslleiro pelo transcurso de sua data e congratula-se com os ilustres Senadores Júlio Campos e Mauro Benevides pelas palavras que proferiram, em que certamente traduziram os sentimentos do Senado Federal e de toda a Nação
brasil~ira.

Reconhe-ço e proclamo que as funções do Vereador cada
dia se tornam mais impOrtantes à consolidação das institUiÇões
democráticas e à implantação de uma sociedade livre e justa
em nosso País.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra_ ao nobre Senador Ney Maranhão.
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O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
"caldo de cultura" que poderá descambar para a violência
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Preside:nte, -~. ª-- Oe_sagregação social.
.
Srs. Senadores, por inUni.eras vezes tenho ocupã.do-a tl-ihuna
Por isso, oS Srs. Prefeitos e Governadores da região ~stão,
do Senado Federal para chamar a atenção do Governo para
com razão, preocupados e desejosos de medidas urgentes e
a gravíssima crise que se alastra e se aprofunda em nosso __ eficazes.
País, especialmente a situação nordestina, que já é um barril
Já que não dá" para contar com recursos federais em quantidade suficiente, eles querem ter o direit-o de aplicar suas
de pólvora e que, para explodir. falta apenas a fagulha de
próprias verbas ern __Qbras que absorvam mão-de-obra, para
uma cabeça de fósforo ou uma simples ponta de_cigarrp jogada
salvar da fome_ aquela pobre gente.
ao acaso.
Hoje, não quero discorrer sobre a inflação que atingiu
O Sr. Jonas Pinheiro- ,Permite-me V. Exa um aparte?
patamares incendiários de 5.000%ao ano; não quero salientar
as péssimas condições de atendimento médico-hospitalar da
O SR. NEY MARANHÃO -~Concedo 'o apa;tc a V.
população brasileira, já bem_descritas pela imprensa;_[l_ão quero enfocar os baixíssimos níveis salariais dos trabalhadores;
O Sr. Jonas Pinheiro~ Nobre Senador, V. Ex•, se bem
não quero discorrer sob r~ as necessidade~_ de _uma legislação
entendi, está formulando um apelo ao Presidente Itamar Franque possa atrair os investimentos estrangeiros, condição necesw
ê_o_; no se-ntido de encaminhar ao Congresso Nacional uma
sária e suficiente para inverter a baixa produção e produtiw
medida provisória dispensando as Prefeituras daquela contravidade no Brasil; não quero, especialmente, reafirmar a neces- partida exigida nos projetas financiados pelo Governo Fesidade de uma reforma fiscal e administrã:üVa, fim âe que
~ dera!.
o Estado brasileiro passe a desempenhar eficazmenfe -~s funções que lhe são afetas e necessárias ao setor público, deixando
~ O SR. NEY MARANHÃO - Permita'me dar-lhe um
exemplo, Senador Jonas Pinheiro. Suponham'o·sq-ue-Uma piCW
as demais para a iniciativa privada, a fim- de que os escassos
recursos públicos não sejam di lapidados ou que_ ve_n_ham a
feitura do ,seu Estado receba 1 bilhão de crl!-zeiros para a
constfução'de uril grupo esColar. Ela aplicará esse um bilhão,
ter urna destinação inefi~i-~m~; hoje não ql!-e:ro mostrar a inefimas osJOO milhões de contrapartidas serão aplicados em camiw
ciência da Previdência Social, on_d_C_ há mais de trinta anos
nhões-pipa, enfim, nàqUi!o qUe Signifique resultadO Imediato
impera a corrupção, a ineficiência- e o abandono dos seus
para salvar as populações nordestinas da seca.
__ contribuintes e aposentados. _
Em outras palavras, a prefeitura utilizará os 30% da conNa sessão de hoje, quero fazer um apelo contundente
trapartida em obras que se relacionem corri a seça.
ao Senhor Presidente da República para editar uma medida
provisória. a fim de que todas as_ Prefeituras e Governos do
O Sr. Jonas Pinheiro - Eu entendi bem._ Diria mais.
Nordeste possam salvar mais de doze milhões_de nordestinos
nobre Senador: deveria o Governo Federal dispensar o comda fome e atenuar a miséria que se aba-te sobrC: a população,
prometimento dos 30% da contrapartida, mesmo porque muiagora de maneira absoluta, cm face da pior seca 4o presente
tos não dispõem dos 30% para cada projeto.
século que castiga; irtlpiedosamente, a região nordestina, e
O SR. NEY MARANHÃO- Concordo com V. Ex•!
evitar a eclosão social.
Assim, partindo do pressuposto de que a ação política
·o Sr. Jonas PifihCiro- Como conhecemos as prefeituras
do interior do Nordeste, princiPalmente, sabemos que a Iiberaw
mais correta no momento é não deixar a popUla-ção nordestina
ção desse comprometimento seria muito saudável. A prefeimorrer de fome, entendemos que os Prefeitos e os Governa_tura poderia, assim, implantar projetes, fazer obras que dadores daquela região deverão ter ações _coordenadas e uma
fíiim empregos. Seria, no resultado final, um programa de
legislação especial, a fim de que haja uma maximização dos
combate à seca, ao desemprego que dominaa_quela tão sofrida
resultados com o menor cuSto- poSsível.
região. De modo que me congratulo com V. Ex~ Considero
Como os· recursos sáo e:scassós e a populaÇâ·o não poderá
extremamente oportuna e feliz a idéia de fazer com- que_ as
ficar- à mercê de uma ação demorada, senão morre de fome,
prefeituras. pelo menos as atingidas pela seca, que estejam
a única- saída- é o Senhor Presidente da República editar uma
localizadas na área da Sudene ou da Sudam, onde há essas
medida provisória autorizando as Prefeituras e Governos do
dificuldades climáticas, sejam dispensadas desse _compromisNordeste a compensar a contrapartida_de recurs_os próprios,
so, para assim poderem gerir melhor os seus recursos próprios,
em projetas financiados pelo Governo Federal, cm obras de
dirccionando-os para empregos e obras que melhorem a condicombate à seca e as decorrentes da calamidade que se abate
-ção de vida tão ruim daquela imensa população. Meus parasobre a região.
béns a V. Ex• Faço coro com suas palavras_ no sentido de
O presente apelo ao Senhor Presidente que faço da tribuque o Presidente da República atenda a este justo apelo feito
na do Senado traduz o deseío c o sentimento de todos os
em
hoa hora por V. Ex·'
Prefeitos e Governadores do Nordeste, especialmente doEstado de Pernambuco~ ·que qu-etem salvar "os milhOes de brasiO SR. NEY MARANHÃO- Agradeço a V. Ex' o aparte.
leiros que, neste momento, se encontram em verdadeiro holoSenador Jonas_ Pinheiro. V. EX" lidera um Partido pelo qual
causto_,
-tenho grande simpatia c do qual sou_ oriundo- o velho PTB
O que Prefeitos e GovernadáreS da região estão reivindide Getúlio Vargas. da Carta Testamento, do equil1brio social
cando nada mais é do que o direito e o dever de tentar salvar
do País que Vargas sempre defendeu.
da fome os seus coestaduanos, em virtude da seca e da situação
V. Ex", como representante de um Estado ~rryhém pobre
económica em geral, cujos reflexos na região são devastac preocupado com os problemas da região - (Jue são iguais
dores.
aos nossos - apóia no-ssa idéia.
·
Nós. por vezes, somos culpados, Senador, porque não
Sr. Presidente, estou angustiado _c__a população faminta.
podemos comparar um município no longínquo Amapá ·com
rev9ltada e sem esperanças, constituindo-se tudo isso em um
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grandes municípios de São Pauio, Rio de -fanei_ro, Minas Gerais, enfim, das regiõ_es desenvolvidas do País. D~verifl ser
estabelecido um percentual, de acordo com a capacidade orçamentária de cada município, para não acontecer_ de ser-lhe
destinada uma verba acima do seu orçamento total. Nesse
caso, como poderia o município entrar com 30% de contrapartida?
Esses. os pontos que temos que analisar n~ reforma constitucional, nobre Senador, proporciónar-uítr- gfande "freio de
arrumação", e agir de acordo.~orn as nçcessidades de cada
região deste grande Brasil, que têm problemas cOnlpletainente
diferentes entre si, como acontece na su·a terra, na minha
e no Rio Grande do Sul.
Tereí, iilcluSive, oportunidade d~ converSar com o iresidente e vou alertá-lo sobre a necessidade de editar medida
provisória, o mais rapidamente possível, visando a afudar as
pequenas prefeitUras como as do Norde!;ite_._ O prefeito vê
o povo morrendo de sede e os caroinhõe:s-pipa chegando de
48 em 48 horas. Com esse dinheiro da contrapartida, ele poderá comprar três caminhões-pipa.
Li recentemente reportagem sobre uma área subsidiada
pela Sudene só para perfuração de poços, mas as maquinas
estão paradas, à espera de verbas. O povo, morrenâo de
fome e de sede, "com o bico aberto :::>mo passarinho novo".
conforme se diz, Se o pref~ito tiver condições de _aplicar a
verba dessa contrapartida na seca, ele vái comprar um caminhão-pipa, furar um pOçoo; abrir uma cacimba, enfim, vai resolver o problema de água, a mainr necessidade do Nordeste_
neste instante.
Tenho certeza, como V. EX~ muitá'beffi-- falOu-; de-' que_
o Senado e também o Presidente Itamar Franco estarão sensíveis ao assunto no sentido da edição dessa medída provisória.
Continuando, Sr. Presidente: ..~ , __ - - _ _-_
Nunca é demais repetir a frase do farri.osO IíCfer:_ Chinês
Mao Tsé-Tung: "Povo de barriga cheia não pensa em revolução''.
CreiO que a situação nordf;stina._ ~ crise eCOriômica, e social, o descontentamento das Forças Armada" e o- desentendimento da classe política são fatos' que nos chamam reflexão:
Em conclusão, reafirmo o meu apelO ão Senhor -Presidente da República no sentido de edit~r d~ umª~me.9ida provisória, possibilitando aos prefeitos e governadoreS da região
Nordeste compensar a parcela de recursos próprios, nos empreendimentos exigidos por lei, em obras de combate à fome
e à miséria.
Não obstante esse apelo ao Senhor Prçsidente da República para editar a medida provisória, instrumento jurídico
que se justifiCa pela urgência e relevância da matéria, informo
que já determinei à minha assessoria a· eTahoraçao de um
competente projeto de lei para ser apresentado por este humilde Senador por Pernambuco, caso as reivindicações dos
senhores prefeitos e-governoadores do Nordeste _não sejam
atendidas com a rapidez requerida.
Era o que tinha a dizer, sr. Presidente.-Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao Nobre Senador Pedro Teixeira.
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lativo, tenho vivenciado nesta fase parlamentar certas angústias e descrenças na§'> instituiçq:~s -naciCiriais, cnlue·é pío'r, até
no Poder Judiciário, última es·perãrtça dã-c1cfadani;:t_, ....
__
A crise brasileira, após varrer as instituições, em especial
o poder político, em -crescente fase~ 4e. desgas~e,_J)~O poderia
deixar a salvo o Poder Judiciário_.
_
Já nos idos de 1970, e posteriormente, de 1974 a 1978,
renovava-se o interesse pela Reforma Judiciária, tendo como
objetivo precípuo a celeridade na prestação -jmi'sdició-nal.
Deficiências materiais, instalações inadequadas, insufi.ciê-ncia de recuisos humanos, defici~nc_i!l qualit~tiV_a_ ~- quantitativa de serventuários e outros ~eleriieritos, íncfuSiVe·os baixoS
vencttTieritos dos magistrados-, iam deseStimulaÍido -às- aptidões
para a magistratUra.
..
__ · __ _
De um modo geral, a caus~ do <:Onge~tlõn:ã.rrie-n:to--era
apontada como sendo a própria crise da Organiz3çãO JUdiciária.
A Constituinte, apesar dos árduos tr(lbalho_s _etp.pree_ndidos ao longo de vinte meses, dos. quais resultaram substã~
ciais alterações na estrutura do Juçl~ciário, ofereCendo-IhC-m~:
lhores capacidades de agiliz_aç~_o, -_o_b~iamente_ nãq)ogróú. o
desejado êxito na prestação jurisdicional célêre ·é· âcessíV:el
a todos.
A justiça brasileira continua lérda e bu.roáatizada pelos
procedimentos procrastinatórios, aléni de s~_r inacessív.el a_os
setores de baixa renda.
São milhares de pessoas que preferem, sem nada iedamar, lesões ao seu direito, do que recorrer ao Juiz.
Isto porque os litígios são caros_ e denKnaq9s.
_ _
Honorários advocatícios. emolumentos cartorários etc.,
se constituem em_ despesa qUe o__ hoiUem_cômum -4o-pô~·o
não tem condições de suportar.
Até mesmo na justiça trabalhi_sta tais entraves ensejam
aceitação de: ã:cordos muitas_ y~_zes lesivos- ~9s _direiios -das
-.
~
c-- -~--p-artes.
No campo criminal, milhares de _delitos fica_rit inlpunes
porque ·as penas prescrevem antes que os processos terminem
ou porque os Condenados_não_ s,ão_ reoolhi~os às p~~itenciárias
-_por falta de vagas.
··-A polícia judiciária é via de regra insuficiente e mal aparelhad.a _e. apesar de honrosa exceção, afe.tada pela corrupção.
O Ministério Público e os Juízes Criminais, em_ decorrência, ficam 6rfã'.os- de provas Süficientes para condenação
de muitos crimes, especialmente quando os infratores constituem pessoas bem situadas na ~ociedade.
Dos três poderes, sem dúvida, o JudiciáriO--é o m-enos
culpado pelo caos reinante que o envolve, não podendo ser
excluído da responsabilidade que abala a fidúcia na justiça:
Uma das questões mais-contrOVertidas é sobre o coriti-õle
_~xterno do Poder Judiciário, havendo quem sustente.. que o
nosso Judiciário é um -pode_r sem qualquer cOiürole, além
· do que- ele próprio, sobre si mesmo e~erça e ·que, portanto,
é de se esperar, a'o ensejo da Revisão Constitucional que
se avizinha, a criação de mecanismos plenamente satisfatórios
aos nossos renovados compromissos com os ideais de justiça.
Este- foi o tema certtr3l do Painel Promovido pela Associação de Estudos Econômicos e PQlíticos Brasil~iros~ realiO SR. PEDRO TEIXEIRA (PP- DF. Pronuncia o sezado na nOite de ontem, no auditório da Fe-derãção~êio COffiérguinte discurso.)- Sr. Preside:nte, Sr"': e.Sen_~_QoJeS,.Em f~ce
cio de Brasília, em que merecemos__a honrosa missão de debaà exigüidade do tempo da limitar-me-ei a fragmentos de alguter tal relevante matéria cóni. a tálentosa desemba_rgadora do
mas questões atinentes ao nosso ~oder Judic_iá:rio, çónscio _Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Fátima Nancy
Andrighí.
,.. de que, embora não sendo o bom intérprete da visão do Legis-
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A criação do Conselho da Magistratura não significa interEntre outros tópicos--avocamos algum dos argume-ntos
ferir na independência do Judiciário, mas, ao contrário, pode
em que se -esu-ibam os _defensores do Controle- Externo do
vir a s-er um canal para ã democratização do Poder Judiciário,
Poder JudiciàríO, taiS como:
permitindo-se a participação da sociedade e da representação
-um magistrado é- um _ser humano e não uma figuração
politica na gestão de_sse Poder, gestão esta que já é cOntrolada
sagrada, pertencente à saga dos deuses infalíveis;
nos outros dois poderes .
.-magistrado é .servidor público, condição que moralSabe-se que qualquer instituição pode tei" efeitOs benémente impede de torná-lo ÍII!~ne de fisCali~a_ção e punição
ficos ou perversos_-em Seu funcionainento cotidiano.
disciplinar, igualandO-se, assim, aos demais servidores dos
três poderes;
- - - - . Por isso, é ifupdssível adiar o debate _sobre a posição
- a função _judicarit_e exige, de quem a exerce, atributos -do Sistema JudiCiário no conjuilto de Poderes -e s.obre formas
de cobrar eficiência e responsabilidade das institui'çõe_s da JuséticOS de elevadas virtudes.
t1Ça.Regimes democráticOS modernos dispõem. em nível consAo encerrar, queremos fazer coro com o Juiz Federal
títllcional, de órgão de composição- tnista p_af~ exerCerem o
Antônio Souza Prudente, titular da 6• Vara e Diretór do Foro
controle do Poder Judiciário, como ocorre, por exemplo, na
da Seção Judiciária do Distrito -Federal, ao asseveia~ que:
ltáHa, França, Espanha, Alemanha, Venezuela e Portugal.
- '"'0 JudiciáriO deve ser guiado pelo sentimento comum
A matéria deveras polémica e a: existência de um órgão
de nacionalidade,de amor ao seu povo e ao Estado de Direito.
com competência para o controle externo da atividade admicom rápida e segara distribuição da justiça, para o -renascinistrativa e do desempenho dos deveres. funcionais do Poder
mento da Paz."
Judiciário, nos termos 9o_preceituado pelo art. 93 da ConstiEra o que tinha a dizer.
tuição de 1988, enseja uma disoordáncia da magistratura, p9r
considerar intromissão indébita no exercício d_o Poder Judiciário.'
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES?
Isto porque o Órgão de Controle seria íiltê-grãdo por
membros do Ministério Público e Advogados.
Há quem preconize também um con_trole p~~- flod~r _Le- __
Albano Franco _ Bello Parga _ Cés~U: Dias _ Dario Pereira
gislativo.
- -- _ Garilialdi Alves Filho _ Guilhenne Palmeira _ Henrique
Evidentemente g_u._e há uma reação natural do Poder Judiciário.
--- ·-- -_ _ _ Almeida_ Humberto Lucena_ Hydekel Freitas_ Jonas Pinheiro
_José Paulo Biso! _José Samey _ Louremberg Nunes Rocha _
A magistratura reage, suStentando _que os julgadQres e
Luiz Alberto Oliveira_ Mlulsueto de Lavor _)vloisJlS Abr!io
participantes da distribuição da justiça nãO podem- se s-uborNabor Júnior_ Nelson Carneiro _ Ney Maranhão _ PedTo Simon-:dinar a prismas personalistas e desvinculados da ordem jrn-ídica.
·
O PreSidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ Cancedo
Desembargador Antôni,o Carlos Amorim, em reCente artigO,
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.)
.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carfrisou que o julgador. assim comer os membros do Legislativo
valho. (Pausa.)
e do Executivo, não pode se submeter a c~intrqles que firam
o seu livre convencimento. - - Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir _Campelo.
E, salienta, que não se- dirá a urit parlilmentar como se
(Pausa.)
votar acerca de um projeto de lei, nem ·o-advogado aceitafá
concedo a palavra ao nobre Senador Aureo.Mello. (Paututela sobre a orientação que impiimirá à demanda, cujo pa'<l·)
trocínio assumiu, bem como não-se dirá à Imprensa o que
- -deve ou não publicar.
_ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, há, todavia, um crescidência, nos termos do art. 174 do Regimento Interno, dispensa
mento conceituai de que o mecanismo do controle externo
na sessão de hoje~ o período correspondente à Ordem do
deve se impor. mecanismo esse-composto por pessoas repreDia.
sentantes dos demais poderes da República, que se encarreSão -o~ seguintes os itens da Ordem do _Diã dispengaria de velar pela regularidade da atuação dos membros do
sada noS termos do art. 174 do Regimento':
JudiCíário_. É daTo que não poderia discutir o mérito das. decisões judiciais, ou estabelecer diretivas orientador~s_ do agir
do Juiz.
__ _ _ ·-. __ _
.
_
Tal Conselho apenas teria por fin3.Iidade estabelecer uma
-lponte de ligação entre a sociedade e o Po~er Juc:J,iciáfio, Sem
PROJETO
DE
RESOLUÇÃO
N• 68, DE 1993
ferir, pois, a autonomia e a independência da magistratura.
(Em regime de urgência, nos ~ermos dO _
Traria o Judiciário aS preocu-paçoes da sociedade. exerart._336, c, do Regimento Interno)
cendo competência, inclusive, para aplicaç~o de punições aos
membros da magist~~t,u_ra_em suas faltas funçionais. _
Votação, eril turno úníc:Ó~ do Projeto de ResoluçãQ n~
, Evidentemente que a questão está lançada e a idéia, antes
68, de 1993, de iniciativa da Comissão Diretora, que estabelece
de ser aprovada ou combatida, deve ser amplamente discutida.
a estrutura do Centro de DesenVolvimento de Recursos HuSe o Judiciário é mesmo contra a idéia da criaçãO do-- manos do Senado Federal e dá outras providências, tendo
referido Órgão de Controle ~xterno, então que, pelo menos,
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senasugira ao Constituinte ã críãçâo de órgãOs internos, desde
dor Francisco Rollemberg, em substituição à ConfisSão de
que eficazes, para exercer tais atribuições.
- ·
Constituição, Justiça e Cidadania.
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-2PROJETO DE LEI DA CÁMARA N" 147, DE 1992
(Em regime de urgência, nos ter.ni.os do
·
art. 336, c, do Rcgiinento I~tefnci)
Discussão, em turno único", do Prç)jetó de_L_~_i da Çârria~a
n' 147, de 1992 (n" 3.303/92, na Casa de Qrigem), de IniCiativa
do SuperiOr 'Tribunal Militai~ que eXtingúe'-á l• Auditoriade Aeronáutica-da 1" Circunscrição--Judiciál-iã Militar e a 3•
Auditoria da 2~ CircunscriçJ_o- Ju.diciãrí~ M!Jüãf;_-_e_xii~g~~ ~_r-
go na carreira da Magistratura e· dá outras providên_cias, tendo

Perecer favorável, sob p"329; de 1993,.da Conüssâo
- de Constituição, Justiça ~ Cidadania.
·
·
-3-·

OFÍCIO N" S/64, DE 1993
Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento IntcnioJ.
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-do Superior Tribunal Militar, que extingue- a la Auditoria
de Aeronáutica da t~ Circunscrição Judiciária Militar e a 3'
Auditoria da 2• Circunscrição JUdiciária_Militar; extirigue ·cargo ha carreira da Magistratura e dá outras providências. tendo
Parecer favOrável sob n') 329, Q.e 1993, da ComissãO- de Constituição, Justiça e Cidadania.
-

. . -3-

-

OFICIO N" S/64,DE 1993
·: (Em regime de urgência, nos termos do
art. 3.36, c, do Regimento Interno.)
. Ofício no S/64, de 1993, através dóqual o Governo do
Estado de Minas Gei"aiS solicita autoiiZaç~t>- do Senf}do, Fe_Qe_ra1, para que p6sSã contratar operaçãO 'd"e crédito- e·xtenlO.
no valor de duzentos milhões de d_ólar_e_s ameiiçanoS, para
ós fíns qu-e eSp"ecifica.-{Dependendo de parecerda Comissão
de Assuntos Econômicos}.

-4MENSAGEM N" 257; DE 1993

Ofício n" S/64, de 1993, através do qual o Governo do
Estado de Minas Gerais soli_cita~ ªll_~oriz~Ção do Senado Federal. para que possa contratar operação- de Crédft6 ix:terno,
no valor de duzentos milhões de dólares ame_ricanos, para
os fins que especifica. (Dependendo de parecer da· Comissão
de Assuntos Econômicos).
-4-·

MENSAGEM N" 257, DEJ993
(Em regime de urgência, nos termóS do

art. 336, c, do Regimento Interno)

(Em regime de urgência, no.c; termos do
art. 336_, c, do Reghner:tto _Interf!O)

Mensagem no ''2.5'1; de 1993"(n" 456/93, na origem), pela
·quãl o Presidente _da República solicita ao Senado Federal
seja expedidã. Reso"lução que autorize a-União Federal a assul)lir-a dívidª contrald_a pela Companhia Brasileira de Infra-Es-tr_utu_ra Fazendária :-:-INFAZ, em li_quidaç~o. _(Dependendo
de parecer da Comissão de Assuntos EcQQômi~s_.) _
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerrada a sessão_.
(Levanta-se a sessão âs 10 horas e 36_minutos_.)

Mensagem n' 257, de 1993 (9? 456/93, na órigem),_'pela
qual o Presidente da República solicita ao Senado Federal
seja expedida Resolução que autorize a União fedcrªl_a <!S:SU- _
ATi\ PI!: COMIS§ÃO
mira dívida contraída pela Companhia Brasileira de Infra_-Estrutura Fazendária- INFAZ, em liquidação. (Dependendo
COMÍSSÁO DE ASSUNTOS ECONÔJv\ICOS
de parecer da Co.missão de AssuQtos Econôf1lico.)
··-15~ reuniãO, realizada em 16 de setembro de 1993
O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais
Às dez horas e vinte minutos do dia dezesseis de setembro
havendo a tratar, a PreSidência encerra os trabalho~. desigde mil novecentos e noventa e três, na Sala de reuniões da
nando para a sessão ordinária de segunda-feira a seguinte
Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presídêncía
ORDEM DO DIA
do Senador João Rocha, com a presença dos Senhores Senadores Elcio Alvares, Jonas Pinh~iro, J3ello Parga, Marluce
-lPinto, Albano Franco, Ronan Tito, Vãlni.ir Campelo, Dario
Pereira, Gilberto Miranda, Dirceu Carneiro, Jutahy MagaPROJETO DE RESOUJÇ~Q N> 68, !)E 1993
lhães, Mansueto de Lavor, ES-jjeridião Amin, Henrique Alw
(Em regime de Lii"gêndil.~ nos termos do
meida, Áureo Mello, Álvaro Pacheco, Césãr Dias, Juvêncio
art. 336, c; d6 Regirriento Interno)
Dias, Josaphat Marinho, Beni Veras e Pedro Teíxeii"a, reúVotação, em turno único, do Projeto de Resoh1Ç~_op~
a Comissão de AssUntos EConôrilicos. O Senhor Presi68, de 1993,de iniciativa da Con:íissão Dírelora, q~e ~stabelece ne-se
dente declara abertos os trabalhos, dispenSando a leitura da
a estrutura do Centro de Desenvolvimento âe Recursos Hu- Ata da reunião anterior, que é dada por aprovada ·e, a seguir,
manos do Senado Federal_e dá o~tras providências, tendo
Parecer favorável, proferido em Pleilár.io; E_elatóf:_Sena-· procede a leitura do Requerimento n~ 07-CAE/93 de autoria
do Senador Eduardo Suplicy que "solicita a realizaç-ão pelo
dor Francisco Rollemberg, em substituição _à CQtp.~_sâç__.de
--Tribunal de Contas da União de inspeção extraordinária na
Constituição, Justiça e Cidadap.ia.
Caixa Económica Federal e na Datarnec Sistemas e Processa-2mento de dados, com v"istas a atestai- a ficiiude dOs Coritratos·
n• 986332 - fil:niadõ entre '' Datamec e a IBM do Brasil
PROJETO I>E LEI DA CÂMARA N<> 147, DE 1992
e-constante do_ processo n~ 99.99.0716/91 -fiiril~do entre
(Em- regime de urgência, nos termos do
a Caixa Económica Federal e a Datamec", que após ser coloart. 336, c, do Regimento Interno)
cado em votaÇãO- e- reJeitado.- A seguir paSsa á -paTàVd ão
senador Ronan Tito par·a proCeôer a leitura do Projeto de
Discussão; em turno· único, do Projeto de Lei-da Câmara
ResoluÇãO- propt>sto pela Comissão qú.é "áutottza a ·adoção
n' 147, de 1992 (n' 3.303/92, na Casa de origem), de iniciativa
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de procedimento::; específiCOS para a contratãÇão ~e operações
de crédito ao ampar.o do Prorur.. , que após ter seu texto
cnlocado em diScusSão é ·submetido a votação e -aprovado.
Prosseguindo os tiab3Ihos b Senhor Presidente passa a palavra
ao Seri-aâor Elcio AiV3réS relãtor da Emetlda n 9 1 de Plenário

oferecida ao PLC n' 7.

de 1991, PLC N• 69 de

1993 e PLS

N" 43 de 1992 que "disPõ'e'sobre_ regulamentação da microempresa'' para que faça considerações sobre seu parecer favorável
nos termos da Subeinenda n" 1-CAE (Substitutivo) oferecida
ao PLC N' 7 de 1991 e pela prejudicialidade de PLC N' 69

de 1993 e do PLS N• ~3 de 1993, que colbcado em discussão
acolh~ todas as sugestõeS propostas pelO-Senador ·Mansueto

de Lavor após a anuência dos def!lais.membros da Comissão.

Participam dos debates os SenadnreS, Mansueto-de-_Lavor,
Parga, Áureo M_~llo', 'Ronan Tito, Espiridião Amin,_ Álvaro
Pacheco, Valmir CampClo e Jonas Piri.fieiro, e'ncerrada adiscussão o parecer é submetido a votação e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
declara encerrada a reuniãO às doze horas-e quarenta minutos,
lavrando eu, Dirceu Vieira Machado Filho, a pre-sente ata
que, lida e aprovada, sei"á assíiiada pf:fó Senhor Presidente.
- Senador João ROcha.' '
' ' ' ·
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esseS equipamentos. O que eSte projeto de resolução pretende
é- justamente" dar condição de competitividade aos micro e
pequenos produtores.
Falamos muito em reforrria agrária. Eu mesmo protelei
um programa do PMDB, agora que coloca a reforma ~grária
como i.tem importantíssimo. No entanto, devo confessar, conló ágficultor experiente, que não há possibilidade da competi-tiVidade, dentro do mesmo da reforma agrária da microprod~ção com os grandes agricultores que possuem eqüipãmentos
à Sua disposião e fín.aOciaincniOS com juros favorecidos pelo
Governo Federal.
· -.:.. -- Agora estanlos estendendo esse benefício para os microprq_dutores - e o grande produtor só pode ser financiado
até 70% -,e nesse caso, _o BNDES_,_atrayés do fiNAME.
irá· finandar 90% desS-es tratireS~
· ··
·
O Presidente desta Comissão tem um projeto de lei dessa
mesma lavra, com as mesmas jdéias peço a V. -Ex~ e oas
Srs. Senadores que esse prgj~o_ nã9 C::O!l~tc como de minha
autoria mas da COrp:!ssão de Assuntos Econ(?micos_par que
ele tenha no plenário o ·mesmo trânsito que, tenho certeza
terá nesta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente_

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Em discussão
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
--Emvotação.
- _
_
Os Senadores que aprovam permaneçam sentados. (Pausa·.)
Aprovado.
Apreciarem agora o requ-erimento de iniciativã do Sendor
Eduardo Suplicy, solicitando, através desta Comissão de AsO SR. PRESrDENTE (João Rodiâ)'...:.Havendo número
suntos Econômicos, que o Tribunal de Contas da União realize
regimental, declaro aberta a reunião.
·
i~~~Ç~?--~*traordináda na Çaix~ Ecqnônica fede raLe da DATemos, comO item ~a pauta, o projeto de resolução de
TAMEC Sistem_a_s__e. Processamento de Da.dos,_ com vistas
iniCíatiVa dos membros da Comissão de Assuntos Econômicos.
ê:(ãtest3f à licitu-de do ~ontrãto 986.332~-fo,rnlado entre a DAPedimos ao Senador Ronan Tito~ -um dos idealizadores
TAMEC e a IBM do Brasil e constante do Processo
desse projeto, que beneficia diretamente o microcomputador
99990776191, firmado entre a Caixa Econômica Federal e a
rural, que a leia e teça considerãções gerais sobre o projeto
DA T AMEC. Os Senadores que conCOrdam com o requeripara que posteriomente, possamos colqca-lo em votação.
,- menta queiram permanecer sentados.
O SR. RONAN 'riTO - (t.eituf{do projeto d~ resolução)
:". O SR. RONAN TITO ...:..·sr. Presiaerite, peço a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,..o
ocorre a:qUf é um
fato típico da economia brasileira que, depois de diversas
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra
o Senador Ronan Tito.
emendas, projetes é leis, c também qepOis da nossa Constru·
ção de 88, sofreu um certo tumulto.
Na verdade, existe uma faixa de fillã-rlcia-mcntOs pelo BNO SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, não tenho maioDES, que Se chama FINAME. Esse dip.h~(ro é aloq~._do sempre
res conhecimentos sobre esse contrato. Até para dizer a verdapara financíamefito- de equipamentos agrícola. No entanto,
de, é a primeira vez que ouço falar dele. No entanto, estpa
o pequeno e o microcomputador rural _ele não têm- aces-so
acontecendo no Brasil e no mundo um fato inusitado. Atualpor questões de disponibilidade de recursos, garantias~ etc.
·m.entc estamos fazei:tdo todas a~-leiS·as·Veilfic3Ções, lévando
O PROPUR, projeto que engloba Os pequenos c micro- _e~ -considúação que todo mund9 é d~sonesto.
_
__
_ -Antigamente-as leis eraQl-feitas para os homens e eram
computadores, concederá a eles esse .qnanciai:nento atravpcs
do sistema cooperativo entre o Estado .e Municípios.
penalizados os desonestos. A função precípua ·e obrigatória
Dessa maneira, os· Estados se comprometerão a colocar _do Tribunal de Contas da União é vcrifica:r: tudcdSSO 9entro
um tratar em cada Município e o PI-efeito ·a- colocar dois.
do seu exercíciO-~ - __
À disposição de quem? Dos micro produtores agrícolas, para
Ouotro dia, o SenadoiES-Pefidião Amin fez unia denúncia
que tenham condições de competir com õs grand~s produtores.
da maior seriedade no plenário do Senado Federal . Houve
Eu gostaria apenas de citar um caSo_tfpico dessa situação.
uma denúncia de um funcionário do Banco do Brasil com
Uma empresa agrfcola em que tenho participação, ainda, que
CGC-erideieço e tudo por mim confirmado. COm o Presidente
minoritáiia, conseguiu- imediatament~ _o financiamento de
do Banco do Brasil, de que agora foi criada uma assessoria
US§300 mil parã comprar quatro grandes tratares. N:o_entanto, .sindical para cada diretoria. Isso, no meu entendimento, chao pequeno agricultor não te m acesso ã-~ssel tipo_ de compra. ·- ma-se '"comissioná_rio do povo••; Não deu certo .onde foi instiEstão vedados à Prefeitura e ao Estado o direito-de financiar
tuído isso.

ANEXO_À ATA DA 25' REUNIÃO DACOMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICaS l{EAL!ZA[}A EM I6 DE SETEMBRO DE[923,
IO HORAS,
INT!fGRA DO ACOMPANHAMENTO TAQUIGRAF!CO, COM PUBL!CAÇÃp DEVIDAMENTE
AUTORI?ADAPELO SENHOR PRESIDENTE DA
COMISSAO, SENADOR JOÃO'!WCHA. . ....
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Agora_o que estamos querendo?. Quer~roo.s. çgJQ_Car U_!ll
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Gostaria de aduzir ao
policiamento em· cima de cada diretor do ó;-gão de fome:nto
q~e· diSSe o SCn.ador :Ronan Tito n:xais ll:irl, risco que corremos
mais importante deste País, para que seja policiado em cada
durante este ano, relativo ao PROEX. Todos se lembram
operação!
qde que o Senado fpi ~xposto a um ge:sto rOmpante do Execu-·
_
Pela amor de Deus, estamos vendo anualmente fatOs
tivO,: Cflie- aiãilte- do anúncio de _que_ teria havido adultério,
que estão paralisando aquilo que ainda se move nesta economandou o sofá para o Senado. Felizm_ente 1 nós o dev9J.v~mos
mia lenta no Brasil. A que cstamos __assistindo? Assistimos
e não permitissünQs_ que o currículo, nem sempre alvissário
a 6 Deputado_s_, encabeçados ver_dadeiraJ;Il~nt~q_por um funcioda Casa de acresc.ent~sse mais esse.
E -ninguém mais falou no assunto. porque o que se queria
nário do Banco do Brasil, processarem o_Prçsidente do Brasil
porque está concedendo financiamentos ··a _usinas de açucar,
mesmo era derrubar o Miniustro. Q Mjnistro saiu, e ninguem
ao setor sucroalcooleiro.
rllais discute o PRO EX. ESta tudoJ:orrendp _corno antes, com
A segunda área mais produtiva dcsacar os _e por hectare
algUns-aperfeiçoamentos até finanCeirõS, nesta comissão de
do mundo está no Nordeste,_ não é de Cuba. i;: o açuç:ar
As~u_~;·ttos Ecooômicqs,·
_ _
_
produzido na Europa, que cOncorre com o açucar brasileiro
. O que desejo,~Portanto é_ aplaudir a coloCação qUe o
nos Estados Unidos, tem subsídios de até 92%. O prOcesso
Senador Roitan Tito faz. O único def8.1he qlie não entendi
diz que está s.endo emprestaado dinheiro, de maneira favorebem é que, neste caso, me parece ser um contrato de 1991.
cida 12% ao ano, ao setor que emprega 1 milhão e 100 mil
Pelo que estou lendo se o contrato.. ~ de. 1991 e oJ:ri_bunal
trabalhadores.
de Conmtas não o examinou então ser.á su_mário. Quer dizer,
O pior, o trágico é que que entra çom _o_ ProCesso contra
ina9implente, neste caso sem dpvida nenuma é o i~bunal
o Presidente do Banco do Brasil diz-se do Partido dos Trabade Cçntas.
·
lhadores.
"'Pedi para ler o requerimento-. V. -EXa sabe -que, comO
Agora estamos vendo um outro contrato,. VamOS -ficar
ãaVOgado dativo, eXerCerei a funçãO,_ r:nas serei sempre o últiaqui enterrando as admülistrações? Qua_lquer contrato tem
mo a chegar à OAB. se for designadO de -defesa do PF,-. Mas
que passar antes pelo Tribunal de Contas? Vamos inverter
eu ?~-penas_ o li.
a lei? Pelo amor de Deus! Temos que dar condições às DiretoProcesso é 9990776/91, firmado entre a Caixa Econômica
Federal e a Datahtec. O terceiro_ pa!ágrafo da justifícativa
rias Executivas de i.r funicoinando, sem que cada contrato
n_ã_O -está chamando o contrato para cá: "consideravdo o conque passar antes pelo Tribunal de Contas. Conhecemos eficiêricia do Tribunal de Çontas que deveria ser 6tgão -auxiliar
tràtO ( ... ), fi.rm3d0 peta Datamec, -o contrato constante do
do Congresso Nacional que, de repente, tomou as rédeas
processo( ... ), de 1rde novembro de 1991, onde são explícitas
as evidências de ilicitude, estando a_se:r_solicitadas pela atuação
na mão e passou a ser um grande comissariadq d9 povo.
Sr. Prestdcpte, lastimo muito que o' Senador Eduardo ..elo. Tribunal de Contas da União( ... )". .
.
Suplicy ·não esteja nesta reunião, inas é muito desagradável
Repito: Concordo com- tudo que disse o senador Ronan
Tito. ·para este poder, que tem obrigação de fiscalizar, de vigiar
o Poder Executivo, ficar aqui fazendo o papel de estorvo
de toda a economia. Não conhcç() este contrato, nunca ouvi
O SR. ROf'l~N TITQ - Concordo com tudo o que
falar dele, mas gostaria que fosse apreciado como dc!Ve.
V. Ex~ está dizenÇio, inclusive com a. ob_s,~rvação i;lª data,
No final do ano, todos os contratos serão observados
de maneira que, se_ é um contrato pretérito. não t~nho nada
e aí haverá penalidades para todas as Diretorias Clue forem
contra._
desonestas e q uc não foram corretas em seUs corttr<:ttos.
. O SR. ESPERiDiÃO AMIN- O raciocínio do Senador
O pior é que, quando conversei com o Presi4~nte. do
Banco do _Brasil. Dr. Alcir Calliaru~ S~ s~ diss_e.-me. que o ··Ronan Tito é exatameflte contrã aquilO qUe tã.rnbérii -o sou.
pior de tudo é que a maior parte -da administraÇão brasileira o seja, o controle prévio.
agacha-se_ dia_nte_dcssas ameaças dos c9r_ni~sionáriqs dq povo.
O SR. ELCIO bLV ARES -Senador Esperidião Amin,
Essa observação que queria f<izer. Gos'iatia-que·o Plenário
vou fazer uma obse-rvação em forma de aparte.
me ajudasse a racion~r sobre isso. Não conh~ço o contrato,
V. Ex~ se escusou, evidentemente neste caso. da patição
nunca tive notícia dele. Apenas gàstiría Qú·e· não tivéssemos
Qe a~vogado. Mas quero colocar-me conto advogado.
antes que provar que somos hone_stos, mas que_ ~ubesse o
O requerimento do Senador Suplicy peca em um ponto
ônus da prova, como sempre coube em__ questão de direito, __
que considero fundamental. Na justificativa do requerimento,
que fosse provado que a pessoa é deson~sta, e_não ter que
S._ Ex~ coloca no segundo parágrafo: "considerando as dispo~
provar, preliminaramcnte. qUe somos hQ!lestos. que o c_onsições do art. 74 da Constituição, o que dispõe que, ao tomar
trato é bom.
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, deve
Estamos- partindo de leis, de observações ·e de C"Iitérios
o Tribunal de Coritas ser'informado, considerando o contrato
em que todo mundo é desonesto. Tem-se que provar antes
n"' ( ... ),firmado entre a Datamec e a IBM, onde são explícitas
que é honesto. Isso pe uma inversão de valores_: Na verdac;'!e
evidências de ilicitudes contra a Administração Pública( ... )".
o que está querendo colocar é que todos os brasileiros são
, . Ele não_ diz_ qU~is são eslas. Agora, se sã_o explícitas no
desonestos, c eu protesto energicamente.contra_isso;
contrato, c9mpetiria ao Presidente da Caixa Ec;onômica Fede~
ral,
autoridade que sucedeu ao Presiçlente anterior._ remeter
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço a
para o Tribunal de Contas. A iniciativaseria da Ca.ixa E~onO
palavra para discutir.
mica.
Ele teria de a_sSifíálar. O _que é mais grave ainda é que,
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra
no momento que remete, diz constar das folhas tais as ilicitudes
o Senador Espeiridião Amín e, em seguida, o Senador Elcio
que serão examinadas pelo Tribuna~.
Alvares.

a
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Então, o requerimento do. Senador Eduardo Suplicy é
dentro de uma tóniCã. 'qõ.e o SenadOr Ronan Titõ ·registrou
muito bem.
- '
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Éfáto consumado.
O SR. ELCIO ALVARES - Exatamente. Neste momento, honestamente, o caso é grave, porc{ue, em todo requerimento, a ComisSão d~_ Assuntos·Econômicos encampa uma
iniciãtiva; que ___:data venia, não estou inteiramente de acordo

com o Senador Ronan Tito - nos transformaria em com-is.:
sários do povo em uma versão bem difícil de ser até certo
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Segundo, seria desnecessária a ação da Comissão, porque
o § 2'!> desse inciso IV diz claramente:
"Qualquer cidadão, pai-tido político, associação
ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei,
denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União."
Então, o nobre Senador Eduardo Suplicy, na qualidade
de _cidadão o_~-Ka~ençlo gestão junto ao seu.partído político,
pode fazer o encaminhamento ao Tribunal de Contas da
União, o que não nos compete nesta Comissão.

ponto explicitada.
Eu recusaria o requerimento, por entender Cfué, na justifi-

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -A Presidência
agradece as informaçõeS do Senador Bello Parga. ·
Dando continuidade à nossa pauta de hoje, pedimos ao
non que o fato seja determinado, então--pa-ra: aprovar--um · Se_nador E leio Alvares para fazer a leitura do seu__ relatório
sobre o substitutivo ao projeto de lei que regulamenta õ aft.
requerimento desa ordem também o é.
179 da Constituição.
Devewse ainda considerar o fato que o- Senador Espiridião
Amím falou: Se a Caixa Económica já reníeteu o processo
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, eminentes
para o Tribunal de Contas da União, é dever de ofício do
Colegas, tive oportunidade, em uma das últimas reuniões,
Presidente da Caixa, se ilicitudes forem Constatadas em qualde fazer a leitura do parecer sobre o projeto que estabelece
quer tipo de processo, comunicáwlas ao Tribunal de Contas
norma para as microempresas e empresas de pequeno porte.
para facilitar, inclusive, a sua ação fiscal.
Dentro da visão democrática que eSta Cõmissãõ- iein tido
Acompanho, portanto, Sr. Presidente, o raciocínio do
de projetes desta ordem, convocamos segmentos-interessados
Senador Ronan Tito, ·aditado agora pelàs palavras do senador
na:_ mat~ria propriamente dita, e os Senadores MansuetO de
Esperidião Arnin.
Lavor e Jonas Pinheiro tomaram a iniciativa, iriclusiVe, de
O SR. PRESIDENTE (João Rocná) - A Presidência
realizar algumas reuniões, contando com a partiCipação do
da Mesa, por sugestão da Assessoria, vai fazer a leitura. elemento ligado ao Governo.
A Resolução, Senador, é a de n"'~· de 1993,-que criou
Ficaram eStabelecidos, ·aepofs de Uma -d.is.cusSão bastante
a Comissão de FiscaH:taçãO e Controle:~----longa, alguns pontos sobre os quais existia inteira' acordança
De acordo com a Resolução n~ 46-, é d3 cOmPetência
não só dos membros desta Comissão, mas também das lideranexclusiva desta Comiss'ão a fiscalizaÇao· de contratos e ates
ças envolvidas com o projeto.
do Poder Executivo. Então, de acordó c6ID esse artigo, teinos
Em razão disso, tive oportunidade de solicitar ao Senador
de chegar à conclusão de que não compete à COmissão a
Mansueto de Lavor, que tem sido de uma dedicação inexceanálise ou o pedido ao Tribunal para fiscalíz3.r a -licitude ou
dível no tratmento desta matéria, que, dentro_ de uma _visãO
não desse contrato firmado entre a D-atamec e a Caixa EConów
inteiramente técnica e imaginativa de legislaçãõ, idealizasse
mica Federal.
essas emendas, para que eu pudesse contronfá-las com o subsA Presidência da Mesa considera sacrificado o requeriw
titutivo anteriOr, deiXandO clara - quero explicitar - uma
menta e levará ao conhecimento do interessado, o Senador
profunda compreensão do art. 179 da ConstitUiÇãO, que prevê
Eduardo Suplicy.
..o estab~lecimento d~ um tratmento diferencJado para as pequenas e microempresas.
OSR. BELLO PARGA .:....sr. Presjdenie, podena acrescentar alguma coisa sobre o assunto?
. _P9rtanto,Sr. Presjçlente, principalmente convocando a

cativa, não está men~km3d~-~·fat~ con_Creto~-Se, para requerer
à ComiSSãO Parlamentar de Inquérito, é- condição sine qua

O SR. PRESIDEN-TE (João Rocha) -·\!. Ex• tem a
palavra.
O SR. BELLO PARGA- Com relação a esse requerimento, Sr. Presidente, o requerente faz menção ao ·caput
do art. 74 da ConstituiÇãO e ao -Seu íilcTs_ó_IV, que rezam
o seguinte:

"Os Poderes Legislativo: EXecutivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema cte controle rn-terno com a finalidade de:
.
IV- apoiar o controle externo no exercício de
sua missão instituciorlal."
- · -· · -Ora, esta comissão não é responsável pelo controle interno, como muito bem asseverou V. Ex~ Mas quero, entrando
no mérito, dizer que há ainda vários aspeCtOS que também
me fazem discordar da aprovação desse requerüitento.
Primeiro, ele disse que, nos próprios contratos, são 'eXPlícitas as evidências mas, como acusãdor, omitiU-as, não as
declarou, citou ou arrolou. Não existe, portanto, nenhuma
ilicitude, porque ele não as enuncioU.

atenção do Senador Mansueto de Lavor. agora gostaria de
colocar perante esta Comissão, porqtie o Plenário é soberano,
o texto original do substitutivo e as emendas sugeridas.
Logo em seguida, manifestarei o· meu acordo ou discordância, para que a Comissão possa, então, na soberania do
seu Plenário, decidir pelo texto definitiVO. -:Oessa forma, Sr. Presidente, trata-se ape·nas de um adita·
mento ao meu parecer. Gostaria que o Senador Mansueto
de Lavor, juntamente com o Senador Jonas Pinheiro e o SenadOr Esperidião Amin, que teve oportunidade de participar
dos últimos debates, tivessem a iniciativa. então, de neste
momento, juntos começarmos ·a--montagem definitiva e final
do substitutivo- que -vai acudir os Projetes de Lei n~" 7 e 79,
de 1993, e 43. de 1992, do Senado, de autoria da Senadora
Marluce Pinto.
Sugeriria. Sr. Presidente, que a palavra fosse dada, neste
momento. ao Senador Mansueto de Lavor e, então, iríamos
ajustando o texto do substitutivo àriterior ãs emendas apresentadas e. com a decisão soberana d_a Comissão, passaríamos
a esculpir. no nosso parecer, a redação definítiva.
-
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O SR. PRESIDENTE (João ]l.ocha)- A votação será,
portanto, artigo por artigo, nobre Senadbr?

O SR. ELCIO ALVARES - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Com a palavra
o Senador Mansueto de Lavor.
_
_
_
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr,_.Presidente,
Srs. Senadores, Srs. Líderes_de entidades, de micro e pequenas
empresas de todo o País, Srs. Diretores do SEBRAE, órgão
de apoio e acompanhamento à microempresa.
A questão deve ser colocada da_seguinte maneira em
termos desse segmento da micro e pequena empresa, o Brasil
está na contramão._ O Brasil não se modernizou e não_ avançou
nada ainda. Houve apenas aquela tênue tentativa do primeirõEstatuto da Microempresa, segundo o que isenções foram
concedidas. Contudo, depois da ConstituiçãO de 1988, estabeleceu-se a confusão, priricipalmente a nível de Estados e municípíos. Precisamos, agora, não de uma lei federal, mas de
uma lei nacional, com poder de dispor sobre uma definição
de microempresa, inclusive sobre os fiscoS-e as administrações
estaduais e municipais. Esse o caráter dessa lei, consubstanciada no projeto e no substitutivo do Senador Elcio.Alvares.
O que estamos tentando é virar uma página nesta história
desse segmento econômico, qUe -precísa avançar. Em todo
o mundo, as micro e pequenas empresas têm destaque, estímulos, apoio, incentivos, isenções fiscais e tratamentO -diferenciado.
Para não me alongar, e; gÕ~aria ci~-me: re-feri~- ;o Pre.sidente Clinton, quando do seu famoso pronunciamentó-ariunciando sua política econôinic3, teritTodo um item que dispqe
sobre o tratamento diferenciado e privilegiado à microempresa
dos Estados Unidos. Ainda não satisfeito; o Presidente americano, ciente_de que as micro e pequenas empresas mais efícíeri~
tes estão na Suíça, solicitou que uma comissão do seu Departamento de Comércio e Indústria entrasse em cOntato com as
entidades de micro e pequena empresas daquele país, para
uma transferência de tecnologia. Quer dizer, o país mais desenvolvido do mundo não teve e não fugiu da humildade
de reconhecer que a micro e pequena eP"1presa dos Estados
Unidos precisava de reciclagem, e essa reciclagem eles fçram
buscar na Suíça. Essa comissão esteve lá.
. Nesta semana. por iniciativa do Senador Ronan Tito,
est1veram na CPI Mista da Evasão_ Fiscal três técnkos tributaristas alemães:_ um professor universitário, iJril altÕ fu~cionário
do Ministério da Fazenda alemã e um funcionárfo da Fundação
Konrad Adenauer (Konrad Adenauer Stiftung), onde se discutiram os problemas tributáriõS do Brasil, comparados com
os problemas tributários da Alemanha. E ficou bem claro,
naquela ocasião, que na Alemanha o suporte da economia
é a pequena e -a microempresa. todas elas subsidiadas pelo
Governo alemão. O Fisco- alcmão_permite realmente ampla
margem de deduções e de isenções àquelas empresas familiares, aquelas empresas com número "x" de funcionárioS. Isso
ocorre em todo o mundo. Enquanto isso, aqui no Brasil,
discute-se fatos que não tém mais razão de se discutir, isto
é, se se deve ou não conceder um tra:tamento diferenciado,
do_ ponto de vista tributário, sobretudo, mas previdenciário
e creditício à micro e pequena empresa, visto ó que determinada o art. 179 da Constituiçãó. Tudo isso foi discutido ontem
com a presença do SEBRAE e de microempresários de todo
o Brasil.
Esse trabalho extraordinário do Relator,_ o ·se..,óador E Ido
Alvares, fez uma consolidação dos diversos projetas, em tra-
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mitação na Casa, de Deputados e Senadores, entre eles o
da Senadora Marluce Pinto, que é membro desta Comissão.
Além disso, S. Ex~ apresentou utn -substitutivO, que-foi um·
trabalho entre diversos outros, e elaborou um substitutivO,
que foi um trabalho realmente de grande consistência. S. Ex~
mesmo. entendeu que era preciso haver, com o assessoramento
e apoio dos segmento.s.c::nvolvidos, alterações que melhor se
ooadunassem com a legislação, a Constituição.
Com plena anuência do Relator, oferecemos essas alterações, que visam não privilégios para os micro e pequenos
empresários, mas para aclarar um pouco mais essas reiVindicações no texto, que considero lapidar, do relatório do Sena__
dor Elcio Alvares.
Temos aqui em mãos, como todos os Srs. Senadores,
o substitutivo original do Senador Eicio Alvares e o substitutivo com as alterações sugeridas ao eminente Relator. que
estão em negrito. Creio que deveríamos ler, como já foi sugerido, artigo por artigo, e nos pontos sobre os quais houver
concordância. votar-se-ia, quanto aos demais, proceder-se-ia
à explicação. As sugestões de aperfeiçoamento feitas pelos
membros da Comissão seriam votadas em sepafado, neste
momento, desde que acolhidas pelo Relator.
A minha expectativa é .d.e que .essa ni.atéria seja votada
hoje ainda, uma vez que não é terminatíva:~ a fim de -que
a -sua tramitação seja concluída nesta Casa, até chegarmos
à sanção presidencial com um texto o melhor possível, de
acordo com os anse_ios do importante segmento da micro. e
pequena empresa.
A minha sugestãç, portanto, já com a anuência do eminen~e Relator, é de que se analise artigo por artigo. Os pontos
duvidosos seriam esclarecidos. aqueles sobre os quais não
houver concordância seriam votados à parte e os que tiverem
unanimidade votados .dentro do relatório_.
Muito obrigado, Sr. Presidente._
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência
indaga do Relator, Senador Elcio Ahares, se S. EX~ concorda
com a sugestão do Senador Mansueto de Lavor.
O SR. E L CIO ALVARES- Estou inteiramente de acordo.
Gostaríamos de saber dos Colegas da Comissão s·e eles
já possuem as cópias; do substitutivo ó-rígiiiál e das emendas
que estão sendo o[erecid_as, para facilitar, inclusive, a sua
compreensão.
Sr. Presidente, chamo a atenção dos meus eminentes Pares para o fato de que a parte modificada do substitutivo
está em negrito, o que "f:lcilíta o confróritó com Otexto a:ntêrior.
No art. 2" é mantido todo o teor· do substitutivo apenas
no inciso I, acrescenta_ndo-se~o seguinte:
_
-.. 1 -ou qualquer outro indicador de atualizaÇão
monetária que venha a substituí-lo ou que contrate
até 20 trabalhadores."'
Estamos inteiramente de acordo e, se não houver nenhuma oposição, fiCa ·consolídado o texto que foi lido agora.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Fica mantido.
O SR. ELCJO ALVARES- Sr. !'residente, então está
aprovado o texto do art. 2o do substitutivo:
O inciso II do art. 2~ acrescenta:
''II -ou qualquer outro indicador de atualização monetária que venha a substituí-lo ou que contratem até 100 trabalhadores.··
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Se não houver oposição, incorporo ao substitutivo.
Incorporado ao substitutivo, Sr. Presidente.
No § 4• do art. 2• é dada a seguinte redação:
"Fica o Poder Executivo autorii3.do a majorar,
em até duas vezes e meia, o valor mencionado no inciso
I, deste artigo, e em até cinCo Vezes o valor mencionado
no inciso II, quando se tratar de empresa industriaL"

Evidentemente, é um dispositivo autOii:zatfvO;-mas- que
ensejará ao Executivo o seü-cumprimento. Trata-se de uma
sugestão praticamente aquida Comissão de Assuntos Econômicos.

- -

-

Sr. Presidente, coloco o assunto em discussão.
Se não_ hou_ver oposição, incorporo O-§ 4\>, lido neste
momento, ao substitutiVo. - ----No art. 3"' lê-se:

"Não será considerada microempresa- é o acréscimo que se faz aó art. 3~ - a ·pessoa jurfdica ~ a
firma' individual(.,..)"
O texto original está da seguinte (of~a:
._
"Não se inclui no regime desta Lei a pessoa jul'ídica e
a firma ütdividual."
Houve um aperfeiÇoamento inegáVel do texto, o Relator
está de acordo, mas consulto os nobres Pares a firii-de saber
se também estão de acordo. (Pausa.)
Não havendo oposição, incorporo o art. 39 cCnrio-'- lido
anteriormente ao substitutivo.
Ao art. 3~. n9 6, ·acrescente.:se ;<liberais regulameTitos em
lei que prestem sefViÇos-liberais regulamentados em lei". O
Relator está de acordo_.
------~0 n~ 4 do art. 3" inclui no meu dispOsitiVo: "cujO titular,
sócio -majoritário ou-controlador". Segue,é:rtexto substitutiyo.
Estou de acordo.
Consulto os nobres Pares a fim- de saber se estão de
acordo. (Pausa.)
Não havendo oposição, Sr. Presidente, está incorporada
a emenda majoritária, é o controlador no n"' 4 do art. 3"'_ .
No art. _39, ainda, acrescente-se ao :n~ 6, "liberais regulamentados de lei".
Estou de acordo.
Consulto os nobres Pares a fitri de saber se estão de
acordo. (Pausa.)
Não havendo oposição, incorpora-=-S"e o-substitutlvo~No art. 4"' do registro especial e enquadramento, há inclusão de preenchimento dos requisitos de enquadramento no
art. 4" Está em negrito no substitutivo da emenda proposta.
O Relator está de acordo.
Consulto os membros da ComissãO -a fim de saber se
estão de aoordo. (Pausa.)
Não havendo oposição, no art. 4~', fica incluído "preencher os requisitos "de enquadramento".
Ao parágrafo único do art. 49 acrescente-se: "O _registro
especial da micro-empresa e empresa de pequeno porte será
feito em conformidade com a legislaçãO em vigor". É óbvio,
mas foi reforçado.
o

O SR. BELLO PARGA- O páiágrafo iííiico não está
incluído~

O SR. ELCIO ALVARES -Mas foi incluído agora.
O SR. BELLO PARGA- É seu?

Outubro de 1993

O SR. ELCIO ALVARES -Não, já foi uma sugestão
de todos os segmentos envolvidos. O grupo de trabalho fez
a su_gestão, e o Relator a acata e acrescenta o parágrafo único
do art. 5~ Há oposição? (Pausa.)
Não havendo oposição, incorporo o parágrafo único ao
meu substitutivo.
-No art. 8°, §§ 1"' e 2';. passam a ter-a -seguinte redação:
"Será tolerado por um único exercício fiscal seja ultrapassado em até 20% -o limite estabelecido no art. 2'·' desta Lei.
E o§ zo "DeSenquadrada a microempresa. passa, automaticamente, à condição de empresa de pequeno porte. e esta
à condição de empresa excluída do regime desta I,.eL"
O' Relator está de acordo e consulta ~~us Pares sobre
isso.
______ _Não havendo oposição, incorpOra a redação do art. 8°,
§§ l~_e 29 , ao substitutiVo.
No regime tributário fiscal, art. 10, cuja- ied~ção passa
-- -a ser.ã segui~te:
"Fica o Poder Executivo autorizado _a conceder
isenções ou reduções tributárias à microempresa e à
empresa de pequeno porte, definidos confOrme o art.
2~ -desta Lei."
·
QuerO esclarecer que seria ótimo se pudéssemos conceder
a isenção, mas há uma vedação constitucional. Então.entendeu
a Comissão, o Relator, o Senador Mansueto de. Lavor, o
Senador Jonas Pinheiro e todos os-que participaram que seria
a inclu_são de um artigo autorizativo.
sabemos que o artigO a~torizativo fica aq Útla.nte dg Pod~r
~ecutivp, mas stigerinios, também,_ na ocasião, e queremos
re_it~_Í"ar agora, que, vencida essa etapa do proj.eto Propriamente dito, as Lideranças se dirigiria91 ao PreSidente da República com o empenho pessoal de todos os Senadores. para
tentar, em favor da microempre_sa, esse reconhecimento da
parte fiscal que consideramos justíssimo.
. O Relator está de acordo com a redação do art. 10.
011
Consulto os Srs. Senadores se estão -de aCordO. (Pausa.)
Incorporada ao substitutivo a redação do art. 10.
Parágrafo único do art. 11 ~':
"A microempresa e empresa de pequeno porte
retomarão ao gozo dos benefícios da QAIS(?) se voltarem a apresentar a condição original quanto a limite
da receita bruta."
O Relator está de acordo:
Consulto a Comissão a fim de_saber se.estão de acordo.
(Pausa.)
Não havendo oposição, considero incorporado o parágrafo único, do art.ll, como lido.
Art. 12:
"A escrituração da mícroempresa e da empresa
de pequeno porte será simplificada, nos termos a serem
dispoStos pelo Poder Executivo, ria regulamentação
desta Lei."
Estou de acordo.
Consulto os nobres Pares a fifi- de saber se es_!ão de
acordo. (Pausa.)
Não havendo oposição-, incorporo a redação dada ao art.
.12, conforme lida.

Outubro de 1993
ção:

DIÁRIO DOTONGRJõSSO NACIONAL (Seção II)

No art. 14. parágrafo único, foi sugerida a seguinte reda- --.. Até o último dia útil do mês de abril, do ano
calendário seguinte, será entregue a declarãção anual
simplificada de rendimento e informação em modelo
simplificado aprovado pela Secretaria da Receita Federal.., ·
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O SR. MANSUETO DE LAVOR - Esse texto realmente não constã.va rio suhstÚutiv6 do Ifeta:tor: de fOi discutido; inclusive discutimos muito_ çO:rQ'.-"o B.elator tãmbéffi. O
que é que ele quer? Autorizar o Poder Exe:cutivo a fomentar
e incentivar os agentes financeiros públicos e privados a constituírem para a micro·e· pequena empresa. Isso para financiamento e, também, pãra garantias e avals. Es-tá aqui:" ... cOnsti~
tuir o fundo para garantia de aval_ ou fiança, inclusive, provendo os meios necessários''.
• · O SR. ELCIO"ALV ARES -Queria esclarecer, Senador
Bello Parga, que o SEBRAE tem um fundo para aval.

O Relator está de acordo.
__ _ .
Consulto -a Comissão a fíni de saber-se· eStá .de ~~or.d_g.__
(Pausa.)
·
Não havendo oposição~ é incOrpOrado o parágrafo único,
..
O SR. BELLO PARGA= Certo~ lllas.,nasdi:;cussões
conforme lido anteriormente.
auteriores,:i~so cab~riá :e~atã.men~e ~~~nl~ ã~SOdaÇà~!_-_ã SENo art. 24 do apoio creditício ...
PLAN, e não aos agentes financeirqs: Como está dito-aqui,
isso caberia aos agentes financeirás. Essa é a m1nha dúvida,
O SR. MANSUETO Dj:: LAVOR- Regime Previdenpela redação.
--- ciário na íntegra.
Ó SR. ELCIO 'ALVARES- Coloc.o.ew debate, permiO SR. ELCIO ALVARES,.-, Não, o Regime Previden:
-ta-me o Presidente, ó art. 24, porque'foíiev_anta.dat,úna dúvi_da
ciário Trabalhista ficou aprovado na íntegra, também, conforpelo Senãdor Bello P~uga e q-tie'if!m6s que--a aj:m:>v3ção do
me substitutivo original.
texto seja, _rigorosamente, o pensamento da Comissão.
Agora, no apoio creditfcio, árt. 24, parágrafO único:
"Fica o Poder Executivo autorizado a incentivar e fomen~
O SR. MANSÚJ;.Tó DE Lc\.YCÍR .~Queria dl~er ao
tar os agentes financeiros públicos-__e_: privãâos a eStabelecer
Semidor Bello Parga, esclarecendo, que a questão qüe ele
linhas de crédito diferenc;:iadas para as mitroempresas e as
levanta é da maior importância~ é preciso que es'se .p.On'to
empresas de pequeno porte, bem como a constituírem fundo
fique bem claro. O parágrafo único é autOrízativo; não podepara garantia de aval e finança, inclusive provendo os meios.
ríamos,- aqui, impOfãOPresiderite-da República- incentivar
necessários.
-:- ~ gastar dinheiro etc. é -política financeira. Agora, o que
Voltamos ao texto autoriz.ativo~- Evide_nte_, -_-e.nJende;nlçs
está autorizando? AutOrizª ao ~o_d,er Executivo~ n-a ·medida
que seria inconstituciOnal detei;'I9inarmos ~entidades privadas
d<!,s.sv-~s. possibilidades, incentivar e foinentãr'os agentes finanum comportamento em relação à microempresa, mas o Gocejros -.não podia Ser a outros, nãô, porque, lá na frente,
verno pode, através de um instrumental ad~quado, propiciar
tem "públicos e priVãdos a estabelecer linhas_ de_ créd_itQ"r"
às microempresas o que está enunciado np_di~positivo ora
Não podemos autoii,z~r -ao Poder Executivo a que o SEBRAE
lido.
estabeleça linha de ,cn!dito, só os bancos, os agenteS financeiros podem estabelecer linha de crâdito.
O SR. BELLO PARGA - Gostaria de um esclareciO SR. BELLO PARGA- Linhas de crédito; não, funmento.
tlos e garantias.
O SR. ELCIO ALVARES - Pois não, Se~ador Bello
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Não espere.
Parga.
.. ... bem corno a cort'stituírem fundo - não para o crédito
O SR. BELLO PARGA -Esse fundo para garantia
maS- para a garantià ·ou aval ou fi:a"nça, inclusive, provendo
de aval e fiança v~i ser cri-ado pelas instituiÇões· financeiras?
os meios necessários''.
O SR. ELCIO ALVARES -Não.
O SR .. BELLO P.ARGA - Mas 11ão os agentes financeiros, Senador.
"Fica o Poder Executivo autorizado a incentivar
e fomentar os agentes financeiros públicos e privados
O SR. MANSUETO DE LÁ VOR - E por que não?
a estabelecer linhas de crédito diferenciadas para as
Qual é o problema?
microempresas e as empresas 'de pequeno porte, bem
O SR. BELLO P.ARGA- Isso não cabe a eles; as prócomo a constituírem fundo para garantia do aval ou
prias -instituições, de uma forma cooperada e associada, é
fiança, inclusive provendo os meios necess.ário:;."
que vão criar esse fundC? para apresentar ao banco como garantia.
O ExecUtivo pôde tomar essa inicíatíVa ..
-O SR. MANSUETO DE LAVOR- Na frente, no art.
26, o SEBRAE vai dedicar...
.
O SR. BELLO PARGA- Estou compreendendo.
O SR. BELLO PARGA- Eu poderia fazer até uma
O SR. ELCIO ALVARES - Não, é válido o debate,
sugestão: substituir, aqui, "constituírem", que se refere aos
é exatamente iss-o que o Relator está. pretendendo.
agentes financeiros. pOr "constituir", que casa com incentivar.
O SR. BELLO PARGA- V~lorizando quem?
O poder ~xecu~i.y"o incentiv~ ·a constituiç_ão Q.e fu11do.
O SR. ELCIO ALVARES -Os agentes financeiros. ·
O SR. MANSU):'TO DE LAVOR- Nesse ponto, concordo.
O SR. BELLO PARGA - Para qlJê? Para estabelecer
linhas de crédito às microe_mpresas, bem como ... Então, não
O SR:BELLO PARGA - Os agentes financeiros não
pode ser sistema financeiro (incompteesível), não é isso?
vão, eles mesmos, fazer um fundo de garantia de aval; isso
1
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cabe aos interessados, e é o qut: eles_ pretendem fazer, já
estão adiantados os estudos nesse sentido.

O SR. MANSOETO DE t.A VOR - Está certo. Fiea
be~ claro que as linhas de finandamerito-são os ~gentes finanR

ceiros. No caso.dessa redáç3o, o Poder Executivo vai e"stirriular
a constituir fundos para o. aval c a fiança; um des~e~}u_!!do~
já fica constituído neSsa Lei. no -art. Z6. Quem vai dar a
palavra fírlal é o Relator, mas, no caso da ·sugestão do Senador
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0 SR. ELCIO ALV ARE·s.- Senador Bello Parga, eu
gostaria de ler ..o art. 25, que· _talvez dê uma luz à discussão
·desta matéria.
''Art._ 25. -. Nas· âlteraçõ_es a que se refere o artigo
anterior, de valor até 20 mil UFIR,_as_ga~a"'tias exigidas
ficam re~tritas aos próprios fins finanéíados_, à fiança
e ao avaL"

Portanto, se formos votar os dois artigos, deveria ser
de maneira global, pela dependência que· há de um texto
~m relação ao outro_. Se V. Ex~ não apresentar nenhum embar_tuem, mas têm o estímulo, e fica nos ban.CoS_esseJundo.
,go, considero incorporada ao meu substitutivo o parágrafo
,<ÍIJico.dos arts, ~4 .e 25 . .V. Ex• .está de acordo?
·
O SR. ELCIO ÂLVARES- Senàdor Bello Parg_a: d~i: ·
0 SR. BELLO PARGA- V. Ex'' nao modifica "constixe-me fazer uma colocaçãO. E;)tou sendo orientado; realmentuírem" por "constitUi i-".
te, não conheço a mecânica. Fui informado que O Bã.néo Cen-O SR. ELCIO ALY ARES -Senador Mansueto de Latral, na parte de redescontas, pode conce~er. até ~rto pont_o~
aos estabelecimentos de crédito, alguns favores que permitam ·-vor,-passo ã. palavra a V. Ex~. qtié é o autor d~ emerida.
a constituição desse fundo. Convoco a_ atenção de V. Ex\
O SR. MANSUETO DE LAVOR -A questão que
que ·é. pe.ssoa entendida, principalmente no setor banCáriq..
OSep8.dor Bello Parga leva~tà diz respeitO à constítuição do
para me esclarecer. Estou sendo avisado, agora, nesse s~nt!qo
fundo para garantir q ayal. ·Quem está sendo autoriZado: o
Já eXistem outrOs pfdgrarn:as, inclusiVe, que o Banco Çentral
Poder Executivo ou os agente.s financefrós?: Se ·colocarmos
estimula a constituiçãO de fundo. Algumas linhas de crédito
"constituírem", S. Ex~ entende que são os agentes financeiros
que.e.stão sendo já estimuladas pelo Banco Centrai; seiiã esse
que estão autorizados; sê foi "ConstitUir"; S. E~ entende
o sentido da emenda.
que- é o Poder Executivo que vai agir j"unfo aOs agerg~_s fin~n-:
ceirós. Não é iSso?
O SR. BELLO PARGA- Nas discussões. anteriores.
---- Assim-S€:Ddo-. concordo com essa mudança do tempo do
aqui, nobre Relator, o SEBRAE deixou bem claro que esses
verbo, que esclarece melhor o· texto.
·
interessados, pequen_o~ _e micro ...
, O SR. ELCH:YALVARES ~ Srs. Membros da C~ltlis
O SR. ELCIO ALVARES -·Masa lei do SEBRAE,
são-, está havendo urna concordância entre Q .Senador Manpela idéía do Senador Mansueto de Lavor, é irlcluir-... sueto de Lavor e o Senador Bello Parga de que o parágrafo
_!Jnico passa a ter? seguiljt,e,r~~!\Ç~q; ___ _
"O SR. MANSUETO DE LAVOR - O fundo do SE·
BRAE- é insuficiente.-o=sEBRAE nãO ·pode dedlCàr Sua recêi...
Parágrafo único.. FiCa o Poder Executivo autorita toda ...
zado a incentivar e fomentar os agep.te.s financeiros
__ públicos e privados a estabelecer linhas de crédito difeO SR. BELLO PARGA -Mas não é isso, são os estudos
rencia_dos às mici-oenl.presas e emptesa:s· de pequeno
para a constituiçãO~ O SEBRAE Dão vai fai~_r ~ú~d_õ, s_ão- _
porte, ~em c~~P <:constituir fundo para garantia de
--'OS pequenos e microemprcsãrios que têrh.que se âsSOCTar"p3raaval ou fiança~ inclusiVe provendo Os rheioS nec_essáfazer esse fundo, para-- apresentar ao banco· como- gataptia;
rios.''
é isso que vai gatãntir aS operaÇões:_----_·- ·O Relator es.tá inteiramente de acordo com a solução
O SR. MANSUETO DE LAVOR ~Com ó ·em,
ave_ritada pelo Senador Bello Parga.
mulo do Poder.
Consulto aos membros da ConlisSao. (Pausa.)
Não havendo oposição, fícã então incorpofaâ_O_ aõ -substiO SR. BELLO PARGA - Exa1arriente. Não são os
tutivo o parágrafo único do art. 24, apenas ~rrodificãdo: ao
~·
agentes financeiros qu~ Vãõ fazer iSso~ ·
~ -invés de "a constituírem", passa a ser "a cons_tit1,1ir".
O SR. ELCIO ALVARES - Sêriadór liélio Parga, sem
O ,art. 25 fica assim redigido:
embargo da sua posição, que é muito_ respeitada, como se
Art. 25. Nas .operações a que se refer-e o artigo
trata de um texto autorizativo, mã.iiteríamos a ·sugestão que
anterior, de valor até 20 mil UFIR, as garantias exigidas
foi einergente dos vários segmentos ÓbviaiTiente~ o. Poder
ficãln restritas aos'prõprios bens fffiandados, à fiança
Executivo", ao ex:áminaf o lêxto, ve"rá·se· terii cabimento ou
e ao aval."
não o Banco Central estimular, no seu redesconto, essa: linha
O Relator está de acordo.
de apoio à pequena e microempresa. V. Ex~ concorda?
Consulto à Comissão se concorda. (Pausa.)
o SR. BELLO PARGA- Concordo, mas quero-deixar
Não havendo oposição, incorpora ãU teXtOGó-sUbStitutivo
claro que não seria só a 3çào do BancO Central que permitiria
oart.
25comolido.
- -- ___ c_~
isso.
Chamo- a atençã-o dos. eininentes Pares que, no substituO SR. ELCIO ÂLVARES- Ciéio queocSEA!ÍRAÉ
tivo, ainda não tem grifo. existente n:;t emenda proposta.
participa"ativarnente; tehho conhecimento ·que, para ã.vãl, o
SEBRAE garante a... ·
·
_"Art. ~6. Dos recursos de que trata o art. 11,
O SR. BELLO PAR(; A- Se colocar "constituir'',-ao
alínea b, da Lei no 8.154, de 28 de dezembro de 1990,
invés de "constituem", já esclarece mais, Senador Elcio Alaté 5% ao ano devem ser destinados a aplicações finanvares.
ceiras para lastrear a prestação de aval ou fiança comBello Parga, eu não teria objeção.
·
·
Lógico, é issO: os_bancos-gerem, os bancos não·consti-

e,
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plementar (grifado), em operações cujo valor não ultrapassa o teto estabelecido"- segue-se a redação dada
no substitutivo.
Coloco em_ discussão __ _a emenda sugerida, ma:s, de antemão, já ofereço minha anuência ao art. 26, conforme-proposto
na parte grifada.
Não havendo oposição, incorporo, conforme lido há pouco, o art. 26 ao meu substitutivo.
Das penalidades
~·Art. 28. A firma individual e a sociedade que,
em se obs_eryando os requisitos desta lei, tentar enquadrar-se ou tentar manter-se enquadrada como rriicroempresa ou empresa de pequeno porte, estarão sujeitas às seguintes penalidades: ( __ -)"
O-Relator está de acordo çom a redação proposta pelo
art. 2S~ que coloco em discussão.
-

OSR. VALl\.fiR CAMPELO -Sr. Relator, sobre "tentar enquadrar.:se" ou "tentar nianter_-se enquadrada", a meu
ver, seria uma impropriedade o ãcrêscimo do verbo tentar.
Gostaria de O~vir V. Ex~ a respeito.
O SR. E L CIO ALVARES -Quanto à redaçilo, eu discuto. Houve um debate consensual, e o Senador Valmir Camp-elo
tem razão em seu questionamento.Senador Josaphat Marinho está aqui presente ...
O SR. VALMIR CAMPELO '-- Porque senão seria um
fato consumado, não é isso?
O SR. ELCIO ALVARES -Senador Josaphat Marinho.
gostaria de saber -a opinião.
O SR. V ALMIR CAMPELO - Talvez fosse melhor
retirar, suprimir" a· palavra "tentar".
O SR. ELÇIO ALVARES - Da expressão "tentar enquadrar", va11_1o~ tirar a palavra "tentar".
O SR- JONAS_PINHEIRO- Não, há uma justificação
aqui.
O SR, ELCIO ALVARES -Em debate .o arL 28.
O SR- JONAS PINHEIRO -,-_Sim, para enxugar está
correto.
O SK MANSUETO DE LAVOR- Gostaria de dizer
que houve erro do assessor em repetir o verbo ''tentar~'; na
proposta original, só tinha "tentar" no iníciO: A--tentativa
é fundamental para caracterizar o falso microempresário e
o falso pequeno empresário, aqueles que sonegam dados,
aqueles que comunicam ser _rnicrQempresários sem o serem
e que não est~o enquadrados. Então, basta o primeiro "tentar", não o segundo.
O SR. ELCIO ALVARES-Sr. Presidente. com a sugestão do Senador Josaphat Marinho, já está havendo um certo
consenso na CQmiSsãQ. A redaç.ão.Q.o_a,rt. 28 fi~rja assim:
a firma individual e a sociedade, observando os requisitos
da lei, "tentar enquadrar-se" ou ·~manter-se enquadrada".
SuprimTríamoS, ·então, o segundo verbo "tentar".
O SR. ELCIO ALVARES- Qual a opinião dos membros da Comissão sobre a eliminaçãO do segundo verbo "tentar" do texto?
(Assentimento do Plenário.)
Não havendo oposição, o Relator aceita.

Sáb~do ~
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Senador Elcio Alvares,
tenho uma ~:iúvida.
O SR. ELCIO ALVARES -Pois não, Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Consulto o S_enadorJo,
saphat Marinho e _s.eus acompanhantes nesta trajetória que
mç. _respondam o seguinte: A firma que estrVer enquadrada
estará alcançada com a redação que virtualmente está_ aprovada? E a firma que tentar...
O SR- MANSUETO DE LAVOR - O verbo tentar
relaciona-se com enquadrar-se e desenquadrar-se, é só para
evitar a repetição.
O SR. V ALMIR CAMPELO verbo acho que resolve.

Retirando o segundo

()SR. MANSUETO DE LAVOR .=senador Esperidão
Amin, no começo-do projeto exíste todo um c~~tul~>._so~r~
enq~adramento. Então, se a firrria estiver enquadrada de acorde;> com q _capítulo 4". está tudo certo. A supressão visa evítár
a _repetiç.ão do verbo ten~ar.
O SR. JONAS PINHEIRO- Retirar o segundo "tentar"
apenas embeleza o texto.
O SR. AUREQ MELLO- O verbo nãoestá no plural?
Ao invés de "tentar" não é '"tentarem"?
Sr. Relator, a expressã6 não deve vir no plural: a firma

iJ'!diviºual e a sociedade, que sem observância dos requisitos
"tentarem se enquadrar" ou '"'manterem-se enquadradas". A
expressão deve vir no pluraL
As duas, a firma e a sociedade . .O verbo deve vir_ no
plural. Além disso, ''tentarem se enquadrar" é um caso de
próclise.

O SR- JONAS PINHEIRO -'-''A firma ou a sociédade.
O SR. AUREO_ MELLO - A firma e a sociedade são
du~S_ ~Õtidades; en!ão, a expressão_ de~i_ser no plui-al e..a
forma.verbal utilizada deve ser a proclítica. Não é verdade_?_
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Pode-se colocar
"a firma ou a sociedade" .
O SR. ELCIO ALVARES ~A sugestão é a seguinte:
ao invés de ser "a firma individual e a sociedade" fica ''a
firma individual ou ;SOciedáde-·".

a

O SR. AUREO M!õLLO -Não é "ou", e sim "e".
O SR. ELCJO ALVARES- Passa a ser agora "ou".
_ O SR. AUREO MELLO - Certo. mas aqui não está·
escrito isso. Aqui diz: "a fir-ma iridiVidUal e';. - -- O SR. ELCIO ALVARES- O Senador Josaphat Marinho sugere mais um _aperfeiçoamento: "a firma individual
ou sOciedade", tirã.-se <>"na".
O SR. AUREO MELLO - "Tentar se enquadrar" é
caso proclítico, sim senhor~ não é "tentar enquadrar-se". É
caso proclítico e não enclítico, ou seja, "tentar se enquadrar"
ou Htentar se manter enquadrada".
O SR. ESPERIDIÁO AMIN- O que atrai a partícula?
O SR. AUREO ME!.LO_- A partícula é o pronome
oblíquo, "tentar se enquadrar" ou "se manter enquadrada",
o que atrai a variação pronominal.
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Roma locuta, causa fmita - falou o acadêmico Álvaro Pacheco. Mas há ainda uma questão de conteúdo.
O SR. AUREO MELLO - Também-sou-acadêmico
O SR. AUREO MELLO -Amazonas e Santa Catarina · da Academia Brasiliense de Letras, ou seja, da Academia
de Letras _de Brasília.
unidos pela próclise.
O 'sR. ELCIO ALVARES- O Relator pediu um.tempo
O.SR. MANSUETO DE LAVOR -Trata-se de uma
e agora solicita, para-efeito- de dar identidade ao pensamento,
questão de hierarquia, Senador Aureo Mello. V. Ex~ tem
a sugestão da emenda por parte do nobre Relator Aureo
que se submeter à hierarquia.
Mello para que possamos cotejá-la. Referi-me, inicialmente,
ao pensamento do Senador Josaphat Marinho, mas gostaria
O SR. AUREO MELLO- O Senador Álvaro Pacheco
que o'Seúador Aureo Mello declinasse por inteiro como ficaria
aíàda é postulante. Eu sou imortal rio· teri-i'iórlo dO Distrito
FederaL
·
o art. 28.
O SR. AUREO MELLO-- Perfeítamente:-O SR. PRESIDENTE (João Rocha) :.....·concedo a palavra ao Relator, Senador Elcio Alvares.
"Art. 28~ A firma individual ou sociedade, que,
sem observância dos requisitos desta lei, tentar se enO SR. ELCIO ALVARES- Depois de toda essa discusquadrar ou se manter enquadrada como microempresa
são, vou ler o texto que parece ter a aceit~çã~_ d~ maioria.
ou empresa de pequeno porte estará_sujeita às seguintes
"A firma individual 6u_sociedade que, sem obserpen~lidades: ... ".
- ·
vância dos requisit~s desta lei, tentar enquadrar-se ou
manter-se enquadrada como microempresa ... ••
· Passa~se tudo para o singular, não é? Penso que,· nesse
caso; cabe a ênclise pOr~causa do termo "que", que atrai
Ess·e é-o teXto Que o Relator aprova a ·submete à votação.
a variação pronominal.·
já que o assunto foi altamente polemizado.
NãO se pode colocar a variação pronominal depOis do
-O verbo também deve ser mudado para "estará sujeita"
verbO quando há um termo que atrai o Jfronome-.porque passa para o singular.
0 SR. ELCIO ALVARES- Evidentemente, a redação
irá sofrer, no se-tor-comp-etentc, a sUa lnodificãção:
·
O SR. AUREO MELLO ~ Exatamente.
O SR. BELLO PARGA -Sr. Presidente, fazendo um
O SR. ELClO ALVARES - Sr. Presip_en\e, tenho a
adenda à questão, gostaria de dizer que estamos em pleno
imprenssão de.,que foi aprovada a redação lida há pouco.
domínio <da ·gramática. Isso é bem brasileiro, não é?
Vot.u:_epetir a redação, pai-a efeito de gravação .. , - .
O SR. AUREO Jy!ELLO- Vamos arranjar um mlitaO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) '-- V. Ex• .
nhense.
pode continuar o relatório.
O SR. BELLO PARGA- Onde ná um maranhense
O SR. ELCIO ALVARES- Vamos para o 'final.
ou um baiano, tem gramática. Mas gostaria de lembrar que
Art. 32. A política de tarifas públicas para a mio filólog~ Gladstone Chayes de Me\o --:- um dos melhores
croempresa e a empresa_de pequeno porte contemplará
filólogos brasileiros_-, em pesquisa alentada que fez sobre
sempre os preços mínimos concedidos a quaisquer oua linguagem portuguesa, não encontro_u apoio para essa tese
tras empresas, adotando-se o mesmo _critério para a
magnética da atração.Qo pronom·e, que tanto pode ser enclívenda de ben_s e serviços por parte de empresas e entidatico, proclítico ou mesoclítico·.des públicas. Há alguma oposição do Plenário da Comissão? (Pausa.fNão bavendo-oposiçãD, ·inCorporõ o
O SR. AUREO MELLO- Mas de e'tá errado.
art. 32 tal como lido ao meu substitutivo. -- -- -- - O SR. BELLO PARGA -Trata-se de uma questão
Art. 33. A pOlítica de Compras governamentaiS
de estilo. Essa tese magnética não Cxlste·.-_ - --priorizará a miCI-OempreSa- e a êiripresa de pequeno
0 SR. ELCTO ALVA-RES -Sr. Presidente, não abro
porte_ na medida de sua capacidade, com processos
mão da opinião do Senador Álvaro Pacheco, q"ue é candidato
especiais simplificados, nos termos da regulamentação
à Academia Brasileira de Letras. Gostaria qUe S.. Ex" desse
desta lei.
a sua opinião neste momento.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- S~nador Elcio AlOSR. PRESIDENTE (João Rocha)'- Concedo a palavares, o texto diz "A política de compras _governamentais
vra ao Senador Álvaro Pacheco_.
dará prioridade"?
O Sr. ELCIO ALVARES- Exaio, "dará prioridade".
O SR. ÁLVARO PACHECO- De acordo_com esses
gramáticos aq"Ui, penso que a exprcs.~ão deve ser:. -,-'tentar enO SR. BELLO PARGA -Senador Eicio Alvares, isso·
quadrar-se ou mente r-se enquadrada".
éCOõStltt.icional? -------- ------O SR. RELATOR (Elcio Alvares) - Essa já é uma
opihiâO respeitável; é uma opinião de um futuro im-ortal.
6 SR. ELciO ALVARES- Vou ler o texto como-~d~,
tado.
O SR. AUREO MELLO ~O Senador Álvaro Pacheco
.... o SR. BELLO PARGA- Eu quero-saber se isso é
está próximo da imortalidade.
constitucional.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Gostaria de dizer
O SR. ELCIO ALVARES- O texto adotado é o seque, realmente, apesar dos protestos do Senador Aureo Meguinte:
llo, parece-me que a questão gramatical está solucionada.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- O Semidor Aureo Mello

está certo_, _o_ "que'' atrai a partícula apassivadora, e _o aposto
nada vale.
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A política de compras governamentais

dará prioridade à microemprcsa ç à.,cmpresa de peque-

no pçrtc;: na medida de sua capacidade, com processo
especial e simplificado, nos termos da regulamentação
desta lei.
Adoto no_ substitutivo o texto tal como (ei_to nes~~ _rn9mento.
O Rclato'r vai passar ·às-mãos do secretário o teXtO que,
inclusive, está com a corrigenda dessa "a" crase ado.

O SR. PRESIDENTE '(João Rocha) - Podemos fàzer
um pedido de revisãO desse.'
b SR. MANSUETO DE LAVOR- É preciso ter c~ idado com a crase.
·
O SR. ELCIO ALVARES -V. Ex• não reclamou da
crase.
O SR .. ELCIO ALVARES -,Agora, o art. 34.
"Att. 34. As iSençõeS C-deduções previstas na atuallegislação em benefício da microempresa e da empresa de pequeno porte permanecerão até que-entre .cm vigor o regime
tributário e fiscal decorrente. des~a lei."
Não havendo oposição; incorporo o- a:rt. 34 como- lido
ao meu substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (João Ro!:ha)- Há uma s.ugestão
do Senador Josaphat Marinho par~ o art. 35. Gos_tari_a __ que
V. Ex~ fizesse a)eitura.
O SR. ELCIO ALVARES ---' Poi's não. O art. 35 passa
a ter a seguinte rE:dação, conforme sugestão do Senador Josaphat Marinho: •• A presente lei entra em vigor etc, etc."
Sr. Presidente, eminentes Colegas,_ considero, neste_ momento, inteiramen'te concluído o trabalho do substitutivo.
Quero fazer um registro_ por intdra justiça não só aos
esforços de todos aqueles envolvidos com o problema das
micr_O e pequenas empresas. mas principalmente ao Senador
Mansueto de Lavor, que foi dedicadíssimo no exame da matéria. Estendo também os meus agradecimen~os ao Senador
Jonas Pinheiro. Esperidião Amin e Beni V eras, que tiveram
a oportunidade de emprestar o brilhantismo de suas inteligências no debate de ontem.
E, de uma maneira muito especial, no momento em que
estamos apresentando este substitutivo, faço a minha homenagem à Senadora Marluce Pinto, que em todos os momentos,
inclusive aprcsc~tando um projeto d_c lei, deixou clara a sua
inequívOCa prcocUação com o problema das micro e pequenas
..
empresas.
.
__
GOstaria, ~c; não fosse o íi"iipCrativb regirricntal, de dizer
que esse substítutivo era decorrente do projeto da Semidora
Marluce Pinto.
No entanto, cm virtude da anterioridade do projeÍÕ do
Deputado Marcos Formiga, infelizmente, tfilemõs de vincular
o magnífico projeto da Senador Marluce Pinto e a sugestão
do Deputado Victor Facdoni como partes integrantes do projeto do Deputado Marcos Formiga. que data de 1991.
Neste momento, portanto, Sr. Presidente, a todos os
Mern_bros desta Comissão manifesto o maiS síricero_agradeci-__
mento, porque este substitutivo não me pertenceu; ele foi
resultante da vontade e da cooperação de _todos os Membros
desta Comissão~ adequado seria dizer que este substitutivo
é produto da participação e da inteligência de todos os Membros da Comissão.

À micro e à pequena empresa, consciente do disposto
no art. 179 da Constituição, quero- -render mais uma vez a
minha homenagem, porque na verdade não podemos encarar
a microempresa como· um contribuinte do sistema tributário
brasileiro, mas sínl Como alavancadora da criação de empregos
neste País, _um País que_; vivendo em recessão, não pode prescindir ae mãileira nenhuma do fi'ãbálhó do inicro e do pequeno
empresário no momento em que eles faie-m, na verdade, a
maior geração de empregos em favor deste País.
'·''"E""r~-ó"Que eu "tiri.hã ·a dizer, Sr. Preside_nte. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João
o Senador Jonas_ PinheirO.

Roch~)-

___

Com a palavra
_
,- ,

O SR. JONAS PINHEIRO- Sr. Presidente, Srs.. Senadores, gostaria apenaS de fazer um registro que considero
de grande importância para evidenciar a larga compreensão
dos microempresárioS aqui -representados. Uma das maiores
reivindicações dos micro e pequenos empresários era serem
transformados em categoria económica.
Houve, ao longo de todos os entendimentos, uma resistência considerável. No entanto, num .e.sforço muito grande
para que esse brilhante e competente Relatório do Senador
Elcio Alvares - feitO a várias mãos, dada a sua formação
democrática-, depois desses entendimentos todos, foi possível fazer com que os micro e pequenos empresários concordassem que os termos deste Relatório, por enquanto, representava uma significativa vitória. Esses empresários aguardam
para o futuro novas conquistas que virão fortalecê-los.
·De modo que, qu_cro destacar. na verdade, a compreensão com que se houVe _o_s pequenos e rnicroempresários ao
concordarem em não serem transformados - pelo menos
por enquanto- em categoria econé?rnica.
Era o registro que desejava fazer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Çom a palavra
o Relator.
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, quero fazer
apenas um aditamento.
Evidentemente, quero fazer justiÇá-, pOrque-hoje estamdS""
vivendo um dia que cortside_ro importante c histórico em favor
de uma das categorias mais importantes na ordem econômica
do Pafs.
Ninguém pode olvidar também o trabalho do Sebrae.
No morriento em que Antônio Fábío Ribeiro encontra-se aqui,
quero fazer este registro, porque o Sebrae está realizando
um trabalho notável no País, principalmente no sentido de
levar ao conhecimento da grande comunidade brasileira o
que é o esforço em favor das microempresas. Cóm ffiuitainteligência, vem fazendo inserções em programas de grande
alcance, com um visual magnífico na_ propaganda que está
sendo estimulaqa atrav~s da imprensa. ~ também ao José
Ficu_ri com seu~ companheiros do Monan. E:_-importarite registrar que, cm nenhuin momei1to, deixaram de eStar presentes.
Finalizo também com uma homepagem àquele q~,~:c é o
gratfde líder da indústria no Brasil e que tem sido, para orgulho
nosso, um grande companheiro, que é o Senador Albano
Franco.
Esse~ registres- são decorrentes_ da grande realidade de
p_~~_t_i_CJ_páç_~:?:-_<:.t':i~__eles tiy_eram na apro-.:aç~o__d_~-s~-~--s-~bs_~i~uti~?·
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra
o Senador Albano Franco.
O SR. ALBANO FRANCO- Sr. Presidente, Srs. Senadores. sinto-me feliz neste instante, quando esta Comissão
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chega ·ao final deste substitutivo para a regulamentação do
art. 179.
A minha felicidade decorre principalmente por ter sido
este colega um dos que màis trabalharam e participaram cta
elaboração do art.- 179 na Assembléia Nacional Coristituinte.
E é mister de_stacar e ressaltar nesta oportunidade, Sr.
Presidente, o trabalho, a visão, a lucidez, a habilid3.Cie e a
competência do Senador Elcio Alvares, pdncipiihTiente ouvindo, em todos os momentos, não só seus~ colegas Senadores
como também os líderes do movimento das micro e pequenas
empresas brasileiras.
__
_
__
Tarribém desejo dizer, neste instante, que a COnfederação
Nacional da Indústria, de fato e de direito, sentiu-se repre_.
sentada por António Fábio Ribeiro em todas as negociações
acerca deste substitutivo. Antônio Fábio é o representante
da indústria no conselho do Sebrae é hoje 0 seu digno
e operoso Presidente do Conselho NacionaL
Quero também ressaltar o trabalhO do Senador Mansueto
de Lavor. De vez em quando temos tido pequenas diVergências, mas sempre pensando no bem do Brasil. porque hoje
temos que reconhecer que a pequena e a micro empresa - ~
assim. considero- são a seiva revitalizad6ra do regime democrático, principalmente através do que hoje se usa em todo
o mundo: a terceirização. Hoje não há mais nenhum conflito
de interesses entre grande, média, pequena e microempresas~
e sim a somação e a interação. E este _substitutivo, Senador
Elcio Alvares, realmente reflete isso.
Assumo também um compromiss~. co~o Senador- desta
Comissão, como Senador da República e também como Presidente da Confederação Nacional da Indústria, de procurar
somar esforços junto ao trabalho, junt<? ao Executivo, porque
muitas das matériaS que ·aprovamos aqui, confonhe_fQi dito
e explicitado pelo Senador E leio Alvares, são apenas autorizativas; dependem fundamentalmente do Executivo. Estaremos
unidos, Elcio, para fazer esse trabalho junto ao Executivo.
Parabéns a todos, inclusive ao companheiro Jonas Pinhei·
ro e _à Senadora Marluce pelo trabalho em favor da regulamentação do art. 179 da Constituição Federal. E, mais uma
vez, eu gostaria de_destacar o trabalho paciente do Companheiro Senador Mansueto de Lavor.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Tem a palavn
o Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Eu até me considero
"quitado" em matéría de manifestação depois de ter -ouvido
os companheiros, especialmente Elcio Alvares, Jonas Pinheiro
e Albano Franco. Mas desejo deixar consignada a minha satisfação pessoal por participar de um processo político sensato,
como foi este.
Vemos tenta insensatez vencer, tanto prejuízo causa ao
mundo a marcha da insensatez que, quando a sensatez prevalece, é justo, mesmo sem que haja uma comem-ófáÇãO exagerada, que se consigne que foi possível aos homens, às pessoas
interessadas, com visão diferente, democniticamente pluralista acerca de um assunto, chegarem a um denominador comum.
Ontem partiCipamos d€: unla reuniãO ·qhe--ChegoU a um
ponto de relativa tensão- aproximadamente às 19h, quando
se discutiu a questão da categoria económicá e outros pontos
que estavam sendo analisados pelo Senador Mansueto de Lavor. Aquele momento de tensão foi agudizado hoje também,
no início desfa reunião. Houve até uma sensação de que ela
seria implodida, mas houve sensatez. Houve sensatez ontem,
quando uma categoria de trabalhadores se manifestou de for-
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ma organizada,.vessoas que representam outras que estão
no seu local de origem. O representante sempre assume riscos;
nós aqui fazemos isso, quando julgamos estar votaildo de
açorda com aquilo que nossos eleitores gostariam_ e nem sempre o fazemos. Temos um mandato que cobre um determinado
pertodo; o mandato dos di_rigentes estaduais, que estão aqui,
das pequenas e micro empresas, é um mandato a termo, ou
seja, é pai'a tratar deste assunto: Eles têm que prestar contas
amanhã ou hoje do que aqui decidiram; do que transig"iiam
ou não.
Então, quero registrar a minha satis(aç~o por ter participado - não vou mencionar nomes, porque todqs já foram
mencionados, e eu os aplaudi- de um momento de sensatez.
E acho que isso deve ser registrado não como sendo um milagrado mundo, mas com a convicção de que só a sensatez
pode nos levar às soluções duradouras. As soluções espetaculares geralmente têm um fiapo de insensatez! que se vai
ver não é apenas um fiapo, é a própria alma do milagre,
porque geralmente o milagre que _o ser_ humano produz é
o milagre disfarçado, é um disfarce da insensatez.
É esse o registro que ~u gostaria de fazer.

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) - Concedo a
palavra à Senadora Marluce Pinto.
· · ··A SRA. MARLUCE PINTO - Sr. Presidente, meus
nobres colegas, Presidentes dos Sebrae, Presidentes Nacionais
e Regionais, na pessoa do Dr. Valella Presidente da Associação das Microempresas do Estado de Roraima e demais
Presidentes das associações dos outros Estados.
Realmente é até emocionante para nos-, no ato da votação
de um projeto, esse clima de festa.
O Senador Esperidião ~!!lin tem r!l~:O- quando diz que
as coiSas épetaculares, às vezes, podem fugir pela tangente.
Mas o importante é que houve sensatez depois de tanta luta.
Sinto-me gratificada, mesmo não tendo sido o projeto
de minha autoria, que chegou a esta Casa desde fevereiro
de 1992. Mas pelo que li e pelo debate de ontem na Comissão
---=fazendo juntamente todas as colocações --. presidido pelo
Senador Mansueto de Lavor e com a a:nuê"nciá dos representantes do Sebrae e das associações das microempresas. quero
hoje congratular-me com_eles próprios. p-orqu-e realmente,
se não tivesse havido tanta perseverança, se nãO tivesse havido
entre eles tanta coerência, jamais esse projeto estaria sendo
votado boje. E tenho certeza, apesarde ainda não ter havido
a _Votação, que se:rá aprovado pQru~animidade. isso me gratifica, e quero dizer para os representantes do Sebrae para
os representantes das microempresas que eles já sabem qual
é a casa onde devem procurar o medicamento para as suas
angústias, porque realmente todos nós estamos sensíveis para
ajudar aqueles que precisam, aqueles que sempre nos procuram porque-não têm condições de sozinhos resolverem determinadas situações.
- Como beril falou o rlosso coiega Senador Albano Franco,
o nosso trabalho hoje realmente não termina aqui nesta sala
e nem vai terminar no plenário, como também não terminará
no plenário da Câmara. Temos que, através do nosso Presidente, fazer até uma visita ao Presidente da República para
que seja _sancionada esta lei na íntegra, -uma vez que ,hoje
eSfafuõs -conierriorando a vitória pela metade. A vítóiia absoluta será no dia em que essa lei for sancionada, e teremps
até, se preciso for, que exigir q-ue seja na totalidade, sem
veto de nenhum desses artigos, porque todos eles dizem respeito ao desenvolvimento dos menores.
Muito obrigada!
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O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Não havendo
mais discussão e em se tratando de decisão não-terminativa,
a Presidência da Mesa coloca em votação o projeto de lei
que tem como Relator o Senador Elcio Alvares.
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. President~,o.atemo
do Senador Bello Parga chamou a minha atenção em relação
ao art. 33, sobre uma impropriedade que poderia ser sãnã.da
no plenário. Mas, se pudermos saná-la agora, talvez seja muifõ

mais proveitoso, não só para o caminhar do projt:to como
também para os-debates e discussões de plenário.
Vou ler o art. 33:
·~Art. 33.
A política de compras governamentais
prioriZará a microempresa e a empresa de pequeno

porte, na medida de sua capacidade. com processo especial e simplificado, nos termos da regulamentação
desta lei."
Ora, St!gundo advertiu - e bem - esse extraordinário
Senador, se não colocarmos aqui que a política de compras
governamentais priorizará as microempresas e aS de pequeno
porte em igualdade de condições, ela é inconstituCional. Ela
passa a ser inconstitucional, porque ninguém poderá, numa
concorrência pública, comprar alguma coisa mais cara ou mais
barata em virtude da qualidade da empresa que fabrica. Pode
fazê· lo em termos de qualidade do produto, mas numca em
termos de qualidade da empresa. Por outro lado, ela fica
inócua. Porque aí, o que vai acontecer? O qúe vai acontecer
é que vamos passar a "criar" microempresas para disputar
todas as concorrências.
Então, era preciso, no meu entendimento- e submete
isso não só ao Presidente como também aos Senadores essa preocupação do Senador Bello Barga, que também é
minha. E estou fazendo uso da palavra justamente porque
S. Ex• advertiu-me sobre um aspecto que entendo de absoluta
sensatez, já que sensatez é a tônica desta reunião.
Normalmente, Sr. Presidente, temo muito as reuniões
em que somos aplaudidos. Quase sempre quem paga o pato
é a viúva. No entanto, esta aconteceu para que confirmássemos a regra- dizem que toda regra tem exceção. De_ maneira que esta é a exceção da regra. Quando somos aplaudidos,
quando damos aposentadoria com 25 anos, digo: muito bem,
fomos aplaudidos, mas para a Previdência é inviável. Ou quando damos outras ou quaisquer isenções. Mas no caso da microempresa, esses aplausos de hoje, essa alegria generalizada,
acredito que seja justamente a exceção para confirmar a regra.
Quero submeter, finalmente, aos Srs. Senadores e principalmente aos advogados, doutos advogados desta Comissão,
para saber se verdadeiramente essa preocupação, que é inicialmente do Senador BeUo Parga e posteriormente minha, procede ou não. Se não procede, retiro a minha colocação.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra ao Senador Mansueto de Lavor.
__
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, é mais do que justa a preocupação dos Senadores Bello Parga e Ronan Tito. Tanto é assim que, no texto
original sugerido, havia uma expressão: "com igualdade de
preço, de qualidade e de prazo".
Esse -artigo não consta do substitutivo: é uma emenda
aditiva e não-modificativa. E no texto constava:
Fomos estudar a atual lei das licitações e vimos que não
havia absolutamente necessidade de s~ acrescer essas expres-
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sões: "Có'm igualdade de preço, qualidade do produto e de
prazo". P_or quê? Porque não se está revogando esse requisito.
Aí está-se dan~o a autorização para révogar parte do processo
de licitação, fiO que se refere a micro e pequena empresa.
Somente no tocante a "de acordo com sua Capacidade, com
processo especi.al e simplificado, nos termos da regulamentação desta lei".
Não fica absol_ut~mente a microempresa fora de concorrer
em igualdade de preço, de qualidade e de prazo. Entâó, na
realidade, aquela expressão foi retirada porque não havia necessidade, não se estava revogando os reqUiSitOs da Lei de
J1icitações, no tocante a isso-. que ãliás é a essência da licitação.
E aquela que oferece melhor preço, qualidade e prazo, pelo
menos iguais às demais.
Nesse sentido, a alteração na Lei de Licitações é apenas
quantoà ~apelada, aos obstáculo_s, aos requisitos. E essa diferenciação se fará pelO Executivo, através de regulamentação.
Era essa a explicação que tento dar aos eminentes Senadores Bello Parga e Ronan Tito·.
· O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra ao Senador Bello Parga.
.
O SR. BELLO PARGA - Sr. Presidente, de minha
parte considero-me satisfeito com a explicação do Senador
Mansueto de Lavor.
. O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência
da Mes_a, não havendo mais discussão e proriundamentos,
coloca em votação.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presidente,
antes da votação, sem registrar lnais nada, com todos os aplausos daqueles que já foram aplaudidos, quero registrar o descortino do Presidente desta Comissão, Senador João Rocha. (Pai. mas.) S. Ex• colocou à disposição todas as instalações e a
estrutura da Comissão de Assuntos Econômicos para que to~
dos os debates de ontem dos micróe"mpresários do Brasil se
êfetuassem.
·
·
Este registro fica, e quero dizer o seguinte: os que representam as micro e pequenas empresas de todo o País que
estão aqui representam as micro e pequenas empresas de todo
o País, representam o Brasil que está dando certo; está dando
certo em Santa Catarina. em Caruaru, em Santa Cruz do
Capibaribe, está dando certo em toda parte.
Isso significa que, se a micro e a pequena empresa derem
certo, a grande empresa, que é um grande parceiro, também
dará certo.
Meus parabéns a V. Ex~, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Nossos parabéns
temos de transmitir a todos os Membros da Comissão. (Palmas.)
.
O SR. ELCIO ALVARES -Sr. Presidente, tenho uma
reunião de lidei'anças justamente com o Senador iànas Pi~
nheiro.
Senador João Rocha, as minhas palavras, como Relator,
encontram inteira acústica no pronunciamento do Senador
Mansueto de Lavor. Quero dizer, ainda, que V. Ex' tem
sido muito feliz, porque esta Comissão está fazendo o que
realmente foi destacado aqui, ou seja, democratizando o debate das leis. O Senador Esperidião Amin disse-o muito· bem.
V. Ex~ está sendo um Presidente sensato, fazendo com que
todoS participem dos trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (João. Rocha) ~A· Presidên~ia
está sendo sensata porque conta justan:ente ~~m o ap9i,0 e
com o respaldo dos 27 Membros_ da ComiSsão. Se_não contássemos com esse apoio, tenho certeza, não estaríamos tendo
esse resultado tão positivo.
-

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente. já que esta
é uma reunião diferente, vez que foi coroada por palmas.
peço que a decisão seja aclamada por palmas.

Colocamos em votação o Projeto de Resolução do Sena-

-menta o art. 179 da ConstituiÇão Federal.
Ãgradecendo a presença de todos os senhores, declara-

dor Elcio Alvares.
Os Srs. Senadores que estiverem de aCofdo permaneÇam

sentados. (Pausa.)

(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Aprovado. por
unanimidade, o SubstitutivO- aO PrOjetO de Lei que regulamos encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 12 horas e 30 minutos.)
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1.2.1- Aviso do Ministro da Fazenda

- N"' 786/93, de 29 de setembro último, encaminhando
informações parciais sobre os quesitos constantes do Requerimento o<.> 595, de 1993, de autoria do Senador José
Paulo Biso!.
1.2.2- Aviso de Ministros de Estado
- N• 24/93, de 29 de setembro último, do Ministro
das Relações Exteriores, encaminhando irifOrmações sobre
os quesitos constantes do Requerimento n" 795, de 1993,
de autoria do Senador Pedro Teixeíra.
- N" 782 a 785 e 787/93, de 29 de setembro último,
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Miranda e Eduardo Suplicy.
- N" 896/93. de 24 de setembro último. do Ministro
da Indústria, Comé!cio e" Turismo, encaminhando informa~
ções sobre os quesitos constantes do Requerimento n9 743,
de 1993, de autoria do Senador Ney Maranhão.
1.2.3- Aviso do Presidente do Tribunal de Contas
da União

- N'' 355/93, de 29 de setembro último, encaminhando
informações parciais sobre os quesitos constantes do
querimento n 9 860, de 1993, de autoria do Senador Pedro
Teixeira.
-

Re-

1.2.4 -~Expediente recebido
Lista n• 3. de 1993.

1.2.5 ~Ofícios
- N•' 231/93, da Liderança do PMDB, comunicando
que o Senador Coutinho Jorge, ao reasSU:ritir sua cadeira
nesta Casa, passará a integrar as Comissões Permanentes.
Temporárias. Parlamentares de Inquérito e Especiais. em
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- N~ 326/93, da Liderança do Bloco Parlamentar, de
substituição do Deputado Paulo Lima - PFL/SP, pelo
Deputado Délio Braz- PFL/GO. na Condição de membro
efetivo. na Comissão da Medida Provisória n? 352/93, que
"dispõe sobre o reajuste das mensalidades escolares, no
mês de agosto de 1993"'.
'- N• 907/93. do Presidente da Câmara dos Deputados.
comunicando a indicação do Deputado Lézio Sathler, como
Suplente. em substituição ao Deputado Geraldo Alckmin
Filho, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.
- N' 237/93, da Liderança do Pa.rtido Liberal, indicando o Deputado Ricardo Corrêa, como titular, em substituição ao Deputado Nelson Bornier, e o· Deputado Nelson
Bornier, como suplente, em substituição ao Deputado Ricardo Corrêa, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos
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1.2.6- Comunicações da Presidência
-Recebimento da Mensagem n" 352, de 1993 (n''
65319'3, na origem), de 1" do corrente ... pela qual o Senhor
Presidente da República, nos termos do art. 52, V. da
Constituição, solicita aútorízaçãó para contúttar operação
de créditO externo no valor de cento e vinte e oito milhões
e quinhentos mil dólares norte-americanos, entre a Repú-
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blica Federativa do Brasil e o Banco Interna_çional para
Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, dcstínada ao
financiamento pardal do Projeto de Descentralização do
Transporte Ferroviário Metropolitano do Rio de Janeiro,
a ser executado pela Companhia Brasileira de Trens Ufba~
nos (CBTU).
-Recebimento da Mensagem no 353 1 _ de 1993 (n"
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Presidente da República, nos termos do art._ ~2, y, da
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de Desenvolvimento- BID_, de!itinada ao financiamento
parcial do Projeto de Modernização e Ampliação da Rodovia Fernão Dias - 1" Etapa.
-Recebimento do Ofício n" S/111, de 1993 (n" 137/93,
na origem) da Prefciturã Munktpal de frstama - PR,
solicitando autorização para contfatar operação de crédito,
para os fins que especifica.
-Recebimento do Aviso n" 1.321/93, de 23 de setembro último, do Ministro da Justiça, encaminhando cópia
da Resolução n·• 6, do Conselho Nacional da Criança c
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Correspondência dos concursados do Banco do Brasil, no
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daquele hanco para o último dia 30 de setembro,
SENADOR ODAClR SOARES - "Plano Decenal
de Educação para Todos", proposto pelo Ministro da Educação e do Desporto. Sr. Mun1io HingeL
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- Covocação de sessão solene do Congresso Nacional
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nos termos do art. 174, do Regimento Interno.
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do no:> 294, de 1991, de autoria do Senador Francisco Rollemberg, que estabelece normas para o transporte coletivo
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- Têrmino do prazo previsto no art. 91, § 3\', do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso no
sentido de inclusão em Ordem do Dia, do Projeto de Lei
do Senado n·.' 295.. de 1991, que dispõe sobfe a contagem
dos prazos, !=Oncedidos às partes, nos processos judiciãis
c administrativO&/ aprovado em apreciação concl_usiva pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A Câmara
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Ata da 2078 Sessão, em 4 de outubro de 1993
3" s'essão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Albano Franco _ Antonio Mariz _ Bello Parga _ Beni Veras _
Carlos Patrocínio_ Chagas Rodrigues_ Fla'liano Melo_Gil~o
Miranda_ Hydekel Freitas_ Jarbas Passarinho _José Paulo Biso!
_ Lourival Baptista _ Marco Maciel _ M~E-~13-~~e-~des -~ Meira
Filho _ Pedro Teixeira_ Rachid Saldanha Derzi _ Ronal.c:lo Aragão
_ Teotonio Vilela Filho_ Valrnir Carnpelo.
OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A-lista de
presença acusa o comparecimento de 20 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniCiamos nossos-trabal~os.
O Sr. 1'' Secretário procederá a leitura do Expedtente.
É lido o seguinte
EXPEDIENTE
AVISO DO MINISTRO DA FAZENDA
N''786/93, de 29 de setembro último, encaminhando infor-

mações parciais sobre os quesitos constantes do Requerimento
n" 595, de 1993. de autoria do Senador José Paulo _Biso!.
As informações foram encaminhadas, em cópias
ao Requerente.
O Requerimento ficará na Secretaria Geral da Mesa aguardando complementação de informações.
AV!SOS DE MINISTROS DE ESTADO
No 24/93, de 29 de setembro último, do Ministro das
Relações Exteriores, encaminhando informações _sobre os
quesitos constantes do Requerimento n" 795. de 1993. de autoria do Senador Pedro Teixeira;
N• 782 a 785 e 787/93. de 29 de setembro último, do
Ministro da Fazenda, encaminhando informações sobre os
quesitos constantes dos Requerimentos n"~ 638, 578, 672, 669
e 690, de 1993, de autoria dos Senadores Gilbe_rtQ_M_iranda
e Educardo Suplicy e;
N·• 896/93, de 24 de setembro último, do Ministro da
Indústria, Comércio c Turismo, encaminhando informações
sobre os quesitos constantes do Requerimento n''743, de 1993,
de autoria do Senador Ney Maranhão.
As informações foram encaminhªdas, em Cópias,
aos Requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
AVISO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO

N'' 355/93, de 29 de setembro último. encaminhando informações parciais sobre os quesitos constantes do Requerimento
n\' 860, de 1993, de autoria do Senador Pedro Teixeira.

As informações foram encaminhadas, ero originais, ao Requerente.
O Requerimento ficará na Secre.taria Geral da Mesa aguardando descis.ão definitiva sobx~.a _matéria, a
ser proferida pelo Tribunal.

EXPEDIENTE RECEBIDO
Lista n' 3, de 1993
Em 4 de outubro de 1993
Correspondências recebidas e respondidas pelo Senhor
Presidente do Senado Federal~
Diversos:
-da Câmara Municipal de Jacutinga- RS. solicitando
apoio ao projeto de reajuste mensal de salário de acordo
_com o índice da inflação~
_
-da Câmara Municipal_ de Sacrªmento_ -:_MG, solici-tando alterações em nosso Código Penal;
-da Câmara Municipal de Montenegro- RS, sugerindo
que seja introduzida na Constituição Federal em sua revisão,
a extinção do sigilo bancário para todos ocupantes de cargos
de confiança, aos Ministros-de Estado, Secretários, Pi<:!sidcntes e Díretotes de Autarquias, a todOs ocupantes de cargos
e funções públicas;
-da' Prefeitura Municipal de Paraty - RJ, enviando
diversas reinvindícações a esta Casa~
-do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
-- CRUB -Brasília -DF- COntrária as Medidas Provisórias n"' 343 c 344193;
-da Câmara Municipal de Porto Alegre - RS, sugerindo revisão na correção das distorções da Lei n~ 8.666/93;
-da Câmara Municipal de Guapiaçu- SP, solicitando
o veto sobre o IVVC -Imposto sobre Vendas a Varejo
de Combustíveis~
-da Senhora Rosália Cabral- Niteirói- RJ, contrária
a Lei do Aborto no Brasil;
____:_da Federação das Micro e PequenaS Empresas da Pa~
raíba - PB, solicitando apoio para implantação do imposto
único;
-da Secretaria de Estado de Recursos Minerais Hídricos
e Energéticos- MO, documentando ação de apoio ao empresário minerador e aos municípios míneradores, junto ao Simpósio Estadual sobre investimentos t:m Mineração;
-da Associação dos Vereadores do Extremo Oeste de
Santa Catarina- SC, solicitando projetos objetivando revogar na íntegra a Lei n" 8.429192 e 8,666193; __ _ __
-do Senhor Izidoro Vieira da Silva - Taubaté _- SP.
contr~rllt_ às criaçõ_c~ de impostos em nosso País;
-do Instituto dos Advogados Brasileiros- Rio de Janeiroi, comunicando que foi aprovada a Indicação n~ 21193,
versando sobre alteração do Sistema Trib11tário Nacional;

...,.,.. da Câmara Municipal de Manacapuru - AM, solici~
tando que na revisão da Constituição sejam mantidos oS furidos constituciona-ís c ampliados para o Estado do Amazonas
nos mesmos critérios dos Estados do Nordeste;

•
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-da Associação de Radiologia Odonto]ógica de Floranópolis - SC. af)iaildo às emendas propostas pelo Senador
Beni V eras, ao PL 53/93;
~
-da Câmara Municipal de Mauá - SP, apoiando aprovação do Projeto que transfere para a justiça comum o processo e julgamento dos crimes cometidos por oficiais e soldados das Polícias Militares;
-da Câmara Municipais do Rio Grande_:.. RS-, Contrária
ao veto do Projeto que reajusta os s~Jár~os em 100%;
-da Câmara -Municipal de Chavante - SP, contrária
ao veto do art. 6' da Lei n' 8.029/90;
-da Assembléia Legislativa do Estado da Bahia- BA,
contrária a revisão constitucional, a partir da interpretação
do dispositivo do Ato das Disposições Transifórias no seu
art. 39 ;
-da Câmara Municipal de Londrina- PR, solícitan9o
esforços no sentido de derrubar o veto ao art. 6" da Lei n9
8.029/90;
-da Câmara Municipal de Francisco Beltrão - PR,
solici~ando ap!o_y~ão dos substitut!Yos do Proje~o de Lei n"
1.864/89, de autoria do Deputado Geraldo Alkm1m;
-da Câm:ãra Municij:>al de-Sainos . . :. . ._ SP, Votos de repúdio a decisão da realização de revisão constituciomil em outubro do corrente;
-do Sindicato dos Publicitários, dos Agenciadores de
Propaganda e dos Trabalhadores em Propaganda do Estado
de São Paulo - SP, contrária ao IMPF;
-da Assembléia Legislativa de Porto Alegre- RS, Solicitando apoio no sentido de que seja derrubada o Veto Presidencial ao Projeto que concede reajuste mensal de salários;
-da Câmara Municipal de Forquilha- SC, solicítando
rejeição do veto ao reajuste de salário de 100%;
-do Sindicato dos Servidores da Fundação Nacional de
Saúde do Estado da Bahia - BA, solicitando a regulamentação da lei de aposentadoria aos 25 anos para os servidores
da FNS;
-da Câmara Municipal da Arras - SP, solicitando a
transferência de Policiais Militares da Justiça Militar para a
Justiça Colnum;
-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto- SP, manifesto de repúdio pela exclusão dos aposentados e pension"istas
dos reajustes de salários mensais;
-da Câmara Municipal de Santo Cristo- RS, contrária
.
a Lei das Patentes;
-do Senhor Eurico Berto da Cruz - Cuiabá - MT,
favorável ao Imposto Úniç_p;
- dà. Associação Brasileira dos Estudantes de Engenharia Florestal - Cuiabá - MT, solicitando a inclusão no art.
225, § 4?. do ecossistema "Cerrado", como Património Nacional;
-da Pefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruibe- SP, solicitando a legalização dos cassinos no Brasil;
-da Câmara Municipal de Mafra-SC, reivindicando a
revisão da Lei n• 8.666/93;
~
-da Assembléia Legislativa de São Paulo - SP, solicitando aprovação do Projeto de Lei n• 3.217/92;
-da Câmara Municipal de Oliveira- MG, encaminhando moção de apoio a dernibadi do veto do ex-Presidente
Collor referente a incorporação do BNCC_ pelo Banco do
Brasil;
-da Central Geral dos Trabalhadores -São Paulo SP,
solicitando a privatização da Açominas, tal qual a Cosipa;

•

Outubro de 1993

-da Câmara Legislatjv:a do Di.strito Federal - DF,
moção de apoio contra o Veto Presidencial ao Projeto de
Lei n" 3.610/93, que estabelece o reajuste mensal de 100%
da inflação ·p·ara os salários;
-da Câmara Municipal de Mirassol - SP. solicitando
que interceda junto aos líderes para que seja feita a revisão
da Constituição Federal;
-da Câmara Municipal de Goiânia- GO. solicitando
aprovação do Projeto no;. 53/93;
·
-da Câmara Muniçipal de Mococa- SP, apoio à derrubada do Veto Presidencial ao art. 6• da Lei n• 8.029/90;
-da Associação dos Servidores Federais Aposentados
do Paraná - PR_, ~ontrário ao. veto parcial ao Projeto de
n' 117/93;
-da Câmara Municipal de São João da Boa VistaSP, solicitando a regulamentação do jogo em nosso País;
-da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
- MG, solicitando adoção de um rito processual mais sério
nas ações que afeta a violência no trânsito;
-da Câmara Municipal de Mafra - SP, encaminhando
moção contrária à Emenda que perniife a reeleiÇãq para Cargos Executivos;
.
. .
_.
.
.
-da Câmara Municipal de. Medianeira- PR, defendendo a redução da participação dos municípioS na Receita
Tributária;
-da Câmara Municipal de Cotia - SP, contrária à
Emenda Constitucional n" 3/93;
.
-da_ Câmara Municipal de Camaquá - RS, enviando
~laboração d~ Eroen.da ao Projeto de Lei do IPMF que tramita
. ..
no Senado Federal;
· -da Câmara Municipal de Porto Alegre -RS, solicitando garantia do Estatuto da Criança e_ do Adolescente através da illtocabilidade nos arts. 227 e 228 da Constituição federal;
-da Câmara Municipal de Bebedouro- SP, solicitando
a regulamentação dos artigos que beneficiam mensalmente
os idosos e portadores de deficiência físíca;
-da Câmara Municipal de Mococa - SP, enviando sugestões, dessa Câmara destinando 10~.. da r~ce!!a do IPMF
aos municípiOs; - ·
-· -da Câmara Municipal de São José dos Ci:tmpos - SP,
solicitando a rejeição do substitutiVo .9o Senador José Fogaça
à Lei Orgânica dos Partidos Políticos;
. ..
-da Câmara Municipal de Fortaleza --CE, contrária
à Emenda do Senador Ney Maranhão. reduzindo para 2 anos
o mandato de vereadores;
.
-da Câmara Municipal de Três Palmeiras - RS, encaminhando sugestões _para a revisão Constitucional;
-da Câmara Municipal de Santo- SP, solitando estudos no sentido de ser autorizado desconto de 5% no Inl.posto
de Rendª às pessoas jurídicas que aplicarem em reciclagem
de mão-de-obra;
-da Câmara Municipal de Fortaleza -CE, solicitando
apoio necessário ao Projeto de Sistema de Controle-Interno
do Poder Executivo~
-da Cãmara Municipal de Curve lo - MG, favorável
ao Projeto n• 81/92;
-da Fundação SOS Mata Atântica- São Paulõ- SP.
favorável ao Projeto n' !06/92;
~
~
·
-Instituto Sul Mineiro de Estudos e Conservação da
Natureza-Monte Belo- MG, favorável ao Projeto n' 106192;
-do Grupo Ecológico Maitan- São João da Boa Vista
- SP, favorável ao Projeto n' 106/92;
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-da Associação Comercial de Campina Uraride- PB.
-_Comercial Construtora PPR Ltda.;
· contrária aos Projetas neSWI9i"é.40193;
· ·
- Bclterra Empre~ndimentos Imobiliários Ltda.;
-do Sindicato_dos l'rabalhadores nas Indústrias Meta-Construtora L. R. Ltda.;
lúrgicas Mecânicas e de Material Elétrico de Santo - ·sp,
-Sansão Engeóh3.ria e- Comércio Ltda.;
contrário ao Projeto de Lei n' 13193;
Manifestações ao Projeto de Lei n~ 41/93:
-da Comissão de Violência do Regional Sul 1 do Movi-do Conselho Federal de-Farmácia-Teresin.-a -PI;
mento Nacional de Direitos Humanos -São Paulo - SP,
-da Associação dos Proprietários de-Drogarias de Pe_isolicitando apoio ao Projeto de Lei n' 2.801192;
.....
xoto de Azevedo - MT;
-da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás- GO,
-do_ PartidO do Movimento Demot:;:rático Brasileiro de
- . - ·. - - - Cuiabá - MT;solicitando a prorrogaçã9 da lei conce~endo isenção do Imposto sobre Prod1,1toslndustrializados;
-do Dragão da Penha- São Paulo- SP;
-da As-sOCiaÇãO dos Farmacêuticos do Sul do Estado
-do Deputado Max Rosenamann -_Brasília - DF,
soliCitando rejeição do veto ao PL n~ 17/92, em seus arts.
l:f_o Espírito Santo - ES;
_ . - --99 inciso V e 29 inciso VI;
--- -- -- --- -da Senhora Maria Brag~ Machado - São Jose dos
-da Câmara Municipal de Diadema - SP, manifesCampos- SP;
·
-da Associações dos Proprietários de Farmácias e Drotando-se contrariamente ao JPMF.
garias do Médio Norte Mato-grossense- MT;
Manifestações sobre o PL V n• 64/90- (Majoram a alíquota do Finsocial para I%, 1,2% e 2%
-da Associação dos Empresários da Grande CPA -Construtora JFM Ltda.;
Cuiabá- MT.
- Retel Eletricidade e Tclecomuoic_açõ~s.;
M1lnifest.8.ção de Bl_)riio a~_ r~ajuste salarial mensal para
- Itaipu ConStruções e Comércio Ltda.;
_..os tr_a_balhadores:
- ·____:da-- Assembléia- LegisEití'!a-_ do Estado de São Paulo
- Sinduscon - SP;
=Sl'_;_
. ..
. ·- Canenge Engenharia e Coni.ércio Ltdã.;
- Paulicéia Empreendimentos e COnstruções Ltda.;
-da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará- CE;
-Primai Engenharia Ltda.;
-da Câmara Municipal de Manaus - AM;
- Construdartro Construçõ~.s I:tda~; _
-da Câmara Municipal de Presidente Prudente- SP;
- COcima Engenharia e Planejame.nto Ltda;
-da Câmara Muiücipal de Farrapilha- RS;
- Esplanco Construção e Empreendimentos Ltda;
-da Câmara Municipal de Araçatuba- SP;
- Rile Cósntruções Elétricas Ltda.;
-da Câmara Municipal de Bauru- SP;
.
- Maratea Empreendimento ImobiliáriOs Ltd&S-.;
-da Câmara Municipal de Franca- SP;
-da Frente Sindical de Federações de Trabalhadores
-Longo Pereira Engenharia e Construçôes Ltda.;
- CRJ Engenharia Ltda.;
do Estado de São Paulo - SP;
-Construtora Melior Ltda.;_
-da Câmara Municipal de Aracaju- SE;
- Vissockas Fonseca Construtora Ltdã:;
-da AssociaçõeS -dos Jornalistas Profissionais Aposen-Centro da Indústria da Construção d_q~QeS~E~l!list~i
tados no Estado de SãO Paulo - SP;
- d_a- Câ-mara M-uiticipal di Chapecó - SC~
-Barros Pimentel Engenharia e Comércio _Lt(la,.;
- TrecnObasc Construções e Incorporações Lfda.;
-da Câmara Municipill de Goiânía:- GO;
-da Cliéde Zein Paes de Barros -construções - São
-da Câmara Municipal de Santa Maria- RS.
Paulo -SP;
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O Expe-Construtora Carnelossi e Furlan- Catanduva- SP;
diente lido vai à publicação.
- Entec - Engenharia e Construções Ltda - SP.;
_____ Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1~ Secre- Terracon S/ A COnStruções CiviS; -~ - _
tário.
São_lidos os $eguintes
---Concirna S/A - Construções CiviS- São_ Paulo-SP_.
OF. N" 231193-GLPDB
Finsocial
Brasflia. 30 de setembro de 1993
Senhor Presidente,
,
-Sociedade Técnica de constr_u_ções S/A; _
Em aditamento ao OL n'' 225/93, tenh_o a honra- de di-rigir- Construforte Construções e Coniérdo Ltda,;
me a Vossa Excelência para comunicar que o Senador Couti- Coenge Construtora Ltda.;
_
nho Jorge, ao reassumir sua Cadeira q.esta CasaJ passará a
-Etemp. Emgenharia -Indústria e ComérCio Ltda.;
integrar as Comissões Permanentes, Temporárias, Parlamen.:....._ Edifisa S/A Construções e Incorporações Imobiliários;
tares de Inquérito e Especiais, em substituição ao Senador
- Confil-Construtora Figueiredo Ltda,;
Juvêncio Dias, membro deste Partido.
-Dissei Engenharia c ConstruÇões Ltd-a.;
Aprov-eito para apresentar protestos de con_sj.deraçâq e
-Seabra Engenharia e cOnstruÇões;
apreço.
-Mauro Benevides, Líder do PMDB.
- Heisci Engcriharia e Construção Ltda;
OFÍCIO N' 326-L-BL. PARL/93
-Cisenco Engenharia e ConstrUção Ltda.;
Brasüia, 30 de setembro de 1993
-Construrnobra Mão-de-Obr~ para ConstruÇão Ltda.;
_Se.nhor Presidente,
-Sindicato da Indústria da Construçãq qvi) qe UbeComunico a V. Ex' que o Deputado Paulo Lima, PFLISP,
raba;
deixa de fazer parte, na condição de Membro Efetivo, da
-Brasil Batistella Construtora e- Incorporadoia Ltda.;
Medida Provisória no 352, de 1993. que "dispóe sobre o rea-Curve lo Ferreira Engenharia Ltda.;
juste das mensalidades escolares, no mês de agosto de 1993".
- Mauá Engenharia- e Construções Ltda.;
Outrossim mdico para a referida vaga o Deputado UéiiO
- V.F. Construtora Ltda.;
Braz- PFL/GO.
- Ercon Engenharia Ltda.;
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Valho-me da oportunidade para renovar a V. Ex• os protestos do meu elevado apreço e distinta consideração. -Deputado L;tós Ed)!ardo, Líder do Bloco Pá.rlamentar.
SGMIP n' 907

Senhor Presidente,

Brasília,~~ de setembro de 1993

a_

Tenho a honra de cOmuOicar VoSsa -Excelência, em
atenção ao Of. PSDB/l!n" 527193, da Liderança do Partido
da Social Democracia BfaSiteü·a, a ·lndiCiÇ1ío- dõl5eputado
Lézio Sathler, como suplente, em substituição ao Deputado
Geraldo Alckmin Filho, na ComiSSãO -Mista _de Planos, Orçamentos Públicos c Fiscalização.
·· '
Colho o cnscj o para renoVar a V o5-Sa: I;.Xcélênda protestos
de apreço. -Inocêncio Oliveira, P'residente.
OF. N"! 23_7/93-LPL
Brasília, 4 de outubro de 1993.
Senhor PresLd_ente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, para inte·
grarern a Comissão Mista de Orçame1:1to_, o Deputado Rícardo
Corrêa, como titular, cm substituição ao Deputado Nelson
Bornier, e o Deputado Nelson Bornier,-como Suplente, em
substituição ao Deputado Ricardo Corréa.
Valho-me do ensejo ·para reiterar a Vossa Excefência
meus protestos de elevado_ apreço e distinta consideração.
-Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do PL.
O SR. PRESIDENTE Chagas Rodrigues) -Serão feitas
as substituições solicitadas_.
A Presidência recebeu a Mensagem n'' 352/93, de 1~ do
corrente, pela qual o Senhor Presideútc da RepUblica, nos
termos do art. 52,_ inciso V, da Constituição, solicita autorização para contratar operação de crédito externo, no valor
de US$128.500,000.00 (cento e vinte e oito milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), entre a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional para a Reconstrução
e Desenvolvimento- BIRD, destinada ao firianciamento parcial do Projeto de Descentralização do TranspOrte Ferroviário
Metropolitano do Rio de Janeiro, a ser=cutado Plil~ Companhia Brasileira de Trens Urbanos- CBTU.
A matéria será despachada_ à _Comissão de Assuntos_ E~o
nômicos.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A PieSldência recebeu a Mensagem n" 353, de 1993, de 1'·' do corrente,
pela qual o Senhor Presidente da Rep~blica, nos .termos do
art. 52, inciso V, da Constituição, solicita autorização para
contratar operação de crédito externo no valor equivalente
a US$267,000,000.00 (duzentos e sessenta e sete milhões de
dólares norte-ameriCanos)~ eritre a República Federativa do
Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID,
destinada a financiamento parcial do Projeto de Modernização
e Ampliação da Rodovia Fernão Dias, -1~ etapa.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos EconômicOs.
-- O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -:--A Presidência recebeu da Prefdtu~<~: Municipal de Ireta01a - PR,
o Ofício ri" S/111, de 1993, solicitando, nos termos da Resolução n" 36, de 1992, do Senado Federal, autorização-para contratar operação de crédito para-õs- fins que especifica·:A matéria será despachada à Comissão de Assuntos E coM
nômicoS, onde aguardarf a complementação dos documentos
-·
-- necessários â sua instrução.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~A Presirlência recebeu do Ministro da Justiça o Aviso n" 1.321193,
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de 29 de setembro último, encaminhando cópia da Resolução
n~ 6, do Conselho Nacional dos Direito~ da Criança e do
Adolescente - CONANDA, que trata da manutenção do
limite etário de 18 anos para a inimputabilidade penal.
O expediente será encaminhado à CómisSão de ConstituiÇão, "Justiça e Cidadania, p~ra conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Seriador Pedro Teixeira.
O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP...:_ DF. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ,diz o art.
3\'da Cons_tituição, com claridade solar, que "Á. reviS'ão consti..tucional será realizada após cinco anos, contados ç:la promuiM
_gação da Constituição ... _" "Após", aqui, é advérbio de tempo;
portanto, sinônimo perfeito de "depois", de cinco anos, contados da promulgação da Constittiiçâo. A .. ~~vls~o" não poderia ser feita "antes" diss.o, _elJl regime LIOicameral, e "pelo
voto da maioria absoluta". o_· Órgão Revisionista resolveria
sobre o quando começar a Revisão. DecidiuMse por começar
a sua tarefa, como diria Pontes de Miranda, no_primeir~ "ponto de tempo", juridicamente possíveL Usou sua competência
e, portanto, não há_como negar legi.timidade à sua resolução.
Todos os obstáculos jurídicos, ou físicos, foram e estão
sendo usados para impedir o que a Constituição ordena. O
argumento do berro, do murro, a falácia e_a violência enodoarafn a história de nosso Parlamento e de '!Osso povo, mas,
apesar disso, o preceito constitucional vãi Sei Ciini.J)Tido, possibilitando-nos enfrentar ·•agora-já'' aquelas reformas que têm
que ser feitas e não-Suportam mãis adiamento algum, porque
são "necessárias"' urgentíssimas e inadiáyeis~ sem das, a crise
da ingovernabilidade total nos levaria ao caos polí~ico-insti
tucional e financeiro, que, por sua vez,: cOllctuzír-nos-ia, fatalmente, à ruína da hiperinflação incontrolável, a qual nos conduziria aos carriinho-s fatais da intervenção mllítar, que seria
aplaudida pelo povo, diante da falência do Poder Político,
pará dar a solução necessária aOs dois maknes- Problem.as
institucionais
que• te"óici:;.
-o.,
- ..!(),,
•
Que nos seJa poupada essa solução - já senttda_ num
horizonte não muito longínquo - , inspirando às lideranças
políticas e aoS eternos candidatos, para que ponham de lado,
por enquanto, suas ambições menores e eleitoreiras e passem
a lutar agora só pelas reformas urgentes e necessárias, que
não devem ser simples bandeiras demagógicas para servirem
à próxima campanha eleitoral.
'
Já estamos sentindo as "grandes correntes do pensamento
político nacional" se agruparem, como também sentimos o
perigo im.e"nso da presença dos lÍderes e lobistas prontos para
defenderem interesses e privilégios cartoriais- aqueles desvalores_ que sempre prejudicaram gravemente a vida das insti- tuições.
Acredito q_~e não podemos perder esta oportunidade de
noS iedirnir perante a opinião púbHca, que não nos tem poupado,_ perante a história, suas críticas, muitas delas cheias de
razão.
. Fomos nós os legisladores, ou não fomos os construtores
das instituições que aí estão em ruína?
Aceitemos, com humildade, grande parte das críticas que
de nós andam fazendo, e teçamos a nossa própria, aproveitando esta grande oportunidade que nos dá o art. 3o do Ato
das Disposições Constitucioriãis TranSitórias, lião permitindo
que o mutilem interesses estranhos ao espírito da norma criada
pelo ~onstituinte de 88: ''A revisão constitucional será realizada ...
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Só as cláusulas pétreas e os princípios, expressos e fmplícitos, são intocáveis. O resto não, porq:u-e a própria Consti-

tuição determina mandamentalmente: "A revisão constitucional será realizada ... '', isto é, tudo o que é pre-ciso ser revisto
deve ser feito. Nenhuma conveniência deve e póde ser oposta
ao mandamento -constitucional.
-- E os dois pontos fundamentais que o povo inteiro sente
que preciSam ser revistos, desde seus fundamentos- e__tenho
feito deles o grande motivo de minha presença aqui no Senado
-são: primeiro, a revisão da instituição dos partidos políticos;
segundo, a revisão total de todo o sistema financ~jro IJ.3_ÇÍ,!)nal.
Se Itamar tivesse feito- só--is~o.- énl Seti_ govemç_ de _tra~siç5.0,
seria proclamado, pela História, cOmO n estadiSta do século!
Feito um exame histórico da realidade dos defeitos imensos que têm acompanhado o fenômeno de nossas institUições
partidárias; dos males advindes de seu mau ftmcionamento,
para servir quase s6 aos interesses dos lídere~ _~ _d~:mos ·qe
partidos, que deles tomam posse e os transformam em _ cOmitês
ditatoriais a serviço de .suas ambições eleitoreiras; localizados
os tumores efetivos dessa realidade política transportada para
as normas jurídicas, urge· repensar o partido políticO, a partir
de sua natureza jurídica, como órgão constitucional, dentro
da República Federativa, constituída em Estado Qemocrático
de Direito.
Este é o primeiro de todos os princípioS -eSCiilpldos em
nossa Carta Magna, e isto, para que a ConstituiÇão ilãó continue sendo "uma grande e ingênua ficção, revelada quando
se verifica que o perito de partida é falso", como magnificamente descreveu Arruda Campos, e-m-seu "A Justiça a Serviço do Crime".
O Partido Político tesn que !:;cir" transf9r!11adc)~ em sua
realidade e[etiva. em uril órgão constitucioiúil de unia democracia- Pelos partidos, e, portanto, pessoa jurídica de direito
público interno. Ele nã_o pode ter donos, nem ser regido por
ditadores. Ele tem que ser uma corrente de pensamento que
nasce dentro da Nação, vai adquirindo filiados, cresce, espalha-:se pelos Estados e _se_ agiganta, até ter Carãter nacional.
Só então pode pretender transformar-Se- em um partido político. É livre a Sua criação - na ordem jurídi~_ ---:- __ Si!l:ónimo
perfeito de organização - desde que ele exista. no mundo
da realidade, com caráter nacional. Ninguém pode organizar.
corno não pode criar Um pattido de um nada, desde que um
partido é, por sua própria natureza, essência, ou definição,
uma instituição, ou seja, no dizer de Hauriou: ..homens unidos
por um estatuto normativo para realizar deterni.in-ados Valores
comuns". A Igreja o é, para realizar valores religiosos; um
grêmio esportivo, para realizar valores esportívos; o partido
político é uma reunião de homens em torno de um ideário
ou corrente de pensamento, organizados juridicamente, para
realizar valores políticos. A tomada do poder é o primeiro
de todos os meios para atingir seus valores-fins~
É o bem público ou bem comum que o partido visa.
É o Direito Público que o rege. Defini-lo corno pessoa juridica
de direito privado, para tratar de direitos privados de seus
donos ou ditadores. como se o partido fosse um mero comitê
de propriedade deles, só com o fim de tratar de eleições futuras, para lhes render votos, isto é uma ext:rescênçia jurídica.
Além disso, numa democracia pelos partidos, o Gove_rno
só tem condições de governar, de administrar, de fazer~ se
puder contar com partidos fortes, regidos por leis e normas
estatutàrlas que imponham a fidelidade partidária, com penas
severas para os infiéís. e que possibilitem a formação de uma
maioria sólida que impeça a ciranda-do-entra-e-sai e a chanta-
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gern de grupos fisiológicos que querem cargos e vantagens
pessoais, em troca de apoio ao Governo.
Enfim, se a ética não tem sido suHciente para conter
a ambição de muitos políticos, a ordem juridica se faz necessária para contê-los, direcionàndo-os no rumo do bem comum.
Nossa história, os fatos ultinülmente- vividos na política
brasileira, a crise que sofremOs, são bastantes para demonstrar
que é preciso cumprir o mandamento constitucional de rever
a, Constituição e ~:1elainserkos grandes princípios ordenadores
das instituições partidárias, que de-venf ·ocupar o seu espaç-o,
como órgãos constitucioJJ.ais, numa democracia p-elos partidos.
Se não o fiz"erein, a-baderna e a ingovernabilidade vão
inviãbilizar a democracia constituída em Estado de Direito,
estabelecida pelo art. 1? da ConstituiÇão.
É bem verdade que qUase todas as nossas instituições
estão em crise. Culpa de quem as instituiu- sinónimo perfeito
-de quem as normatizou. Na hora de sua elaboração, lobistas
póderoSíssímos conseguiram colocar as normas a serviQ:J de
seus interesses, as quais são desvalores, que as ferem na intimidade de sua essência.
MuitoS são os pontos das revisões necessárias, mas o
segundo em importância é a revisão do sistema financeiro
n~cional, p~ra que, como está escrito no art. 192 da Constituição, ele seja "estrUturado de forma a promover o desenvolvimento eqUilibrado do País e a serVir aos interesses da coletividade".
No entanto, o que se sabe e o que se sente ê que e-Stá
·ãcoriteCendo exatamente o contrário: toda a nossa economia
está a serviço de apenas 150 Poderosfssimos banqueifos, Sein
que tenha havido força humana _capaz de modificar o que
está eStabelecido, contra 150 milhões de brasileiros! Nem o
Presidente da República- pôde ú.zú õ qUe ele quís-0.0 prlriCTpio
de seu governo, até que, exangue de cansaço, se entregou,
de vez, nas mãos deles e dos grandes oligopólios, por via
de seu Ministro, apesar dos discursos dos dois em sentido
contrário. sempre cercados de_ palmas dos donos do poder
económico nacional e do cll!be dos sete países ricos.
EstOu' quase cOmeçando a crer em Bonaparte-, que afir_'{[IOU, segundo "Os Pensamentos de Napoleão". organizados
por Honore de Balzac:-que ''nlnguem ver1ce os banqueiros".
E isto é muito sério. porque significa que-todo homem tem
o seu preço,: o que explicaria a-triste história de _Collor, PC
e sua gangue. É preciso muita coragem, para, com São Paulo.
•·viver a vida, e chegar até o fim do combate sem perder

O-

--

a fé".

·

Em verdade, o tempo está correndo, e ninguém est~ movendo uma palha para acabar com a inOação, quando é visível
que tudo gira em torno do sistema financeiro. Com juros
altos, que sobem sob o comando do Banco Central, t~ndo
por trás dele o Sr. Ministro da Fazenda, não _há infla_ção que
possa cair. Ela subirá sempre. enquanto _o discurso do Governo
vai noS -embalando em sentido cçmtrário. Ou todo mundo
enlouqueceu, ou somos governados por urrl bandO-de Maquiavéis.
Juros baixos interessam á todos os agentes da produção.
E nem eles têm coragem de se unir contra os banqueiros.
que são apenas 150 homens! Do outro lado, está a Nação
intei(a1_ Muito ma_is do_ que 150 milhões de brasileiros! Não
se sabe ao certo quantos somos hoje, mas esti'rJ::ta-se que somoS
entre !50 e 180 milhões.
Na revisão constitucional. não podemos deixar de colocar
os banqueiros em seu devido lugar, antes que eles e seu::.
lohistas consigam o que estão querendo: privatizar o Banco··
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do Brasil para transformar todos os brasileiros em seus eternos
devedores, de uma dívida sempre crescente e cada vez_mais
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em ouro. Se fonnos olhar a aplicação no mercado do ouro,
ela_ não foí de 2 bilhões e 700, e sim de 22 bilhões e 700,
.o;gue q-uer dizer que, nesse- negócio, eles desviam vinte bil&Oes
- no _exemplo que estou dando - em um minuto. Com
esse_s2il_,bílhões de cruzeiros, eles fazem o que querem, mandam para onde querem. para as Ilhas Virgens, não importa
o_ nome da ilha, mas eles mandam para fora. Francamente,
não adianta mudar o Brasil, não adianta mudar essas "regrinbas:~da e.conomianacional. não-3dianta absolutamente nã.da.
se·n_ã()_ comeÇarmÕs pela transfo~mação ra~ical e estrutural
çlp siste)lla financeiro brasileiro. v._ EX" está fazendo um pronuncianlCnto de alta relevância. Ê preciso que os revisionistas,
os que lutam pela Revisão (perigosa revisão. piestem atenç;lo!) aproveitem essa perigosa ~nst~_t:t.;:1a~f~nsfo_rJbacional qUe
se criou aqui, como se tivéssemos poder constituinte, pelo
m-enos para fazer algum bem para este País. Não sei- COlll:O
vamos chamar esta Constituição. A que vai embora fOi chamada_de Constituição Cidadã. Eu preciso saber agora como v-ai
.se,_ç~~mar a que es.tá vindo. Receio que: e_u mesmo, com o
. te~po,-pósSa dar-o nome. Gostaria de prestar essa informação
.,a,V~ _l:-X"-·- e _v_ou acrescentar" niais uma e assumo a responsabilidade do que estou dizendo. Disponho, em caráter indiciário, de elementos probatórios que mostram que, até em matéria -de sigilO baJl.Cário, quando rompemos o sigilo aqui, legal
e constitucionalmente .. a FEBRABAN nos passa para tràs.
Eu não tenho medo de_dizer isso. Se o Brasil fizer uma Revisão
.ConstifuciQnal se_m _t()car nesse desgraçado sanguessug~ __que
o sistema finãnceiro brasileirO, então esta Revisão é muito
_pior do_ que e_u <:;stoupensando clue ela é.-

impagável, o que signifícaria uma escravidão contínua, até
que o povo se levante para questionáRla numa intervenção
armada.
Antes que essa calamidade pública seja conseguid-a pelos
banqueiros, vamos colocá-los em seu devido lugar na Constituição, como mera linha auxiliar do Banco do Brasil, o Banco
da Produção, da Agricultura, da Indústria e _dp _Comércio,
que passaria imediatamente a cobrar os juros já determinados
pela Constituição, -excluída definitivamente- a correçáo monetária, causa primeira, e não conseqctência áa inflação que
nos ·arrufna e que enriquece os banqueiros e õs _que vivem
da especulação na Bolsa de Valores.
Pode-se, acaso, imaginar deixar toda a nossa_econornia,
todo o nosso esforço, de 150 milhões de brasileiros_, jogad.os
nas mãos de 150 agiotas, tirando do Estado o poder emissor,
que lhes seria entregue, corno ouve, se estão querendo, sorrateiramente?
_
Digo e repito, Das mãos de 150 agiotas, porque,_ no mundo, nem o mais ganancioso dos agiotas cobra juros de 45%
ao mês! E aqui, em nosso Brasil, istO se faz, 'pelos banqueiros,
com o consentimento do Governo, cm nome da lei da oferta
e da procura, porque dinhcíro entre nós transfórmou-se,_·.miraculosamente, na linguagem do economês, em mer_cadoria.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estes são os dois _pontos
que acredito sejam os fundamentais para serem reformado~
na próxima revisão constitucional: primeiro, o pajJel dós partidos políticos, sua cilação, OrganiZação c fi.nJ.Ciôõaffié)ttó denúo
do Estado; e o segundo, a colocação do siStema_finan_çeii-o
0 SR- PEDRO TEIXEIRA ,-Agradeço. nobre Senador
nacio-nal e-in seu devido lugar como simples linha auxiliãr do
Banco do Brasil. o carro-chefe do financiã.mento-dõ-dese-nvol: -José PaulO Bisol, o-S ãfgumeniOs expendidos por V. Ex• e
trazidos à colação. Cada vez que se fala nesse sanguessuga
vimento nacional.
No entanto, não vejo nenhum movimento rlC-Ste Sentido. - vão ·su-rghldO-fatos novos como esse que V. Ex• citou de_ qUe
nem entre os membros do poder revisor nem J?a _imprensa. até no momento- áó sigilo bancário a FEBRABAN usa de
ardis, e a verqaçie_veJ"!l: camuflada. Acredito, porque V. Ex'·'
tão grande é a força ilegítima dos detentores do poder polftico
e do poder financeiro. Ela prec~sa ser conti~dª'__ ãntes que seja -teiTI uriúi-eXpeiiêllcía nesse se roi, e se o diz, diz com a serieda~e
que lhe é peculiar. e isso precisa ser apurado. Faço parte
tarde. O povo tem que entender que só ele próprio será
capaz de fazer a grande revisão. Por rsso suplico a9s meus da CPI que investiga as causas do endividamento do setor
agrícola nacional. Já tive oportunidade de estar presente em
Pares que a façamos nós mesmos. enquanto é tCiri:põ!
audiências públicas em Natal, em Rondonópol_is, em Belo
O Sr. José Paulo Bisol- V. Ex~ me permite um aparte?
Horizonte, e pude verificar que toda a nossa economia está
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Ouço V. Ex·' com prazer.
desgraçadamente falida_pelos débitos impagáv~is de correções
O Sr. José Paulo Bisol- Não poderia deixar passar esta
"fnOnetárias. ~ m~~§ ju_rqs; todo 6 nosso si5tenla de abastecioportunidade de me congratular com o pronündaménto de .mento está fundamentalmente compromissado, prestes a ser
V. Ex•, ~obretudo pela incisividadc, pela clareza, pelo aspecto _ penhorado, e isso é muito sério quando se fala numa revisão,
de apontamento relativamente ao sistema finãncCíró brãsileiro
·que V. Ex' combateu. com tanta propriedade. e com argue à revisão. Realmente, pouca gente tem t_ràta.Po dessa quesmentos com os quais, na verdade, eu, por ordem jurídica,
tão. Com as CPI realizadas e em realização, nós temos dados
possa não ter me atrelado. Mas, se passou, agora é preciso
e informações extraordinárias sobre O mar compOrtamento
tOCâi" ria ferida. Agora o _câncer terrr que-se-noeãâo-:- Ftor::âe-tá-do sistema financeirO brasileiro. Colocar o Banco do Brasil,
ranjeira. xaropczinho, não funcíona. Porque senão esse comque querem desapropriar ou aprôptia·r:se dele. como o carrobate _.que fez V. Ex'' e- o nobre Senador Josaphat Marinho
chefe, como o controlador disso. é uma grande icjéia, que
vai deixar o Congresso NaCioilã.l numã. situãção muít~ ~ifíciL
precisamos discutir. Góstãria, se possível, de trazer à colocaVenceram-se teses de natureza institudOriaf, ·mas ao chegar
ção alguns dados para reforçar o que V. Ex• e_stá_dizendo.
para tocar naquilo que era visceralmente importante, fez-se
Para aplicar o dinheiro do clientC no mercado do ouro, _no
_apenas uma questão simplória, sem mexer e mergulhar naquilo
mercado de futuros, é preciso uma autorizãÇãO. QUe-ro dizer
que o povo está querendo fazer.
aqui, de público, para·quem--qi.rTSer·ouvir, qU:e OS bancoS brasiCreio que este Congresso vai ter ciência de que a sua
leiros aplicam sem nenhuma autorização, jogando fora do
responsabilidade é maior e que forças ilegítim_as. como essas
País bilhões de cr_u~eiros por dia. É um escândalo, que só
dos banqueiros, predsam ser-varridas, e que o sistema_ finannão soa como escândalo porque o Brasil já está acostumado __ f~!:_O__ n_acioi_lal cumpra a sua missão maior.
- com sanguessuga-s~ Vou dizer mais: na CPI do PC Fariãs c
Na realidade. não estão tratando de uma revisão constituagora na CPI da Jovem Pan, temo·s aprova-documental. Eles
cional. Estão querendo só remendar a Constituição para possiaplicam assim: o indiVíduo tem Já 2 bilhões e 700 aplicados
bilitar ao Governo atual fazer alguma coisa, que dizem que

e
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a atuâl Constituição-não lhe está permitindo fazer. Não é
isso-·que pretendiam ·as ConstitUinte~ de 88. nem é isso _que

ordena o art. 3" do AtQ das Oü;posiçõcs Constitucionais Transitórias. Aquele artigo é um mandamento, uma ordem ao poder
revisor, para que faça uma revisão de tudo o que se encontrou,
nesses cinco anos, que deva ser revisto.
E o que se viu é que há reformas que são urgentíssimas
e "necessárias". "Necessárias"'-, em seu sentido exato: "não
podem deixar de ser feitas'', A primeira. a Reforma do SíStema
dos Partidos, porque é "condição de governabilidade". Sem
esta reforma. nenhum governo governará nada. A "crise de
governabilidadc" se perpetuará e transfofrilará ó BraSil t:m
um moto-contínuo de crises sobre crises. Até qu-ando?A segunda reforma é, pois, a do Sistema_ F_inancc::iro Na.cional, que está possibilitando juros de 45% ao. mês, pagos
aos banqueiros, quando em· todos os países sérios do mundo
pagam-se juros, no máximo; de 7% ao ano.
,
Todos se acostumaram a isso e· ninguém tem coragem
de fazer a grande revolução político-financeira- que se fãZ n.e:
cessária.
Sugiro aos Srs. Relatores dessas matérias que tratem delas
com carinho, seriedade e coragem, para poupar tempo gasto
com emendas e mais emendas, naquilo que é essenciaLSugiro aos companheiros do Poder Revisor que peçam
aos Céus iluminação para sentirem a gravidã.de dos dois problemas _que nos afligem neste importante monférito históric0
que vivemos.
_
_
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Chaga> Rodrigues) a palavra ao nobre Senador Mauro BçneyTdes. _

Concedo
·

O SR. MÁURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) --Sr. Presidente~ Srs ...Senadores, _hçi
cerca de um mês ocupei a tribuna do Senado. Fed~_ral para
transmitir um apelo do Presidente do Banco do Bra~il, Alçir
Calliari, no sentido de que S. Ex"__ diligenciasse,_scm tardança.
a·convocação dos çoncurs_ados que, em 1992, se submeteram
à seleção no noss_o mais importante estabelecimento de crédito
oficial.
Recordo que vários Senadores oferec~e_ram_ ~partes solidários, cada qual pretendendo interpretar o mesmo anseio na
sua respectiva unidade federada. Desta for_ma, o Senado Federal expressou o seu sentimento ao_Presidente Calliari, .instando-o a promover, num menor espaço de tempo possível, o
chamamento desses concursados que foram aprovados na últi.
ma seleção, levada a efeito Pelo Banco do .BrasiL
Hoje, Sr. Presidente, recebi dos c_oncursados do meu
Estado um expediente_ datado ainda de 29 de setembfO _de
1993, com um novo c reiterado apelo para que interviesse
junto à Direção do Banco do Brasil, no sentido de_ conhecer
o número de vagas de uma nova etapa de convocações, naturalmente, com empenhada solicitação para que, nessa nova
convocação, fossem aproveitados todos aqueles que lograram
aprovação no referido concurso.
O expediente que me foi dirigido, Sr. Presidente, ~ do
seguinte teor:
''Exm~ Senador Mauro Benevides,
Os concürSa:dOs dO Banco--do Brasil - Ceará vêm, por meio deste, solicitar ·o engaja-mento -de V.
Ex~ à nossa luta pela posse no BB; luta essa que já
perdura por 17 meses._
_
Tendo em vista não se tratar da prímeTra vez que
recorremo-s ao. seu apoio, pediri:los qtie, tiüiis-limã-vez,
=
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se coloque a nosso favor, reivindicando junto à Presidência do Banco do Brasil o cumprimento da promessa
de soltar a relação de 4.371_(quatro mil, trezentos e
setenta_e sete) concursado_s em todo o Brasil,
Em audiência conc_edLda_à Comissão.:Nacion~l_dos
Concurs~dos do BB,,o Presidente AiCif Cal!iaii_cOmunico~ que o estudo_ técnico __do levamiü:nent_o_ de ~agas
__ se_enco~tra c~ncluíd_o~ d:~:Y~!ld_o -~~,r,dio,:!lJgada a rel~ção
de concursados até 30.-Q9-93 •. loJ~liimente, ~IJegou aó
nosso conhccim.ento que o _Banco, por razão desconhe~
_ci_da, resolveu adiar a convQçaç_ão_._ _ _
__
_
_ _ N?O quer_e_ndo_ repetir fatos já cOnhecidos por V.
EX'', queremos deixar registrada aqui a nossa indignação frente à~ grandes dificuldades que estamos tendo
para garantir o emprego pelo qual tantO lutãmos·.- Cabe
aqui dizer que muitos de_ nós, concursados, s~crificarnos
férias, deixamos empregos. para quê?
_ Não queremos nada mais do que nos foi prometido; o emprego- para quem paSsasse. Assim, cOntamos
com seu grande apoio no sentido de interceder por
nós junto à Presidência do BB, para que este divulgue
e convoque os 4.377 concursados, conforme nos foi
pronietídO.
Agradecimentos dos concursados do Banco _Qo
Brasil, no Ceará."
Se beffi me rec~rdo, Sr. Presidente; na oportunidade"-em
que transmiti, pela primeira vez, este apelo ao Presidente
Alei r Calliari, V. Ex", nobre Senador Chagas Rodrigues, foi
daqueles que s_e enfileiraram para também apoiar a iniciativa,
reclama~ do para o_ seu Estado, Q. E.iauí, idêntica medida, que
possibilitasse o aproveitamento, nas várias agências daquela
unidade federativa, dos que lograram aprovação no concurso
do L.:~nco do Brasil.
Muitos outros Senadores também o fizeram: Senadora
Júnia Marisc, reclamando o aproveitamento dos concurS:ados
no seu Estado, Minas Gerais; os Senadores__Saldanha Derzi
e Levy Dias, também postulando o- aprOveitamento-dos coocursados em Mato Grosso do Sul.
Agora, Sr. Presidente, _um_a_y_e_z maiS~ já qUe a lista anun.ciada para 30 de setembro não foi divulgada pela direção
go Ba~_c_o, gerando uma nova e frustrante expectativa -Os
ConCurs3.dos ~nãO sabe_in m·ars._qi..iahdõ OCáfrerá realmente--a
convoéação por parte da Diretotla -de Recursos_ Humanos dQ
Ban~o do Brasil-_, venho à tribuna, neste instante, reiterar
aquele apelo anterior, convicto de- que o Presidente do Ba_nco
d() Brãsil haverá_ .de o.fe.re:cer a~ e>;:plicações necessárias para
a c~nvocação, se não total, pelo lnenos parcial daqueles que
foram aProvadOs ·n·o concursO' reállzadci há 17_ m!i.sés. · ...
.. Estt::-9_apelo, Sr. Presidente, que desejava transmiticao
Presidente Alcir Calliari. -- --·
·---DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
MAURO BENEVIDES EM SEU DISCURSO:
SINDICATO DOS BANCÁRIOS NO CEARÁ
Formu!ário Fac-Simile

Dá ta:" 29-9-93
Para: Exm" Senador Mauro Benevides
Fax n·' (061) 321-9277
Total de páginas, inclui"ndo esta: 2
Assuntos: concursados do BB
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(Se não receber todas as páginas, comunique-Se com nosso Sindicato pelo Fax (085) 226-9194 ou fone (085)
252-4266/226-3205.)
Fortaleza, 29 de setembro de 1993
Exnt' Senador Mauro Benevides,
Os concursados do BanCo do Brasil -Ceará vêm por
meio deste, solicitar o engajamento-de V. Ex~ a nossa luta
pela posse no BB, luta essa que já perdura por 17 meses.
Tendo em vista não se tratar da prime da vez que recorremos ao seu apoio, pe-dimos que mais uma vez coloque-se
a nosso favor, reivindicando junto à Presidência do Banco
do Brasil que este cumpra a promessa de soltar a relação
de 4.377 (quatro'irtil, trezentos e setenta e sete) concursados
em todo o Brasil.
Em audiência con-Ce"didã- crCO-rillSSãO-NaCion3.1-dOs Coocursados do BB, o Presidente Alcir Calli3rf-Comi.ililColi que
o estudo técnico de levantamento de vagas se encontra-concluído, devendo ser divulgada a relação de concursaâos até 30
de setembro de 1993. Infelizmente, chegou ao nosso conhecimento que o Banco, por razão desconhecida, resolveu adiar
a convocação.
Não querendo repetir fatos já conhecidos por V. EX~,
queremos deixar registrada aqui a nossa indigiláÇão frente
às grandes dificuldades que estamos tendo para termos o emprego pelo qual tanto lutamos. Cabe aqui dizer que muitos
de nós, concursados, sacrificamos férias, deixamos empregos,
para quê?
Não queremos nada mais do que nos foi prometido: o
emprego para quem passasse. Assíin, emitamos com seu grande apoio no sentido de interceder por nós junto à Presidência
do BB, para que este divulgue e convoque os 4.377 COnCursados conforme nos foi prometido.
Agradecimentos. Concursados do Banco do Brasil- Ceará.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir S_oares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, há
quem pense que os políticos só se intetessam~pCii' fatOS Jiólíticos; que as questões administfa"tivas só logram sensibilizá-los,
quando estas podem, de alguma forma, carrear-lhes proveitosos rendimentos políticos.
Trata-se, evidentemente, de um tremendo preconceito,
que agregado a outros, compõe o elenco dos estereótipos
tão desfigurantes da imagem da classe política.
A realidade, todavia, desmente tal preconceito. Para que
disso nos demos conta, basta atentar para a natureza e volume
dos pronunciamentos proferidos nesta Casa. Neles, os temas
concernentes à administração pública são versados com maior
frequência do que os relativos aos fatos políticos.
E não há nada de surpreendente nessa constatação. Primeiramente, porque o ofício do político é praticar a boa política. e não_ discorrer sobre ela.
Em seguida, porque a grande pressão do eleitorado exige
do político a busca muito aplicada de soluções para ·seus problemas, pendentes quase todos do tratamento que lhes for
dispensado pelas administrações mut~icipais-, estaduais e federais.
Valham essas considerações iniciais, pafã introduzir-nos
no tema de meu pronunciamento de hoje que, mais uma vez,
vai ocupar-se do que há de elogiável na atual administração
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do Ministério da Educação e_do Desporto, cujo Titular Cul{i;aa poa e saudável rotina de relatar mensalmente ao setor político e à opinião pública em geral as principais realizações
de sua Pasta, no período.
Em meu pronunciamento anterior, já tiVera a· oporninidade de comentar a boa impressão que se colhe de uma
gestão que decidiu concentrar sua operosidade na busca de
soluções concretas para os desafios da rotina administr::itiva
do MEC. Como resultado animador dessa postura, já podiam
seus administradores atuais proclamar, com certa euforia, 4ue:
-as verbas estão em dia;
- o_s investimentos voftaram;
- os planos foram retomadas;
-na ordem do dia, o desafio da qualidade total.
Hoje, quero-dedicar-me a um primeiro e breve comentário do "Plano Decenal de Educação para Todos",_ que o
Ministério da Educação e do_ Desporto acaba de trazer ao
conhecimento da sociedade brasileira, e do qual o Ministro
Munlio Hingel teve a gentileza de remeter-nos um exemplar.
Ao examiná-lo, Sr. Presidente, uma indagação para logo
~e impõe; o que haverá d~ novo e o que haverá de vell"!o
e repetitivo neste ambicioso plano educacional?
Em resposta, citemos, em primeiro lugar, o repetitivo,
que logo se revela no diagnóstico de nossas velhas mazelas
educacionais e dos sempiternos desafios de nossa instrução
pública, até hoje, enfrentados de forma ineficiente e tíbia,
já que até !1oje tem faltado aos governantes e à sociedade
inclusive, uma consciência mais aguda da importância radical
da educação, como chave para a solução de quase todos os
problemas brasileiros.
-É bom resumir os tópicos- princiPais desse diagnóstiCO,
para- que- sejamos espicaçados pela consciéncíã de que não
temos feito muito mais do que marcar pãsSo por sobre algumas
realidades deprimentes, que de há muito Já dev"eriam ter sido
varridas de nosso panorama educacional. São elas:
· - a baixa produtividade do sistema, evidenciada nos
altos índices de repetência e evasão, infligindO sérias perdas
a Sü.Cessivas gera-çõeS escolares~
-o nível insatisfatório de qualidade do ensino, refletido
nos modestos índices de desempenho escolar;
-as práticas-de avaliação escolar inadequadas;
-a desigualdade e a heterogeneidade da oferta do ~nsino
entre redes, regiões, localidades e escolas, configurando um
quadro de desigualdade de oportunidades de aprendizagem;
-o baixo desempenho do magistério, gerado pela inexistência de política e de comprometimento mais amplos relativos
à formação, capacitação, aperfeiçoamento, condições de trabalho, remuneração e profissionalização dos docentes;
- a descontinuidade das políticas educac.ionais;
- a desarticulação entre níveis de Governo, particularmente dos Estados e Municípios constituCionalmente responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção da educação
fundamental;
- a dispersão e ineficiência na alocação e na gestão
de recursos destinados à educação.
CorOlário desse repetitório de diagnoses, é o _caráter,
também repetitivo, de algumas metas que encarnam velhas
aspirações sempre reiteradas, em planos anteriores, e nunca
consumadas, tais como a erradicação do analfabetismo, a re-dução.dos índices de repetência e evasão escolar, assim como
a univetsalização do ensino básico.
.
É_ evidente qu·e a reiteração de metas tão fundamentais,
nunca atingidas pelas administrações anteriores-. expressa, tal-
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vez, o inaL alável propósito dos formuladores do Plano _Decen<li de Edu.;ação_ para Todos de alçançá-lo ainda ne?te últimq
d~.cênio- de século, o que, se efctivado~ abriria.. perspectivas
he1:-- mais. ·~tentadoras para as gerações de brasileiros que nos
suceder<'io no segundo mUénio de nossa civilização.
Referido o que o Phlno contém de repetitiVo, relatemos,
agora, o que ele apresenta de inovador.
Além de revelar alto grau de consistência, evidenciada
· na coerência de suas .metas c estratégias- niuitQ bem definidas- com o quadro da re.alidade educacional brasileira, nele.
fielmentt: diagnosticada, o Plano abriga algumas inovações
dignas de serem ince11tivad~~ por todos quanto anseiam por
ver finalmente equacio,nados os .eternos desafíO~-.aa- educação
nacionaL
Dentre essas, citarei ...:wenas três. a primeira das 4uais
é a preocupação _in_sist~nte com a qualidade da educação. para
todos. ES:ta c:! de tal_forma.cnfáti~ que o imperativo da universalização da educa_ção brasileira· com qualidade e a con_se~
qüente erradicação do analfabdismo, constituem o cewe l]lesmo do Plano, no dizer do Ministro Hingel.
O MEC, rende-se, portanto. à evidê_ncia da degradação
qualitativa de nosso ensino cm todos os níveis. Ao abordar
aspectos do contexto social, político e económico do _des_envolvimcnto educacional, os _formuladores do Plal}O admite~ que
"nas últimas quatro dt!-cadas, empreenderam~se no País um
gnmde_ esforço para integrar ao sistema educacional, em mo~
menta de elevad.Q c:r~scünento demográfico, quase toda a po~
pulação na faixa dt! sete aos quatorze anos. No início dos
anos 60, apenas 45":f dessa população freqüentava escola;
em 1980, O percentual elcVOU_-se para 8QC/c C, em 1990, atingiuR6,9<'(.

Vê-se. por conseguinte, _que. em termos _mex_amel}t_~_ esta_tísticos, 4uase nos aproximamos da meta da universalização
do ensino básico.
Esse notável esforço de atendimento a uma clientela escolar crescente, cm decorrência da explosão demográfica, que
entre-1950 a 1970 manteve um ritmo de crescimentÇt da ordem
de 3% ao ano,_ infligiu , cm Cõhüã:pãtTidã, sérios danos à
qualidade da instrução pública.
Com efeito, oP~erva111.os autorr:-s do Plano, ao descrever
o baixo desempenho do sistema ·escolar brasaCirÓ, c_iue-à:pCfiiiS
um terço das crianças, entre quatro c seis anos de idade_ recebe.
atenção educativa de boa q~alidade. Na faixa etá_ria de sctt.'_
a 14 anos, cerca de 3,5 milhões d_e crianças ainda permanecem
sem oportunidades de acesso à. escol<;~. básica.- Apen_as. do~s
quintOs concluem as quatro séries iniciais, -e menos_ de um
quarto a~ concluem sem repetência. Os deitas acumulado~
dessa baixa produtividade se expressam na reduzida _escolaridade média da populaç-<io maior de 15 anos e no grande
contingente de adok.-scentes e adultos subc;scolariz~~o~ que
encontram dificUldades. de incorporação sodal e- ecoriômica.
Sem pretender esgotar a enumeração dos indicadores do
modesto desempenho de nosso sistema escOlar, quisemos ap..:nas sublinhar, ante o exposto, o quanto é oportuna essa preocupação enfática da atual administração do MEC, _COIJLfl- m~-
lhoria da produtividade do sistema escolar brasileiro. E essa
meta, até certo ponto, torna-se, hoje, mais fácil de ser atingida,
se levarmos em conta a queda da taxa de fei:tilidade da população brasileira que, .dimíriuindo, com.o v_em_ diminu_indQ, Je_
meados da década de 70 para cá, redu_z em decorrência, o
cres-cimento anual da clientd_a escolarizáveL Pr.e_-.:ê~se. portanto, nos próximos anos, um dccréscimQ significativo da dcman-
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da de_ensmo lundamental, reduzim~o-se, dessa forma, a pressão pela expansão de sua oferta.
Esse Será, conseqüentemente, o momento propício para
que 9 sistem_a, sob a coordenação do MEC, cuide da supressão
de suas mazelas crônicas e passe a se dedicar, com todo _o
ímpeto, a programas de melhoria de sua produtividade_.
Outras inovações do "Plano __ Dcce_nal.de Eçl.uc~ç_ã,o para
Todos" favorecem a crença na exeqüibilidade_de s_uas meJ_a~
qualitativas.
Citem-se entre essas, a consolidaçãQ_da aliança forr).lada
entre o MEC. o Conselho Nacional dos Secretários_de_ Ei,l_uçação. a União NaciOn.al de Dirigentes Municipais de Educação,
o Conselho de R_citor_e~ .das Upiversiçi~de_s ara.§il.ciras e o
Fórum dos Presidentes de Conselhos Estaduais de Educaç_ão.
Essa parceria entre os níveis de governo. comentam os elabt)radores do Plano, é-condi_ção imprescindível para a eficiente
condução do processo de sua implantação e de: _ ayaliaçiio_ de
seus resultados.. É por essa vía, tamb~m , que serão criadqs
e institucionalizados mecanismos d~ gestão colegiada do Plano, hem como será facilitada a elal)oração dos coúe5poildentes Planos Decenais de -âmbito estadual, contemplando
as parcerias entre Estados e Municípios.
Sr. Presidente_, Srs. Senadores. essas inovaçôes.Qem con~
cebidas. juntamente com outras estratégias e instrumento5
de imp!Cmentação, êmprestam ao Plano um cunho de-Serie:
dade c de competêncía tais, que nos permitem admitir sua
vi_ª----h_iE_Ç~çle__e, mais ainda, a grande possibilidade de que seus
propósitos sejam coroados de êxito.
A única ressalva que, infelizmente, não podemos deixar
de cohsfgna-r -diz respeito à instabilidade que tem marcado
os últimos _governos e a alta rotatividade de Ministros em
seus. minist~rios. particularmente no Ministério da Educa.ção
e ·do Desporto:
·
·- ·
· ·-· ·
Es5t.:: fenômeno aliado_ à descontinuidade admini~trativa
e a insensata e frcqüente inclusão do _MEC no tabuleiro das
-- tró-cas.e barganhas que tanto tem maculado o processo polítícú
hrasildfo - de 1985 parã cá-~ podem, evidentemen_te, frustrar os louváveis esforços do Ministro Hingel. concorrendo
para que sejam posterg.adas as meta~ de seu ambicioso Plano
Dccenal.
Me.us votos_~ entretanto, Sr. Presidente, são de que o
bom senso t: a pfiÕriZáção dOs -alto~ interCsSe-s..dá NáÇat)- vúlt~ill
acprevaleccr na nossa vida púhlica e a inspirar as decisões
de nossos governantes.
Assim penso, Sr. Presidente_.
M.uito ohrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR ODACJR SOARES EM SEU DISCURSO:
Aviso MEC/GM N-'

de setembro çle _1993
- Em
A Sua_ Excelência o Senhor ,
Dr. Odacir Soares
DD. Senador Federal
Excelentíssimo Senhor Senador,
Tenho o prazer de encaminhar a V. Ex', e:_lu._a_n_e-x.O. o
Plano Decenalde Educação para Todos. Ele foi dahorado
para att:nder, por um lado, a urgen_te n<:_cess~da?e _que te~
o País de estruturar um_ sistema de cducaçao publica de quahd3de e, por outro. ao corripromisso internacional que o Brasil
assumiu na Conferência de Jomticn; Tailândia, cm março
de 1990.
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Ao enviá~lo a V. Ex~ tenho o objetivo de, simultaneamente, recolher críticas e sugestões para iJ-SEU--aperfeiçoamento e ·contar com o seu apoio pata uma causã. que se situa
acima de partidos e de ideologias. -os dilemas _que o· Brasil
enfrenta, hoje, passam necessariamente pela educação básica.
Universalizar com qualidade o ensino fundamental e erradicar
o analfabetismo, preceito maior da Constituição de 1988, Constitui o -centro nevrálgico das preocupações do Plano Decenal
de Educação para Todos.
Tanto· os Estados_ quanto os Municípios já estão elaborando os seus-respectivos planos decenais, com ampla e democrática paiticipação dos diversos agentes e atares sociais envolvidos. Esta estratégia, é importante, não sOmente por viabilizar planos mais realistas, como, também, por contribuir para
uma maior qualificaçãõ da demanda, instrumento indispensável para a conquista de cidadania educacional plena.
Ao ensejo, reafirmO a·v.~xA VOtOs de estima e consideração . ..:.....,; Murílio de A vellar Hingel.
OF/CIRC/MEC/GM/No 305
Brasília, 31 de ·agosto de 1993
Senhor Delegado,
..
Apesar de ainda não ter tido a oportunidade de visitar
todas as Delegacias deste Ministério, a fim de me inteirar
da realidade de cada uma, tenho me mantido informado sobre
elas através das diferentes diretorias em Brasília.
Neste sentido, reporto-me, inicialmente a alguns problemas que tenho verificado e que surgem sistematicamente,
às vesperas das viagens que tenho feito aos Estados para a
assinatura de convênios com as Prefeituras Municipais. Nestas
ocasiões, verifica-se que os documentos encaminhados pelas
DEMEC _têm chegado com atraso, retardando assim a indispensável análise preliminar pelos setores c_ompetentes, antes
de s_erem enviados ao FNDE.
Assim, determino que, a partir de agora, tais processos,
independentemente da origem e/ou destino, devem estar em
Brasília com, no início dez dias úteis de antecedência da data
marcada para a viagem ao Estado, a fim de se evitar transtornos de última hora e até prejuízos para as institu-iÇões beneficiadas com recursos do MEC. Neste particular, tenho a certeza de que posso contar com o empenho de Vossa Senhoria,
para o pronto atendimento desta det_~rrni~aç~_9· __ ___
Outro problema: verificado em relação aos processos é
que, na sua grande maioria, chegam ao Ministério de forma
incompleta, com formulários mal preenchidos e com falta de
documentação. A este respeito, repito a orientação dada: ·•é
competência das Delegacias o cumprimento de tais exigências
jurit6 aos órgãos requerentes". Em virtude disso,_ kilho verifi~
cado que muitos servidores se dirigem a Brasílía a fim de
concluir tais processos, acarretando despesas desnecessárias.
dispêndio de tempo e ocupação da estrutura física/funcional
deste Ministério. Estes servidores só devem vir a Brasnia se
convocados.
Em decorrência do acima exposto, determino também
que, a partir desta data, qualquer processo· encaminhado ao
MEC com a documentação incompleta e/ou formulários indevidamente preenchidos, seja imediatamente devolvida à delegacia competente, que terá a responsabilidade de instruí-lo
deforma ··urgente-urgentíssi_ma". Os recursos disponíveis para
serem aplicados no ensino brasileiro não podem ficar depositados além do tempo devido, sob pena das entidades benefi~
ciadas serem seriamente prejudicadas pelo processo de inflação que penaliza a todos. Por isscr; não se admite que incorre,ções de processos- que acabam provocando atraso na libera-
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ção das verbas- sejam praticados. A correção urgente destas
falhas é também uma determinação, em decorrência dos compromissos assumidos com o Senhor Presidente Itamar Franco,
quando aceitei" este cargo.
Reconheço que muitas Delegacias enfrentam problemas
de diferentes ordens, inclusive com pessoal, mas não devem
ser motivos para que tais situaç~es_?corram. Que __os fatos
sejam comunicados a este Gabinete,_para que se possa bus~r
uma solução conjunta no cumprimento das presentes determinações.
Não desconhecem os Senhores Delegados o momento __
difícil pelo qual passa o País e que está a_ exigir de todos
uma participação ati va e efetiva nas suas competenteS- ãreas.
Assim, encareço o rígido cumprimento do exposto, e _Ila impossibilidade de fazê-lo, comuniquem à CORTSecretai'ia Executiva/MEC os motivos que estão a impedir o pleno desenvolvimento dos trabalhos.
Atenciosamente, Murílio de Avellar Hingel, Ministro da
Educação e do Desporto.
COMPARECEM MAIS OS SRS.SENADORES:

A1mir Gabriel _ Dario Pereira _ Elcio Alvares _ Francisco
Rollemberg _ Guilherme Palmeira _ Henrique Almeida _
Hwnberto Lucena _ João França _ Josaphat Marinho _ José
Fogaça _ José Samey _ Lavoisier Maia _ Marluce Pinio _ OdacJr
Soares _ Pedro Simon _ Ruy Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A palavra
está facultada, caso algum dos Srs. Senadores queira ocupar
a tribuna. (Pausa.)
A Presidência convoca sessão conjunta solene a realizar-se amanhã, às lOh, no plenário da Câmara dos Deputados,
destinada a comemorar o 5? aniversário de proinulgação
Constituição Federal.

aa

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --,- A Presidêncía, nos termos do art. 174 do Regimento Interno, díspensa, na sessão de hoje. o período correspondente à Ordem
dô~Diã..
A Presidência comuniCã aO Pleriário que, uma vez ffndo
o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do Regimento
Interno, sem interposição do recurso ali previsto, determinou
o·· arquivamento definitivo do Projeto de Lei do Senado n~
2"94/91. de aüioria do Senador Francisco Rollemberg, que
estabelece normas para o transporte coletivo de trabalhadores
runüs c da construção civiL
Esgotou-se hoje o prazo previsto n0 art. 91. § 3", do
Regimento Interno, sem qUe tenha sido interposto recurso
no sentido de inclusão. em Ordem do Dia, do Projeto de
Lei do Senado n'' 295/91, de autoria do Senador Mauro BeneM
vides, que dispõe sobre a contagem dos prazos concedidos
às partes nos processos judiciais e administrativos.
A mãté"ria foi aprovada em apreciação conclusiva pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os· trabalhos,
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
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ORDEM DO DIA-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 68, OE 1993 _
(Em regime de urgência, nos termosdo art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de ResolUção no
68, de 1993, de inkiativa da Comissão Diretora,_qlJeesfabelece
a estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Senado Federal e dá outras providências, tendo
PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Francisco Rollemberg, em substituição à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
-

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 147, DE !992
(Em regime de urgência, nos termoS
do art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, ·cto Projeto de Lei da Câmara
no 147, de 1992 (n• 3.303/92, na Casa de_ origem), de iniciativa
do Superior Tribunal Militar, que extingue a_ 1• A_uditoria
de Aeronáutica da t~ Circunscrição Judiciária Militar e a 3~
Auditoria da za Circunscrição Judiciária Mi!itõlr; extingue cargo na carreira da Magistratura_ e dá outras providências, tendo
PARECER favorável, sob n' 329, de 1993, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania.

-30FÍC!O N' S/64, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 336, c, do Regimento Interno}
Ofício n" S/64, de 1993, através do qual o Governo do
Estado de Minas Gerais solicita autorizJt.ção_do~-Se1Hd9 f~de,-;_
ral, para que possa contratar operação de crédito externo,
no valor de duzentos milhões de dólares arnericanos, para
os fins que especifica. (Dependendo d~.. parecer-da COmissão
de Assuntos Econômicos.)

-4MENSAGEM N·· 257, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 33.6, c, do Regimento Interno)
Mensagem n• 257, de 1993 (n'' 456/93, na origem), pela
qual o Presidente da República solicita ao- s-enado Federal
seja expedida Resolução que autorize a União. F~der~l_a assu:mira dívida contraída pela Companhia Brasileira de Infra-Estrutura Fazendária- JNFAZ, em liquidação. (Dependendo
de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.)_

-5PROJETO DE LEI DO SENADO N'' 172,
DE 1992- COMPLEMENTAR
Votação, em turno único,. do -ProjetO de Lei do Senado
no 172, de 1992- Complementar. de auluria do_S_en_ador
Mauro Benevides, que dispõe sobre o cumprimento imediato
do disposto no § 2". do art. 192 da Constituição __ Fede_r:_al,
tendo
PARECER favorável, sob n" 194, de 1993, da Comissão
-de Assuntos Económicos.

-6PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 46, DE i993
Votação, enl turno ~~icO,--dQ--p~~jeto -de R~~~i~ã~--;~:
46, de 1993, apresentado como conclusão do Parecer n~ 322
de 1993, da Comissão de Assuntos Económicos, que autoriz;
o ~G~ve~no d~ E~tado_ do Maranhão a contratar operação de
crédito JUnto a fmanctadora de Estudos e Projetas- FINEP
_n~ _va~or_ de dezenove mi_lhõ~s. ~tecentos e__ setenta _e sei~
mil, Oit?centos _e quatro cruzeiros reais, para finanCfaine~to
d? ~IOJ_eto "Programa de Consolidação do Sistema Rodovtáno do Maranhão".
_
O SR. PRESIDENTE (Chagas-Rodrigues)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se ii sessão às I 5 horas e 30 minutos_

ATOS DO PRESIDENTE
ATO N° 477/93
DO PRESIDENTE DO SENADO F_EDERAL
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que constado Processo n~ 1445/93-6, resolve aposentar, voluntariamente, DYÓGENES W ANZELLER, matrí--cula 0187, Têcnicó de Indústria Gráfica Legislativa, Nível II,
Classe Especial Padrão IV/M23, do Quadro de .Pessoal do
Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos termos
do art. 40, inciso III, alínea a, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com os arts. 186, inciso III,
alínea a e 192. inciso II, da Lei no 8.112, de 11 de dezembro
de 1990 e art. 36, I,§ 4•, da Resolução SF n• 51!93.
Senado Federal, 4 de outubro çl.e 1993. ~ lfu~be_rto
Lucena, Presidente.
A TO N° 478/93
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
O PreSidente do Senado. Fede_r_al, no uso ~a sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abri.l de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n~ 1388/93-2, resolve aposentar, voluntariamente, ONOFRE DA COSTA LIMA, matrícula 0331, Técnico de Indústria Gráfica Legislativa, Nível li,
Classe Especial Padrão IV/M23, do Quadro de Pessoal do
Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, nos tennos
do art. 40, inciso fi, alínea a, -da.Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com os arts. 186, incíso III,
alínea a e 192, inciso H, da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro
de 1990 e art. 36. I, § 4', da Resolução SF n' 51193. _
Senado F_ederal, 4 de outubro de 1993. -Humberto
Lucena, Presidente.

ATO N• 479/93
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL_
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competênciã regimentai e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
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em vista o que consta do Processo n"' 1.37lw2, resolve aposentar, voluntariamente, FRANCISCO EDUARDO DA COSTA, matrícula 0233, Técnic6de lndúst{ia.Gfáfica Legislativa,
Nível II; classe Especial Padrão IIIM21, do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Seóado Federal- CEGRAF, nos
termos do_ art. 40, inciso III, alíneâ 3, da ConStituiçãO da
República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 186,
inCiso III, alínea a e- 192, inCisO II. da Lei n'.' 8.112, de 11
de dezembro de 1990 e art. 36, I, § 4', da Resolução SF
n' 51/93.
·
Senado Federal, 4 de outubro- de 1993, -Humberto
Lucena, Presidente.
A TO N• 480/93
DO PRESIDENTE DO SENADO 'FEDERAL
O Presidente do Senado Federal, no' uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de cornpetCncia que lhe foi outorgada- pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de; abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n" 1212/93-1, resolve aposentar, voluntariamente, com pfoventos proporcionais ao tempo
de serviço, VALDI DE MELO FERREIRA, matrícula 0411,
Técnico de Indústria Gráficã LegislátiVri..Nível H, Classe Especial Padrão JV/M23, do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF. nos termos do art.
40, inciso III, alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com o art. 186, inciso III, alínea
c, da Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e art. 36,.
I, § 4·', da Resolução SF n" 51/93.
Senado Federal, 4 de outubro de 1993. ~ Humberto
Lucena, Presidente.

ATO N• 481/93
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL .
~ .o Pr.::sidente d9_ Senado Federal, no uso da sua competencra regimental c regulamentar, em conformidade com a
delegação ~e c~mpctência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Com1ssao Duetora n" 2, de 4 de abril de 1973 e tendo
em vista o que consta do Processo n" 1373/93-5. resolv~ aposentar, voluntariamente, MARIA JOSÉ DIAS DA SILVA matrícula 0775, Técnico de Indústria GráfiCa LCgislãtiva, Nível
II, Classe Especial Padrão IV/M23, do Quadro de Pessoal
do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos term?s do.art. inci~o I~. alínea. a, da Constituição da Rq)úbhca Federativa do Brasil, combmado com os arts. 186, inciso
III, alínea ae 192, inciso II, da Lei no 8.112, de 11 de dezembro
de 1990.
Senado Federal, 4 de outubro de 1993. ~Humberto
Lucena, Presidente.

4?•

ATO DO PRESIDENTE
N• 482, DE 1993
O PreSidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental c regulamentar, cm conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2. de 4 de abril de 1973, c tendo
em vista o que consta do Processo n9 PD-000469/93-9, resolve
aposentar, por invalidez, a servidora MARIA B~ATRIZ
BRAGA DE FARIA, Técrtico de Informática Legislativa, Nível II, Padrão 30, do Quadro Permanente do Centro tle Informática e Processamento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, n_o_s__ termos _do art. 40, inciso I, da Constituição
da .República Federativa do Brasil, combinado com os arts.
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62, 67, 100, 186, Inciso I, § 1', e 244 da Lei n• 8.112, de
11-12-90, e art. 5• da Lei n' 8.162, de 8-1-91 bem assim com
as vantagens das Resoluções n" 59/91 e 51193 do Senado F~de
ral, do Ato 006, de 1992, do PresiÇiente do _Conselho _de Supervisão do Prodasen e com a vantagem constante da decisão
da Egrégia- Comissão Diretora do Senado Federal, adotada
em sua 14~ Reunião Ordinária, realizada em 27-11-85, conforme Processo n~' PD-1010/85w9, com proventos integraiS, õbse-rvaQo o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 4 de outubro de 1993. -Humberto
Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 483, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
deleg_ação de competência que lhe_ foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretorã n~ 2, de 4 de abfil de 197-3, e tendo
em viêta o que consta do Processo D'' PDw000520/93-4, resolve
aposentar, voluntariamente,o servidor MIGUEL SÉRGIO
GUZZARDI, Analista de Informática Legislativa, Nível III,
Padrão 45, do Quadro -Pemianente do Centro- de Informática
e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, nos termos do art. 40, inciso III, alínea c, da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinado com os arts._
62, 67, 100; 186, illdSó III, alínea e, e 244 da Lei n" 8.112,
de 11-12-90, e art. 5• da Lei n• 8.162, de 8-1-91, bem assim
com as vantagens das Resoluções_ n 9 59/91 e 51/93, do ~~nado
Federal, do Ato 006, de 1992, do Presidente do Conselho
de Supervisão do Prodasen e com a vantagem constante da
dedsão da Egrégia Comissão Diretora do Senador Federa!,
adotada em sua 14~ Reunião Ordinária, realizada em 27-11-85,
coP-forme Pro®-SSO n"' PD-10101185-9, com proventos propor;. cionais ao tempo de serviço, correspondente à razão de 30/35
(trinta trinta e cinco avos) do seu vencimento, observado o
disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição-Federal.
Senado Federal, 4 de outubro de 1993.- Senador, Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 484, DE 1993
O Presiderite do Senado Federa], no uso -de sua conlpe-tência regírilentàl e regulamentar, em- conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato _
da Comissão Diretora n'' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo-o'' PD-000474/93-2, resoh_:e
aposentar, voluntariamente. o servidor DOMINGOS ARAUJO DOS SANTOS, Técnico de Informática Legislativa, Nível
II, Padrão 24,_ do Quadro Permanente do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, nos termos do art. 40, inciso III, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com
os art'. 62, 67, 100, 186, inciso III, aliena a, 192, inciso I,
e 244 da Lei n~ 8.112, de 11-12-90, bem assim com as vantagens
das Resoluções n'" 59/91 e 51/93 do Senado Federal, do Ato
6, -de 1992, do Presidente do Conselho de Supervisão do Prodasen e com a varltagem coristante da decisão da Egrégia Comissão Dirdora do Senado Federal, ad_otada em _s_u_a_l4·! Reunião
bratnária: iealiZada em 27w11-H5, conforme PrOceSsO n~·
PD-1010/85-9, com ProVentos integnii"s, observado o ~ispósiO
no ã.rt. 37, inciso XL da Constituição Federal.
Senado Federal, 4 de outubro de_ 1993. -Senador Humberto LUcena, Presidente.
·

Outubro de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
ATO DO PRESIDENTE
N• 485, DE 1993

Terça-feira 5 9483.

JOSÉ DESOUZAMA,Çl!..... DP,,ocupante do cargo de Analista Legislativo do Quadro de PeSSQ(ll do SenadQ_f~d~ral,_
para exercer a função de Membro do Conselho de Supervisão
do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, prevista no art. 513 da Resolução
n\' 58, de 1972 e suas alterações.
__ Senado Federal, em 4 de outubro de 1993. -Senador
Humberto Lucena, Presidente.

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência reglrilcntal e regulamentar, em -conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" -2.- de 4 de abril de .!9_73, ~ tendq
em vista o que consta do Processo n" PD-000511!93-5, r~Of~e
aposentar, voluntariamente, a servidora EDNA FRANCISATO DO PRESIDENTE
CHETTI FERREIRA PIZA, Analista de Informática LegisN• 489, ~DE 1993
lativa, Nível III, Padrão 45, do Quadro Permanent~ dq Ce!ltro_
de Informática e Pr_ocessamento_de Dados qq S~!l_a~_ç F~dera__l_
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições
- PRODASEN, nos termos do art. 40, inciso lll, -alínea regimentais e, de acordo com a delegação de competência
c, da ConstituiÇ'âo da República Federativa do Brasil, combique lhe foi outorgada pelo Ato n\' 12, de 1983, da ComiSs~o
nado com oa arts. 62, 67,-100, l86,inciso III, alínea c,_ e Diretorado Senado Federal, resolve. designar SILV ANA LU~
244 da Lei n" 8.112, de 11-12-90, e art. 5• da_ Lei n' 8.J62. CIA RIOS SAFE DE MATOS, ocupánte~docargo de Analista
de 8-1-91, bem assim com as vantagens das Resoluções n~
Legislativo do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para
59/91 e 51/93. do Senado Federal, do Ato 006, de 1992~, do
exercer a função de Membro do Conselho de Supervisão do
Presidente do Conselho de Supervis-ão do Prodasen e com
Centro de lnformátka e Processamento de Dados do Senado
a vantagem cons_taotc da deci~ão da Egrégia Comissã~ OireFederal- PRODASEN, prevista no art. 513 da Resolução
tora do Senado Federal, adotada em sua 14_~_ R~!:!J1i_ão_Q.!ç!!-_ n•• 58. de 1972 e suas alterações.
nária, realizada em 27-11-RS, conform~ Pro_cesso
. Senado Federal, 4 de outubro de 1993. -Senador HumPD-1010/85-9, com proventos proporcion-ais ao tempo de ser- berto Lucena, Presidente. _
viço, correspondente à razão de 27130 (vinte e sete. trinta
ATO DO PRESIDENTE
avos) do seu vencimento, observado o disposto no art. 37,
N• 490, DE 1993
inciso XL da ConstituiÇão Federal.
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições
Senado Federal. 4 de outubro de 1993- -.Senador. Huw., que lhe confere o § 2~ do art. 5\' do Plano de Carreira dos
berto Lucena, Presidente.
servidore-s do Prodasen, aprovado pela Resolução n\' 51, de
ATO DO PRESIDENTE
1993, e de conformidade com Q_Qisposto no inciso II do art.
N• 486, DE 1993
9' da Lei n' 8.112, de 1990 resolve, nomear OSVALDO ALO Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribui- VARENGA VIGLIONI para exercer o Cargo em Comíssão
ções regimentais e, de acordo com a d~legação ~e C?mpetência de Assessor, Código DAS-101.3, do Quadro de Pessoal do
que lhe foi outorgada pelo Ato n' 12, de 1983, da Conií'ssãO Centrd de Informática e Processamento de Dados do Senado
Diretora do Senado Federal, resolve; dispensar, a pedido, Federal- PRODASEN.
Senado Federal, 4 de outubro de 1993.- Senador HumYAMIL E SOUSA OUTRA, Assessor Legislativo do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, da função de Membro do Con:. berto Lucena, Presidente.
se lho de Supervisão _do Centro de Informática e Proce$saAJ:O DO PRESIDENTE
mcnto de Dados do Senado Federai--:PRODASEN, prevista
N• 244, DE 1993
no art. 513 da Resolução n~' 58, de 1972 e suas alterações.
Publicado no DCN, Seção 11, de 1'' de abril de 1993,
Senado Federal, 4 de outubro de 1993. ~senador Hum- que aposentou o servidor WILLIAM SÉRGIO MENDONÇA
berto Lucena, Presidente.
·
DUPIN.
ATO DO PRESIDENTE
Apostila
N'487, DE 1993
Fica alterado o fundamento legal da concessão de aposenO Presidente_ do Senado Feder_a),_no !JSO qas suas atribui- tadoria a que se refere o presente Ato, para excluir o art.
193 da Lei n" 8.112190, a Resolução do Senado Federal n··
ções regimentais c, de acordo com a delegação de competéncia
87, de 1989- art. 11 e 13. os Atos n• 5189, 1191, 3 e 5,
que lhe foi outorgada pelo Ato n" 12, de 1983, da Comissão
de 1992. do Presidente do Conselho de_ Supervisão do ProdaDiretora do Senado Federal, resolve, dispensar, a pedido,
sen e incluir o art. 62, da Lei n\' 8.112, de 1990 e a Resolução
FERNANDO ARRUDA MOURA, Assessor Legislativo do
n' 51, de 1993, do Senado Federal.
Quadro de Pessoal do Senado Federal, da funçffi,Q__çl_e M~mbro
· Senado-Federal, I•' de outubro de 1993. -Senador Humdo Conselho de Supervisão do Centro de Inform_á_tica e Proc~s~
berto Lucena, Presidente.
samcnto.de Dados do Senado Federal :-!'RODASEI-[, preATO DO PRESIDENTE
vista no art. 513 da Resolução no 58, de 1972 c suas alt,erações.
N• 262, DE 1993 ~
Senado Federal, 4 de outubro de 199~. -_Senad9r H!_lm:berto Lucena, Presidente.
Que aposentou MANOEL JOÁO DA SILVA NETO.
matrícula 0651, Especialista em Indústria Gráfica LegislatiATO DO PRESIDENTE
va!Técnicas, Clase Especial, Padrão lll/M22.
N• 488, DE 1993.
Apostila
O Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribuições regimentais e, de acordo com a delegação de competência
Fica alterado o presente Ato, para ·considerar o serv_idor
que lhe foi outorgada pelo Ato n': 12, de 1983, da_ Comissão aposentado no cargo de Técilico de Indústria Gráfica Legisla· D!retora do Senado Federal, resolve, dçsignar_ AN1'QNI_Q tiva, Nível 11, Classe Especial, Padrão lli/M22, bem como
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inCluir no fundamento legar a _Varitagem do art. :36~ I, § 49,
da Resolução SF n' 51/93. ·
· · · '
'
·
·
Senado Federal, 4 de outubro de 1993. - Humberto
Lucena, Presidente.
''' ·
ATO DO PRESIDENTE
N• 269, DE 1993
De aposentadoria do servid'or JOSÉ BEZERRA FILHO,
Técnico Legislativo, Áre_a,_de Artesanato, Classe Especial,
Padrão "V".

Apostila
Fica alterado o ·pres-ente Ato de. APosentadoria, para

excluir o arlígó25(}da Lei n• 8.112, de.J,990, bem como o
art. 11 da Resolução (SF) n' 87. de 1989.. e incluir os arts.
34, ~ 2•, 37 e'41, da Resolução (SF).n' 42, de 1993:
Senado Federal, 30 de setembro de 1993. -Senador
Humberto Lucena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N• 270, DE 1993
De aposentadoria do servidor FRANCISCO.SALATIEL
DE ALENCAR BARBOSA, ocujmite do cargo isolado de
provimento efetívo-de Assessor Legislativo- DAS-3.
Apostila
Fica 3lterado o fundamento legal do presente Ãto de
Aposentadoria, para excluir o art. 11, da Resolução (SF) n9
87, de 1989, e incluir a Resolução (SF) n• 42, de 1993.
Senado Federal, 30 de setembro de 1993. -'- Senador

Apostila
Fica alterado o presente ato, para considerar o servidor
aposentado no cargo de Analista de Indústria Gráfica Legisla-

tiva, Nível III, Classe Especial, Padrão V/S3Ó, de acordo com
· ----

a Resolução SF n• 51193.

S~nado Federal, 4 de outubro de 1993. Lucena, Presidente.

Apostila
Fica alterado o ·presente ato, para ·considerar a servidora
aposentada no cargo de Técnico de Indústria Gráfic'l Legisla·
tiva, Nível II, Primeira Classe, Padrão IV/M19, de acordo

com a Resolução SF n' 51/93.
Senado Federal, 4 de outubro de 1993. -Humberto
Lucena, Presidente.

Humberto

ATO DO PRESIDENTE
N• 314, DE 1993
Que aposentou PAULINO FERREIRA DA FONSECA.- matrícula 0996, EspeCiãTista em Administração Legisl_ativ<!_~Té~nicas. Classe Especial, Padrão I/M20.
Apostila
Fica alterado o presente ato, para considerar o servidor
aposentado no cargo de Técnico de Indústria Gráfica Legislativa, Nível II, Classe Especfal, Padrâo-l!M20;de áCordo com

a Resolução SF n• 51/93.
Senado Federal, 4 de outubro de 1993. -

Humberto

Lucena, Presidente_,

ATO DO PRESIDENTE
N• 315, DE 1993
Que aposentou LÚCIO JORGE GUZMAN, matrícula
2071, Especialista em Administração Legislativa/Análise, Se"gunda Classe, Padrão III/S20.
Apostila

Humberto Lucena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N• 297, DE 1993
Que aposentou MARIA THEREZA DA SILVA MOTTA, matrícula 1162, Especialista em Indústria Gráfica Legislativa!Técnicas, Primeira Classe, Padrão IV/M19.
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Fica alterado o presente Ato, para considerar o servidor
aposentado no cargo de Analista de Indústria Gráfica Legisla-

tiva, Nível III,_ Segunda Classe, Padrão Ill/S20, bem como
incluir no fundamento legal a vantagem do artigo 36, I, §

4•, da Resolução SF n• 51/93.
Senado Federal, 4 de outubro de 1993. -

Humberto

Lucena, Presidente._

ATO DO PRESIDENTE
N• 222, DE 1992
De aposentadoria da servidora VER,A REGINA MARTINS MOREIRA, Técnico Legislativo, Area de Processo Legislativo, Classe Especial, Padrão III.

ATO DO PRESIDENTE
N• 298, DE 1993
Que aposentou HERÁCLITO FRANCISCO:DA Slt:
VA SANTOS, matrícula 0820; Especialista ém Idílstria Grá-

Fica alterado o fundamento legal do presente Ato de
Aposentadoria, para incluir a Resolução SF n" 77, de 1992.

fica Legislativa!TécriícaS, Segunda Classe, Padrão IV/M15.

Humberto Lucena, Presidente.

Apostila

Senado Federal, 30 de setembro de 1993. -

Apostila
Fica alterado o presente ato, para considerar o servidor
aposentado no cargo de Técnico de Indústria Gráfica Legisla-

tiva, Nível II, Segunda Classe, Padrão IV/M15, bem como
incluir no fundamento legal a vantagem do art. 36, I, §_ 4<.>_._

da Resolução SF n'' 51/93.
Senado Federal, 4 de outubro de 1993.
Lucena, Presidente.

~-HuinDerto

ATO DO PRESIDENTE
N• 299, DE 1993
Que aposentou FERNANDO THOMAZ.DACOSTA,
matricula 0839, Especialista em Indústria Gráfica
vai Análise, Classe Especial, Padrão V/S30:

L~gislati·

Senador

ATO DO PRESIDENTE
N• 376, DE 1992
De aposentadoria do servidor CARLOS BENEDICTO
CUNHA DE MENEZES, Analista Legislativo, Área de Taqu.igtãfia~

ClãSse Especiãl, Padrão "V".

Apostila
Fica alterado o pres-ente ato para reposicionar o s-ervidor
no cargo de Analista Legislativo, Área de Taquigrafia. Classe
"Especial", Padrão V. de acordo com o disposto no Ato da

Comissão Diretora n" 26, de 7-10-92.
Senado Federal, 30 de setembro de 1993. Hunlberlo Lucena, Presidente.

Senador
-
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ATO DO PRESIDENTE
N• 416, DE 1991

De aposentadoria do servidor ODÉCIO CARVALHO
DA SILVA, Técnico Legislativo, Área de Artesanato, Classe
Especial, Padrão "I".
Apostila

Fica corrigida a categoria funcional do servidor para Técnico Legislativo, Classe Especial, Padrão I.
Senado Federal, 30 de setembro de 1993. -.Senador
Humberto Lucena. Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 535, DE 1991

De aposentadoria do servidor ARNALDO VIEIRA DA
SILVA. Técnico Legislativo. Área de Segurança, Classe Especial, Padrão III.
Apostila
Ficam alterados os fundamentos legais dÕ preSente Ato
de Aposentadoria, para excluir os arts. 490, e 492, § 2•, do
Regulamento Administrativo do Senado Federal, e incluir
os artigos 67 e 193 da Lei n• 8.112 de 1990, bem como a
Resolução (SF) n• 77, de 1992.
Senado Federal, 30 de setembro de 1993. - Senador
Humberto Lucena, Presidente.
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ATA DA 4• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DA COMISSÃO DlRETORA
Realizada em 30 de setembro de 1993

Às onze horas e trinta minutos do dia trinta de setembro
de um mil, novecentos e noventa e três, reúne-se a Comissão
Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presi~
dência com a presença dos Excelentíssimos Senhores Senado~
res: Humberto Lucena, Presidente; Chagas Rodrigues, Primeiro Vice-Presidente; Levy Dias, Segundo Vice-Presidimie;
Júlio Campos, Primeiro secretário; Nabor Júnior, Segundo
Secretário; Júnia Marise. TerceirO'Secretária.
Deixa -de comparece-r, por motivo justificado o Excelentíssimo Senhor Senador-Nelson Wedekin, Quarto' Secretário.0 Senhor Presidente.abre os trabalhos e submete à apreciação dos presentes 3 (três) Emend_as ao Orçamento do exer~
cí_~io de 1994, de iniciativa da Comissão Diietora~
Após exame e discussão, as emendas são acolhidas pelos
presentes.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
encerrada a reunião, às doze horas, pelo que eu, Manoel
Vilela de Magalhães. Dirétor~Geral e Secretário da ComissãO
Diretora, lavrei a presente· ata que, depois de assinada pelo
Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala da Comissão Direfora, 30 de setembro de 1993. Senador Humberto Lucena, Presidente.

República Federativa do Brasil
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 208' SESSÃO, EM 5 DE OUTUBRO
DE 1993
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Resolução n" 76. de 1993, que

"autoriz~

a cessão e transferência de direitos e obrigações de arrendamento mercantil que especifica, firmadoS _pela eXtinta Em-

presa de Portos do Brasil- PORTOBRAS S. A''. (Redação final.)
-Projeto de Resolução n" 77, de 1993, que ~·autoriza
a Prefeitura Municipal de Céu Azul - PR, a contratar
operação de crédito no valor total de CR$27 ,82~.240,29
(vinte e sete milhõt!s, oitocentos e vinte e oito míl, duzentos

e quarenta cruzeiros reais e vinte e nove centavos)-, junto
ao Banco do Estado do Paraná S. A. - BANESTADO".
(Redação final.)
. . ..
·
-Projeto de Resolução n" 78, de 1993, que "auiodza:
a União a celebrar contratos de financiamento Com deveM
dores originais de obrigações finãnCeiras-jun.iO:a crêdores
externos nevadas mediante a emissão dos BrazilfnveStlnent
Bonds". (Redação final.)
·
1.2.2- Comunicação
-Do Senador Darcy Ribeiro, de ausência do País,
no período de 15 a 20 do corrente més.
__
1.2.3- Comunicação d~.P~sídêg.cia
-Recebimento do Ofício n~· 2.356/93~ de 4 do corrente, do Banco Central do Brasil, encaminhando a compleM
mentação dos documentos necessários à instrução do Ofício
n" S/64, de 1993.

1.2.4- Discursos do Expediente

SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Indignação diante das denúncias acerca do treinamento humilhante de recrutas da Polícia Militar do Distrito Federal. Congratulações ao Qgver:nador Joaq_!Jin:t Roríz,_ do Distrito Federal.
pela ação positiva de afast.ameJJtO de. ófiCi_3iS; -resporlSávéis
por irregularidades no treinamento de recrutas da PM.
· SENADOR NEY MARANHÃú - A questão das
contas públicas na revisão c_onstitucional. D_efinição de diM
retrizes e prioridades do papel do Estado na economia
brasileira no âmbito da revisão constituciona[_ Deficiência
na distribuição de verbas para obras essenciais ao desenvolM
vimento económico de Pernambuco e de todo o Nordeste.
1 .2.5 - Comunicações da Presidência

----:-Convocação de sessão conjunta, a realizarMse amanhã-, às 11 horas, no Plenário da Câmara, destinada à iristalação dos trabalhos de revisão da Constituição Federal.
-Edição, pelo Senhor Presidente da República, da
Medida Provisória n' 357, àe 29 de setembro de 1993,
que "dispõe sobre o exercício das atribu_ições_institucipnais
da Advocacia-Geral da Uni;lo,_ em caráter emergencial e
provisório, e dá outras providências'"; designação da Comissão Mista e estabelecimento de calendárip para a tramitação da matéria.
.
-Recebimento do relatório, do Banco Centrar" d_o
Br~~il, sobre o --~ndivídamento dos Estados_ e Municípios,
referente ao mês de agosto do afio em Curso. 1._2.6- Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR RONAN TITO- Manifestação de desapreço ao apoio dado ao Presidente Boris Yeltsin, da Rússia,
pelo nosso Ministro das Relações Exteriores, no episódio
violento da invasão dQ Parlamento russo.
SENADOR JOSAPHAT-MARINHO _:. Argurrien. _tos jurídicos'e políti~os contra a instalação da revisão consti-
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tucional. Considerações acerca das cláusulas pétreas d_3: _ _
Constituição, em especial da definida nõ àit: 60-, SOOre-a forma federativa de E::;tado.

1.3-0RDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n•• 147, de 1992 (n•' 3.303192,
na Casa de origem), que "extingue a 1" Auditoria de Aeronáutica da 1~ Circunscrição Judiciária Militar e a 3~ Auditoria da 2a Circunscrição Judiciária Militar; extingue cargo
na carreira, da Magistratura e dá outras providências".
Aprovado. A sanção.
Ofício n" S/64, de 1993, através do qual o Governo
do Estado de Minas GeraiS sólicita "autorizaÇãO do Senado
Federal, para que possa cem tratar operação- de crédito externo, no valor de duzentos milhões de dólares americanos,
para os fins que especifica". Retirado da pauta nos termos
do art. 175, e do Regimento Interno.
_
Mensagem n• 257, de 1993 ·(n' 45619J; na origem),
pela qual o Presidente da República solicita ao- Senado
Federal seja expedida resolução que autorize a-UniãO Federal a assumir a dívida contraída pela Companbia Brasileira
de Infra-Estrutura Fazendária- INFAZ, em liquidação.
Retirado da pauta nos termos do art. 175, e, do Regimento
Interno.
Projeto de Resolução n' 46, de 1993, apresentado como conclusão do Parecer n' 322; de 1993, da Comissão
de Assuntos Econômicos, que "autoriZa à-GOVerno do
Estado do Maranhão a contr~t~~_operação de crédito junto
à Financiadora de Estudás -e Projetas - FINEP, no valor
de dczenove milhões, setecentos e setenta e seis mil, oitocentos e quatro cruzeiros reais, para financimeritO -do Projeto Programa de Consolidação do SiStema RodOviário do
Maranhão". Aprovado. À Comissão Diretora-para redação
final.
Projeto de Lei do Senado n' 172, de 1992-Complementar, que Hdtspôe sobre o cumprimento imediato do
disposto no § 2• do art. 192 da ConstituiÇão Federal"
Votação adiada por falta de_ guor:l!m.
_
Projeto de Resolução no 68, de 1993, que "estabelece
a estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos
Humanos do Senadõ Federal e dá outras Providências"
Votação adiada por falta de quorum.

Ti'-I.DI_•,._

-~ .3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
-SENADOR EDUARDO SUPLICY - Invasão do
Parlamento russo determinada pelo Presidente Boris Yeltsin. Denúncias de propina no aliciamentO de Deputados
pelo PSD.
SENADOR MAURO BENEVIDES, como LíderHomenagem à memória do Dr. Ulysses Guimarães, no
transcurso do 5" aniversário da promulgação da Constituição Federal.
SENADOR RONAN TITO ·_; Apelo ao comparécimento dos Srs. Senadores para votação do nome do Embaixador Paulo de Tarso Flecha de Lima, indicado Embaixador do Brasil junto aos EUA e demais diplomatas pendentes de votação. Protesto contra o bombardeamento do
Congresso russo determinado pelo Presidente Boris Yeltsin. Revisão constitucional.
SENADOR JÚLIO CAMPOS-- Defesa da .repri~a-'
tizaçào dos segU'tOs_ contra acidentes de trabalho.
SENADOR ODACIR SOARES-- Moção iÍ reforma
constjtucional, de autoria da Vereadora Wildes Gomes R.
S. Carvalho, aprõvada pela Câmara Municipãl de Pimenta
Bueno-RO.

1.3 .2 - Comunicação da Presidência

-Convocação de sessão extraordinári~ a realizar~se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem c;Io Dia que
designa.
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 209' SESSÃO, EM 5 DE OUTUBRO
DE 1993
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE·
2.2.1--Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senado n" 130, de 1993, de autoria
do Senador Mansueto de Lavor, que concede ao idoso
e ao defíCierite físko oi.t mental, o benefícío-da percepção
de um salário mínimo mensaL desde que comprovem não
possuir meios de prover a própria 'manutenção ou tê-la
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prov1da por sua família, regulamentando o inciso V do
art. 203 da Constituição Federal.'. :. ; : ::
,
2.2.2- Requerimentos
- N'.> 1.039. de 1993, de urgênda_ Para ·a Mensagem
n"352/93, que autoriza a contratação de operação de crédito
externo, no valor equivalente a até \)S$128.500.000,00
(cento e vinte e oito milhões e quiry~entos mil dólares
norte-americanos), entre a República Fe<,lerativa do Brasil
c o Banco Internacional de ReconstruÇãO ·e Desenvolviroemo - BIRD, .destinada ao financiamento parcial do
Projeto de Descentralização do Transporte Ferroviário
Metropolitano.
- N" 1.040. de 1993, de urgência para a Mensagem
n" 353, de 1993, pela qual o Senhor Presidente da República, solicita autorização para contratar operação de-crédito externo no valor equivalente a duze_ntos e sessenta e
sete milhões de dólares norte-americanos, entre a República Federativa do Brasil e Q Banco Interamericano de
Desenvolvimento- BID, destinada ao fi_nancíamento parcial do Projeto de Modernização e Ampliação da Rodovia
Fernão Dias - 1" Etapa.
2.2.3- Comunicação da Presidência

-Recebimento do Offcio n"S/112, de 1993 (n•433/93,
na origem), do Governo do Estado do Maranhão, solicitando autorização para que aquele Estado possa contratar
operação de crédito. para os fins que específíca.
2.3-0RDEM DO DIA
Requerimento n' 756, de 1993, do Senador Alfredo
Campos, solicitaildo, nos termos regimentais,- a tra.llscri.:
ção, nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento
do Professor Felipe Tiago Gomes. em agradecimento à
homenagem do Congresso Nacional pelo transcurso do cinqüentenário de fundação da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. Aprovado.
2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimentos n•' 1.039 e 1.040/93, lidos no Expediente da presente sessão. Aprovados.
2.3.2- Comunicação da Presidência

-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 56 _minutos, com Oi'"dem- do Dia que
designa.
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destinada ao financiamento parcial do Programa de Saneamento Ambiental, Organização e Modernização dos Municípios (SOMMA) e sohre o Ofício "S" n" 36, de 1993,
do Senhor Governador do Estado de Mioas G:erais, solicitando autorização para contratação da mesma operação
de crédito.
3.3~0RDEMDODIA

Requerimento n" 916, de 1993, do Senador Marco
Maciel, solicitando, a transcrição, nos Anajs do Senado
Federal, do artigo intitulado ··Revisão Constitucional'', de
autoria do Professor Celso Lafer. publicado no Jornal da
-Tarde, de 8 de -seteffibro de 1993. Aprovado.
3.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia
-Requerimento n~ 1.041, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado.
3.3.2- Comunicação da Presidência

-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às f9-h0rils,Com Ordem do Dia que designa.
3.4- ENCERRAMENTO
4- ATA DA 211• SESSÃO, EM 5 DE OUTUBRO
DE 1993
4.1-ABERTURA
4.2- EXPEDIENTE
4.2.1 - DiscursOs do Expediente

SENADOR EDUARDO SUPLICY -Anúncio da
deçisão_do Ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo
Tribunal Federal, de acatar a liminar que considera inconstitucional a sessão do Congresso Nacional do dia 22-9-93,
quando da leitura do Projeto de Resolução n'' 3/93-CN,
suspendendo, por conseguinte, a instalação da Revisão
Constitucional prevista para amanhã, dia 6 de outubro.
SENADOR ESPERIDIÃO AMIN - Interpretação
equivocada do Senador Eduardo _Suplicy sobre a decisão
do Ministro Marco Aurélio de Mello a respeito da sessão
do Congresso Nacional do dia 22-9·93,

4.3-'0RDEM DO DIA
-Parecer n~ 333/93, da Coniissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem n" 315/93 (o" 566/93, na origem),
2.4- ENCERRAMENTO
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Sr. Marcelo Augusto
3- ATA DA 210' SESSÃO, EM 5 DE OUTUBRO
Diniz Cerqueira, para exercer o cargo de Procurador-Geral
DE 1993
do Conselho Administrativo de Defesa Ecí:mômica--do Ministério da Justiça. Aprovado.
3.1-ABERTURA
--Parecer da Comissão de Relações Exteriores e De3.2- EXPEDIENTE
fesa Nacional sotire a Mensagem n" 232/93 (n° 385/93, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República sub3.2.1- Requerimento
mete à deliberação do Senado o nome do Sr. Luiz Antônio
- N·• 1.041, de urgência para a Mensagem n• 326,
Jardim Gagliardi, Ministro de Primeira Classe da Carreira
de 1993, pela qual o Senhor Presidente da_ República, solide Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Dinamarca, exercer
cita autorização para contratar operação de crédito externo, com garantia da União, no valor equivalente a até . o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da
Lituânia. Apreciado cm sessão secreta.
cento e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos,
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-Parecer da Comissão de Relações Exteriores c Defesa Nacional sobre a Mensagem no 290/93 (n"' 513/93, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o npme do Sr. Sebastião
do Rego Barros Netto, Minist_to de Primeira Classe da
Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil jtintó à Federação da Rússia,
exercer o catgo-dc Embaixador do Brasil junto à Repúbica
da Belarus. Apreciado em sessão secreta.
-Parecer da Comissão de Relações Exterioi"es e Defesa Nacional sobre a Mensagem n" 312!93~(n" 565193, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Sr. Antônio
Amaral de Sampaio, Ministro de Primeira Classe da Carreirâ de Diplomata, pa-raexerceY d cargo de Embaixador
do Brasil junto à República da África do Sul. Apreciado
em sessão :secreta.

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n' 322/93 (n' 593193, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Sr. Álvaro da
Costa Franco Filho. Ministro de Primeira Classe da Car-
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reira -de Diplomata, para exercer o cargo de Emb_ªixador
do Brasil junto à República Helênica.
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Meftsagem n~ 335/93 (n•.o 613193. na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Sr. Paulo Tarso
Flecha de Lima. para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto aos Estados Unidos da América. Apreciado
em sessão secreta.
4.3.1 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

são
4.4- ENCERRAMENTO

5 - ATOS DO PRESIDENTE
N•' 491 e 492. de 1993
6- ATAS DE COMISSÕES
7- MESA DIRETORA

8- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDO
9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 208a Sessão, em 5 de outubro de 1993
3q Sessão Legislativa Ordinária, da 49'! Le!;islatura
Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Beni V eras

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Albano Franco _ Alfredo Campos _ Almir Gabdel _ Aluízio
Bezerra _ Aureo Mello _ Bello Pa:rga _ Benf Veras _ Carlos
De'Carli _ Chagas Rodrigues _ Elcio Alvares _ Eva Blay _
Flaviano Melo _ Francisco Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho _
Gilberto Miranda _ Guilhe~e Palmeira _ Henrique Almeida _
Humberto Lucena _ Hydekel Freitas _ Irapuan Costa Júnior _
Jar~s Passarinho - Joã~ Cal.mon - João Fnin!~ - toSapbat
M~o - Jo_sé Paulo_ Bxs~l - José S~ey- Julio Campos LavoiSxer Mata _ Levy _Dias _ Louremberg Nunes Rocha Lourival Baptista _ Magno Bacelar _ Marco __ Maci~l _ Mauro
Benevides _ Meira Filho _ Nelson Wedekin _ Odaoir Soares _
Pedro Teixeira :._ Rachid Saldanha Derzi _ Raimundo Lira _
Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ Ruy B~elar _ T_eotO.üio Vilela
Filho _ Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de
presença acusam o comparecimento de 45 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessã~.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos _trabalhos.
O Sr. r Secretário procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N• )42, DE 1993
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n• 76 de

6"-

'

A Comissão Díretora 3pre"senta a redaçãofinal do Projeto
de Resolução n~ 76, de 1993, que autoriza a eessão e transfe~
rência de direitos e obrigações de arrendamento merca n
'que especifica, firmados pela extinta Empresa de Portos nd~
Brasil - PORTOBRÁS S.A.
~
~
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de outubro de 1993.
- Chagas Rodrigues, Presidente - Júlio Campos Relator
- Beni Veras- Lucídio PorteUa.
'
ANEXO AO PARECER N• 2342, DE 1993
Faço saber que o ~enado Federal aprovou, e
eu,
.
, Prestdente, nos termos do art. 48, item
28, do Regtm~nto Interno, promulgo a seguinte
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Autoriza a cessão e transferência de direitos e obri·
gações de arrendamento mercantil qu~ esp~ifica, firm~
dos pela extinta Empresa de Portos do Brasil - POR-

TOBRÁSS.A.
Art. l" É a União au_torizada a celebrar instrumentos
de cessão e transferência de direitos e obrigações decorrentes
dos contratos de arrendamento mercantil firmados pela extinta
Empresa de Portos do Brasil- PORTOBRÁS S.A .. abaixo
discriminados:
I - Companhia Docas de São Paulo (CODESP): contrato de arrendamento mercantil celebrado com a Ma.nufac:tures Hanover Arrendamento Mercantil S.. A .• com sald9 devedor, a 28 de fevereiro de 1992, no valor de Cr$
4.160.448.833,57 (quatro bilhões. cento e- sessenta miihoes,
quatrocentos e quarenta e oito mil. oitocent.QS, e trint~_e trª-~
cruzeiros e cinqüenta e Sete centavos); e contratq__ Qe_ a_r:r~nda
mento mercantil ce:le:b[ado com a Unjb:;mco J_,~~~ing S.A. Arrendamento Mercantil S. A., com saldo .devedor, a·28 de
fevereóro de 1992, no valor de Cr$362.732.458,00 (trezentos
e sesse:1ta e dois milhões, setecentos e trinta e do~s mil,_quatrocentos e cinqüenta e oito·crU.zeiros);

II- Companhia Docas do Rio de Janeiro (CODERJ):
contrato de arrendamento mercantil celebrado com a Manu. factures H ano ver Arrendamento Mercantil S.A. ~ _com- Saldo
devedor, a 28 de fevereiro de-1992, rio'Va.lor de
Cr$2.710.931.655.86 (dois bilhões, setecentos e dezmilhões,
novecentos e trinta e um mil, seisCelttos ê ciÕqü"entá. -e-cinco
cruzeiros e oitenta e seis centavos); contrato de arrendamento
mercantil celebrado com a Unibanco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil S.A., com saldo devedor, a 28 de f~vereiro
de 1992, no valor de Cr$725.4ó4.916,00 (setecentos e vinte
e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil. novecentos e dezesseis cruzeiros); e contrato de arrendamento me~
cantil celebrado com a Companhia Interatlântico_.de-Arrfridamento Mercantil, com saldo devedor, a 28 de fevereiro de
!992, no valor de Cr$1.535.240.~838,77 (um bilfião. quinhentos
e trinta e cinco milhões, duzentos e quarenta mil, oitocentos
e trinta e oito cruzeiros e setenta e sete centavo_s);
III-Companhia Docas do Espírito Santo (CODESA}:
contrato de arrendamento mercantil celebrado com a Unibanco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil S.A., Com
saldo devedor, a 28 de fevereiro de 1992, nO valor de
Cr$362. 732.458,00 (trezentos e sesseli:tae ·dois milhões, setecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e cinqüenta e oito
cruzeiros);
IV- Companhia Docas da Bahia (CODEBA): contrato
de arrendamento mercantil celebrado com a Unibanco·Leasing S. A.- Arrendamento Mercantil S.A., com saldo devedor, a 28 de fevereiro de 1992, no valor de Cr$362.732.458,00
(trezentos e se.sseuta _e dois milhões, setecentos e trinta e
dois mil, quatrocentos e cinqüenta e oito cruzeiroS);
V- Companhia Docas do Rio Gmde do Norte (CODERN): contrato de arrendamento mercantil celebrado com
a Unibanco Leasing S.A. -Arrendamento Múc3ntil S.A.,
com saldo devedor, a 28 de feVereiro--de 1992, no valor de
Cr$362.732.458,00 (trezentos e sessenta e ~dois milhões, setecentos e _trinta e doi!) mil, quatrocentos e cinqiliúitã e oito
cruzeiros).
Art. 2~> As operações mencionadas no art.:_l~' da pre, sente Resolução não serã_o computadas nos limites de endivi-
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damento da União, a que se refere o art. 3'' da Re:;;olu_ção
n\' 96, do Senado Federal.

Art. 3
publicação.

1'

Esta resolução el)tra_ eJt! vigo_r na data de sua·
PARECER N' 343, DE 1993
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução no 77, de
1993.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto

de Resolu_ção n" 77, de 1993, que autOriza a Prefeitura Muni-

cipal de Céu Azul - PR a contratar operação de ~rédito
no valor total de Cr$27.828.240,29 (vinte e sete mi\hões, oitocentos e vinte e oito mil. duzentos e quarenta cruzeiros reais,
.e.vinte e nove centavos), junto ao Banco do Estado do Paraná
S.A.- BANESTADO.
Sala de Reuniões da Comissão. 5 de outubro de 1993.
- Chagas Rodrigues, Presidente - Júlio Campos, Relator
....,..., Beni V eras - Lucídio Portella.
ANEXO AO PARECER N" 343, DE 1993
Faço saber que o Senado Federal aprovou. e
eu.
. Presidente, nos termos do art. 48, item 28.
do Regimento Interno. promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" ~

, DE !993

Autoriza a Prefeitura Municipal de Céu Azul - PR a contratar operação de crédito no valor total de
Cr$27 .828.240,29 (vinte e sete milhões, oitocentos e vinte e oito mil, duzentos e quarenta cruzeiros reais e vinte
e nove centavos), junto ao Banco do Estado do Paraná
S.A.- BANESTADO.
Art. I'' É a Prefeitura M.unicipal de Céu Azul - PR
autorizada a contratar operação de crédito no valor de até
Cr$27 .828.240,29 (vinte e sete milhões, oitocentos e vinte
e oito mil, duzentos e quarenta cruzeiros reais, e Vinte e nove
centavos), a preços de junho de 1993, junto ao Banco do
~Estado do Paran~ S.A. ,.,- BANESTADO.
Parágrafo único. OS recursos advindes da operação de
_crédito referida no caput deste artigo destinam-se à realização
de obras de infra-estru~ura urbana no município,. através do
Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
Art. 2~ As condições financeiras básicas da operação
de crédito são as seguintes: - a) valor: Cr$27.828.240,29 (vinte e sete miihões; oito. cen_tos e vinte e oito -mil, duzentos e ~uarenta cruzeiros reais.
e vmte ~ nove centavos) a preços de JUnho de 1993;
b) Juros: doze por cento ao ano;
c) atualização, monetária: reajustável pela taxa referencial-TR;
d) garantia: ICMS;
e) destinação dos recursos: realização de ob.rás de infraestrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
O condições de pagamentos:
-do principal: em quarenta e oito parcelas mensais,
com carência de .doze meses;
-dos juros: não existe período ae carência.
Art. 3" - A autorização concedida por esta resolução devei'á ser exercida nm prazo máximo de duzentos e setenta
dias, contados da data de sua publicação.
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Esta resolução entra em vigor na: data de sua

PARECER N• 344, DE 1993
(Da Comissão Diretorá)
Redação final do Projeto de Resolução nq 78, de
!993.

A CõnlíSsãO Diretora apresenta a redaÇãO-fl"i1:ã"i do Projeto
de Resolução n" 78. de 1993, que autoriza a União a C'elebrar

contratos de financiamento com deve_dores originaiS de obdga:ções frnanceiras junto a credores externos novadas mediante
a emissão dos "Brazil Investment Bonds".
_ _
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de outubro .de, 19-93_.
-Chagas Rodrigues, Presidente - Beni Veras, Relator -_
Lucidio Portella - Júlio Campos.
ANEXO AO PARECER N'" 344, DE 1993.

Faço saber que o Senado Fed-eral aprovóu, e
eu.
. Presidente, nos termos do art. 48, item 28~
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N••
, DE: !99.3
Autoriza a União a celebrar co-ntratos de financiamento com devedores originais de obrigações financeiras
junto a credores externos novadas mediante a emissão
dos "Brazil Investment Bonds".

Outubro de 1993

Art. 49 __ Q Ministério da F.aze_nda, por intermédio da
Secretaria dQ'.T"eSO.ui:-o Nacional, ·acOrdará Com os devedores
origiriais as~'cOii.diçO.és .de ressarcim,ento da parcela de juro·s
já pagos ~13 Unià.õ eiri noine 'dos 'refei-iCJos devedoreS.
.
Art. ~.. ·, ~ ç:St~ :ry~olÚ~ãO' Çntf~ ~~ yi~f>r ·na· d~ta de· su,a:
publiçação.

O SR. PRE"SIDENTE (Chagas Rodrigues) -·o Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa. comunicação qüe s~á lida pelo Sr. 1\' Secrc.rárib. _
É lida a seguinte
Brasília, 4 de outubro·de 1993.
Senhor Presidente,
.
.
.
Te'nhO a hoi;Iia, de cçuTI,u[l~car a- v. :r;i'"qu·~, .áe'Acordq
com Q disposto n·o .art. .39, a,linea a çio Regir;nento l?terrio
do Senado Federal, me ausentei dos trabalhos da Casa, para
uma breve viagem ao exterior, no perfodo de 15 a 20 do
corrente mês.
AtenciOsas saud.otções,- Senador Darcy Ribeiro.
_
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A comun\cação lida vai à publicação.
· A Presidência recebeu, do Banco_ Centrãi do B-rãsil, o
Ofício n9 2.356/93. de 4 do corrente, encaminhando a complementação dos documentos necessárioS 'à inStrUÇão do Ofício
n"' S/64, de 1993.
O expediente será arieXado ao -proCessado da ,matéria
em referência.

Art. 1'' É a União autorizada, nos termos do art. 52,
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se
VII, da Constituição Federal, a celebrar contratos de financiaà lista de oradores.
mentos com os devedores origin3:is -das obrigações financeiras
Concedo a palavra ao nobre Senador.Pedro ~eixeira ..
com credores externos nevadas mediante a emissão dos "Brazil Investment Bonds".
_
- - :
-O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP - DF. Pronuncia o seArt. 2~ Os contratos de ffi1ar1Ciaffie-nth meOciOn3dos fiO
guinte discurso:)-- Sr. Presidente·, Srs. _Sé_nadorcs, recenteart. 1" estenderão aos devedores originais as mesmas condições
mente:~. mãnifestei desta tribuna, indignação quanto às cenas
acordadas pelo Brasil com os credores externos, relativas aos
de maus':'tratos e desrespeito à dignidade de soldados da Polícia
-·
Brazíl Investment Bonds, quais sejam:
M1Iiiâf do-1>-iStrito Federal, ocorridas em 1990, nas depenI -prazo de resgate de vinte e cinco anos. a co·ntar de
dências de um quartel daquela CorporaçãO, iúi. cidade-satélite
15 de setembro de 1988, com dez anos de carência;
do Gama, conforme amplamente noticiado por jornais e teleII- pagamento semestral do principal, em 15 de março
Visões:
No fim de semana último, o jornal O Globo noticiou
e 15 de setembro de cada ano~
que: "Novo.VT mostra humilhações e ntaus~tratos a recrutas
III- juros calculados sobre os saldos devedores atualida PM", em imagens tomadas na manhã _do dia 27 de junho
zados à taxa de seis por cento ao ano;
de 1992, r_evelando que maltratar, humilhar e discriminar reIV- pagamento semestral de juros, em 15 de março
crutas em treinamento na Polícia Militar _é uma prática corrie 15 de setembro de cada ano;
queira nos quartéis de Brasília.
_
V- atualização monetária segundo a variação -cambial
Sr. Presid_ente, Srs. Senadores, congratulo-me com a atido dólar norte-americano-::
tude firme e determinada do Sr. Governador Joaquim Roriz
Art. 39 Visando a resguardar o Erário, os contratos
ao mandar afastar, imediatamente, os oficiais envolvidos nas
mencionados no art. 1" devem contemplar garantias abrancenas de violência. mostradas em vídeo. Elas retratam_o treigentes para cada classe de devedores, conform_~ indicadQabainamento dos oficiais no Centro. de Forfn.ação e AperfeiçOaxo:
mento de Praças (CFAP), de Tag_~atinga, estabelecendo prazo
I -entidades estatais e federais: valores correspondentes
de quinze dias para que se procedam às investigações. Alegrqàs suas receitas próprias;
_
me em constatar que _o nosso pronunciamento, efetuado no
II·- Estados e Municípios: cré.ditos referidOs noS arts.
dia 11 de agosto próximo passado, ressoou, atingindo a sensibi158, IIJ e IV, e 159, I, a e b, e II, ambos da Constituição
lidade política e_ a formação humanística de S. Ex". o Sr.
Federal;
Ú<?vernador Joaquim Roriz, que, sem hesitação. tornou mediIII- entidades da administração indireta do_s Estados
e Municípios: importâncias relativas às suas reúitas pr6prlas; - das céleres.e adequadas para _apurar e punir os responsáveb
por deploráveis práticas.
bem como créditos objeto do item anterior. pelo respeCtivo
Reafirmamos nossa solidariedade e_ confianÇa _à quase
estado ou município. desde que haja autorização legislativa
secular Polícia Militar do Distríto Federal, instituição acredipara tal;
IV- empresas privadas; garantias reais, incidentes sobre
tada pelo povo brasiliense, comPosta por hriosos oficiais e
praças, profissionais competentes e ciosos de· seus deveres.
bens livres e desembaraçados, bem como garantias pessoais.
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Fatos reprováveis. Como os denunciados. tendo por protagonistas ínfima parcela daquela, Corporação~ jantais atingirão
o prestígio e o Valor que sempre distingUiram a PolíCia Militar
do Dí_Strito Federal. O Govérnador do Distfitó Fêde'ral. certa1
mente. estará sempre atento-para corrigir"an 0nl3.Has qUé porventura surjam no seio da Corporação, extirpando, cOm Pulso
firme. elementos_ considerados indignos pe.ne1a permanece-

rem.

·

Não posso deixar sem registro a ação oportuna e positiva
da imprensa nesses e em outros episódios e. para tanto, recorro
às sábias palavras de Rui Barbosa que, sobre a imprensa assim
se referiu: "A impren·sa é- a vista àa Nação. Por ela é que
a Nação acompanha o que lhe passa ao perto e ao longe,
enxerga o que lhe malfazem, devassa o que lhe ocultam e
tramam, colhe o que sonegam ou roubam. percebe onde lhe
alvejam ou nodoam, f!1ede o que lhe cerceiam ou destroem.
vela pelo que lhe interessa. e se _acaUtela do que a ameaça".
Concluindo, resta~me a certeza de que as providências
encaminhadas pelo Sr. Governador Joaquim Roriz acabarão,
de uma vez por todas. com esses· deprimentes fatos, por mim
aqui referidos.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
Muito ohrigado.

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavra ao nohre Senador Ney Maranhão.

Concedo

O SR- NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador_.)- Sr. Presidente,
Srs. Senador~s. o jornal O Estado de S~ Páuto, edh;ão--de
hoje, dia 5 de outubro, em manchete na sua primeira página,
informa que "as contas públicas irão abrir o debate da revisão"~
·
Assinala a articulista que o ajuste nas colHas PóblíCas
é o tema que vai abrir os trabalhos da reforma constitucional,
logo após a definição do Regirilento InternO da Assembléia
Revisora, que será instalada amanhã, dia 6 de OUiubro.
Esclarece ainda a jor[]alista Farnelª_ NuneS que ·os-üderes
dos partidos, que detêm a maioria no Congresso Nacional,
vão negociar um ajuste fiscal amplo, que solucione o problema
do _endividamento dos Estados com a União. daS: d(!sorga~
nizações da máquina administrativa e fixe. novaS regras para
o setor público.
Nesta hora em que toda a Nação se mobiliza para afastar
os entraves que impedem o seu crescimento eConômico e di fi~
cultam a sua ascensão no concerto das_ n.açõeS _desenvolviÇas
do Primeiro Mundo. quero chamar atenção da Casa para o
nó górdio da nossa economia: a:s comas públicªs_n~ciqnais.
Todos os Srs. Senadores _es~ão lembrados quando apresentei o requerimento, assinado por Ó7 Srs. Senadores, solicitando a instalação de uma CPI para investigar os reais números
das contas públicas brasileiras.
Mostrei, na sua jUstificativa, que existiã"~uma evidência
de descontrole e malversação de recursos públlcos~ além de
um total desencontro dos m,ímeros aprC:sen!ados'"pOlo Governo.
Ressaltei a existência de um clamor nacional d3 sociedade, indignada com a distribuição injusta .de verbas pela
burocracia míope e descomprometida com as rTecessidades
básicas da população, que nãO canaliza recursOs nece-s_sários
e adequados para áreas prioritárias, como é o cã.So" do Nordeste
·
brasileiro.
O mais grave, no meu entendimento, é o desccinbecimento geral do perfil das receitas públicas e de cônl.o o E.Xecu-
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tivo chega às cifras que submete ao Congresso Nacional. observando-se total desinformação c não aparelhamento do Con_- _
gresso Nacional para con_testá-las,
Todo ano, na época de apresentação da proposta orçame·ntária ao CongreSsb NaCional. os Parlamentares defrontam-se com receitas superestimadas, o que cor-responde a uma
fixação minimizada das despesas. Essa prática vem diminuir
a margem de manobra do Congr_~S?9-_Naciónal, enquanto que
favorece uma manipulação das verbas públicas pelo Executivo, vale dizer, pela tecnohurocracia e, na maioria das vezes,
comprometida com os Cartéis- e monopólios, que retardam
e dificultam o desenvolvimento do Brasil.
_Portanto, Sr. Presidente, é necessário que o Congresso
Nacional s.e debruce sobre t;eais núTQ~.rçs das contas públicas,
a fim de que não sejâ.rhos embrulhados por quem- rião tem
poder político para dispor sobre recursos públicos.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex~ um aparte?

- O SR- NEY MARANHÃO- Pois não. Ouço. com muito
prazer. o aparte de V. Exri, nobre Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador. na linha .do
seu raciocíni~~ V. Ex' faz muitO bem erri assinalar o problema
de i11Uitos quererem dispor das verbas públicas sem terem
S?~~eci~ento do me~~i~mo do regime da política federativa.
E uma burocracia que se diz especializada no domínio econõmico e que só se preocupa com o programa da arrecadação.
Com a· forma de distribuir os recursos às entidades federadas
não há nenhuma preocupação.

O SR- NEY MARANHÃO- Correto, nobre Senador.
O Sr. Josaphat Marinho- Taitto que já ouvi em vários

ciclos de diferentes partidos que, no processo da revisão constitucional_, _uma das recomendações maioresdes?a tecnoburocracta é a desvinculação de todas as v~rbas,_ inclUsive, da Verba
relativa à educação.
·
·

O SR- NEY MARANHÃO -Senador Josaphat Marinho,
V. Ex". um dos ilustres Senadores, com a experiência que
tem como homem público. tem autoridade para falar, porque
conhece a fundo esse problema, especialmente o referente
à educação. Observa-se atualmente, no nosso Nordeste, a
burocracia, a tecnobyr_ocr_acia e. et:n gra!ldes _áreas do Nordeste, morre-se de sede e de fome.
V. Ex' sabe que, por exemplo·. na SlJDENE -_um órgão
que está praticamente parado - existe um setor, aparelhado
com equipainentós modernos, com técnicos altamente espe-cializado~ em perfuração de poços de melhoria, que se recebesse verbas adequadas, poderia resolver um mínimo do gran~
de pr~blema de sobrevivência do nordestino: a água. Por
exemplo. numa emergência. o EStado qe Pernambuco, o de
V. Ex", a Bahia, recebem hoje 100 bilhões para a saúde e
educaÇão_. Aos municípíos, ein contrapartida, o Governo teria
de dar de 25 a 30% dos recursos. NumB: situação normal,
Senador Josaphat Marinho, tudo bem! No momento, entretanto, o que deveria fazer o Governo? Facilitar o problema,
principalmente porque a base administrativa deste País, a, sensibilidade e o .Ç.Onhecimento de causa vêm do município. É
·o vereador, é o prefeito que está lá, dia a dia com os seus
munfcipes, lutando e vendo-os morrer de sede. Em Pernambuco, fazendeiros se suicidaram ao ver seu gado morrer de
fome. O que deveria o Governo fazer de imediato nessa situa~
ção? O que V. Ex', Senador, o Governador e o que muitos
homens públicos-diriam? "Meus amigos, prefeitos e governa-
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dores. agora o::; senhores já dispõem dessa verba de 30(/c ~
usem-na. V. Ex·'s são obrigados a usá-la na seca; usem-na
abrindo poços. usem-na arrumando caminhão-pipa. prestem
contas ao Governo mesmo que essa verba não seja para educação ou saúde. porque. numa emergência como essa.- a águ~
é o produto mais necessário ...

O Sr. Josaphat Marioho- Senador. V. Ex·· me permite
um aparte?
OSR. NEY MARANHÃO -Com muito prazer, Senador
Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- Quero ir de novo ao encontro
do seu pensamento. O que está ocorrendo neste instante hi~tó
rico no Brasil é qUe estãó querendo dividir a Federação t:m
departamentos estanques: Municípios. Estados e União, como
se não fossem entre si vinculados no plano político, administrativo e econômico. Não negamos que haja erros. que haja
abusos. que haja exc_essos na distribuição_ de recursos entre
Estados e Municípios. Mas os erros circunstanciã.is não podem
jus-tificar a mu-dança do mecanismo do regime. sobretud-o
quando ficou patente que. apesar da distribuição de renda
que a Constituição de 1988 fez. os Estados e os Municípios
estão cada dia mais empobrecidos. É, etltão, deyer da União
ir em auxilio deles; agora, que o faça disciplinarmente. O
problema principal é que a União não tem disciplina nenhuma
no uso dos seus recursos_ e não quer se submeter a nenhum
plano de ação, porque o plano de ação a obrigaria a obedecer
a prioridades.
O SR. NEY MARANHÃO -~V. Ex• tem toda razão.
Quero aproveitar a revisão para analisar esse "fato~
Ao ouvir o aparte de V. Ex•. lembroRme muito bem do
gra_nde líder José 8-mérico, Minístrô de -viaç3o e Obrã.s Públicas do Governo de Getúlio Vargas, quando dizia que a solução
do Nordeste é a água. A União mandaria verba para os Estados e Municípios que a aplicari~m para tirar a á-gua da terra.
e diiíã: ""Agora. o problema é de vocês"!
Muitas obras estão paradas; algumas com apenas 50%.
30%- ou-até 20o/c seriam concluídas, e o Nordeste não estaria
enfrentando todos esses problemas.
Esse é o retrato do Brasil, como disse V. Ex~ muito bem.
Há outros problemas, além da água, que deveriam ser
resolvidos de imediato. Mas essa tecnocracia engessa e· não
permite que as soluções práticas e imediatas sejam tomadas,
o que, muitas vezes, causa um prejuízo enorme ã Nação,
à sociedade e à população daquelas regiões.
O Sr. Josaphat Marinho- E V. Ex•, com mais conhecimento direto do que eu, poderia situar bem o caso-da SUDENE nesse instante, em face do que assola o Nordeste._ Qual
é _o trabalho saliente, orgânico_. que ela está fazendo, _para
proteger o Nordeste diante da seca que nos aterroriza? O
que o Governo Federal está propiciando à SUD~NE,para
acudir a região assolada?
O SR. NEY MARANHÃO - Muitas palavras e pouca
ação, principalmente relativamente a um órgão como aquele._
que muito fez, desde a sua criação, para o desenvolvimento
do Nordeste. Infelizmente estamos vendo a SUDENE morrer.
se isso" já não ocorreu. Esta é a verdadeira história da Região
do Nordeste. E a culpa, Senador. é do Governo, pois a população está vendo o dinheiro mal aplicado
Ontem, em Pernambuco, participei de um debate no Prog~ama Geraldo Freire •. da Rádio Jornal do Commercio, que
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tem sor:t de audiência. no quaf estavam presentes o Senador
Mansueto de Lavor, o ex-Governador Carlot'. Wilson e eu.
E o" Carlos .wilson., -que é Seàetário de IrrigaÇão. citou algum.
fato~ _que viu rna-.Secretaria, estarrecido, em nove meses de
trabalhv. Citou inclusive os qu_e ocorreram na terra do St!nador
Bení V eras, no Vale do Jaguarihe~ onde há alguns plvós para
cuja aquisição gastaram for~unas e cjue agora estão enfe:rrujados. E o que fizeram os tecnocratas? Campo de aviação
para d_escerum boeing. Hoje,_ 9 que descem. Senador Josaphat
Marinho, são os urubus! Optou-se por uma ohra inútil em
ve:z: _de cai:lalizarem esse dinheiro para outros projetas importantes,_como. por exemplo. incentivar a irrigação. porque
ê ríquíssimo o Vale do Jaguaribe. É preciso dar um hal-.ta
nisso.
O Senádor Beni Veras está fazCndo um grande Ír~ha-tho
com respeito aos problemas do Nordeste, e eu o parabenizo
neste momento. Devemos nos unir, Senador Josaphat Marinho. Hoje. nós do Congresso comandamos apenas 3% do
orçamento, como eu especifiquei no requerimento_ aprese_n=
tado à Comissão Parlamentar de Inquérito, com números.
e com a assinatura de quase 70 Senadores. Como diz o' adágio
popular. com respeito ao Orçamento, o Congresso hoje é
o "marido traído". Não podemos discutir porque não temos
números corretos para saber, s_e aquilo é certo ou errado~
votamos no escuro. E, rio final. perante a opinião pública,
os responsáveis somos nós que fazemos o orçamento, como.
cegos em tiroteio. pois não saheni.oS o qúe- estamos votando.
A realidade é esta. Senador. Tem-se que dar um basta
nisso. porque somos nós a noS desgastar. assumindo uma culpa
que não é nossa.
O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex·• me permite ainda
um aparte? V. Ex" se referiu ao problema da irrigação, fundamental para a nossa Região. Mas veja que o Governo nem
ao menos leva em consideração as vantagens-económiCas que
têm decorrido da irrigação no Vale do São Francisco. Aí
dou_ o testemunho direto do_ que ocorre na Região de 1 uazeiro.
Por-que não se amplia esse trabalho planejadamente? Como
está produzindo aquela região-? Que produtos de boa qualiR
dade?
O SR. NEY MARANHÃO- Um milagre, Senador!
O Sr. Josaphat Marinho - Como o regime em cooperativa está propiciando vida razoável a diferentes grupos? POr
que não se_ faz disso um plano de ação para toda região a
que a água pode chegar com relativa facilidade se a irrigação
for desenvolvida?
O SR. NEY MARANHÃO- Aquelas palavras proféticas
de José Anierico. Senador Josaphat, seriam justamente aresposta, quando dizia que o Nordeste não precisava de esmolas,
mas apenas de água para molhar suas terras calcinadas pelas
secas, para tornar-se a Califórnia da América-do Sul, abastecer
o Brasil e exportar para o mundo.
_ Quçrq _registrar que_ q_Q_ov~rriador de Pernamb}lç_9__ rece~
heu, no dia 28 de agosto, carta de um grupo da Asia,_ que
atua em Cingapura, Hong Kong,_ !yla.lásia e FOJ!119Sa._Quando
se_ fala em -1 0-U 2 tiilhões de dólares, ficamos espantados
com a grandiosidade da qual}~ia,_ mas, ao visitarmos_aqueles
pafses-, obserV3mo_s R~l!s Royc~s paSseando para cima e -para
baixo, como os fuscas do meu amigo Presidente Itamar. Eles
trabalham e querem inVestir neste PaíS. O Governador repito - recebeu uma carta, mediante a qual esse grupo
aslático ?emonstra i~-t~resse e~ _investir em Pern_a_IT!buc_()_!_ no ..
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porto de Suape. Soliciteí 8.0 Governador brevidade na respos-.
ta, que tome providências para que seja efetiVad_a a intenção

do grupo. Precisamos reconhecer que, com men~s de 1 bilhão
500 mil dólares, não terminaremos aquele· porto. Como sabe
V. Ex". o cobertor está curto: qLiando cobrimOs a cabeça,
sentimos frio nos pés e vice-versa..
._
.
Em parceria conosco, querem encampar a COMPESA,
empresa de saneamento que abrange 186 cidades do meu
Estado c que se encontra disponível para prestar serviços
em Pernambuco em apenas 18%. Esse grupo quer aumentar
o percentual; seus representantes me disseram. que querem
aumentar a quantidade dc_serviço, porque uma empresa dessa

natureza dá dinheiro. Até um limite, dá despesa; daí para
cima, dá lucro. Querem também. Senador~_ trabalhar com
granito, uma das grandes riquezas de Pernambuco. Sabe por
quê? Na segunda viagem que fiz à Formosa, pude constatar,
através dos computadores do Ministério das Minas e Energia,
que os asiáticos têm planos prontos de investimentos no Nordeste, atravt!s dos quais o porto de Suape c a Trãilsnordestina
são projetos acoplados. Imaginem que benefícios Pernambuco
e os demais Estados do Nordeste teriam· coin_es~as _duas grandes obras prontas.
Sabe-se que a produção de grãos do cerrado baiano, bem
como a produção de gesso do sertão de Araripina- o Brasil
é o maior produtor - é escoada para o- porto de Suape.
Com que facilidade se daria esse transporte. se tivéssemo~
pronta a Transnordestina! Essa gente vê o desenvolvimento
que o País poderia ter se essas obras estivessem funcionando.
E por 4ue não funcionam? Porque os teénOcra!as~ ·as burocratas e toda essa máquina estão parados. Precisamos fazer
com que se ponham cm movimento, Senador Josaphat Marinho.
Recebo cartas e telegramas de assoc~ações e sindicaJos
p1.:ocupados com a revisão constituCional. A todos respondo
que devem ficar tranqüilos quanto aos seus direitos e g~rantias.
Precisamos, na revisão, incluir na Carta-os deveres e
a produtividade de cada setor. Deveres e prõ-dutividãde quese devem juntar às garantias. para que a coisa -possa funcionar.
É isso o que temos que fazer~ do contrário-, Senador, não
sei onde vamos_ parar.
O Sr. Beni Veras- Permite-me V. Ex•_ um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Ouço o nobre Senador Beni
Veras.
'
O Sr. Beni VerasNobre Senador Ney Maranhão, creio
que a que~tão da seca do Nordçste, que tan_to se tem discutido
nesta Casa, é como um réquiem_, pela incapaddade dos põlíticos nordestinos em fazerem Valer as necessidades da região.
Somos numericamente capazes de, mediarite ação coordenada, levar o Governo a agir em benefíciO da região; porém.
não nos unimos, não trabalhamos coordenaâamente. Com_o
conseqüência, as necessidades mais elementares da Região
não são atendidas. Coroá saht: V. Ex", a popUlaÇão do interior
do Nordeste está realmente passando fome - não se trata
de um "ouvi dizer". Domingo, o Globo Rut'~l mostrou pessoas
da região sofrendo as maiores dificuldades para se alimentar
e para beber água._ Esse_ quadro já poderia ter sido superado,
vencido; não o foi pórque-nao temos coordena_ç;io, não temos
unidade. Somos responsáveis por essa questão, não o Go,verno. Quando discutimos- v.-EX" -eStaVa pte~_nte- na SUDENE. sobre a região Nordeste, realçamos que aquele órgão
não desempenha o papel que se lhe atribuiu; não tem mais
. a f<?rça im.positiva que. possuía nos primeiros dias; perdeu,
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ao longo dos anos. o prestígio e a capacidade de coqrc..lenar
o Nordeste. V_ Ex• deve lembrar-se de _que nem sobre essa
discussão conseguimos nos organizar: houve divergénci3, houve quem acreditasse que a SUDENE estivesse_ muito hem.
DeVemos ter uma posição realista a respeito das questües.
Uma instituição que ficou ultrapassada e não tem mais condições de ser respeitada no País precisa ser mudada. Toda a
~~t~utura do Nordeste precisa ser reestudada, de maneira 4uc
se possa faZei" o trabalho que precisa ser feito: impor a vontade
regional. que é jusra e necessária. Creio que está em nossas
mãos a solução desse prohlema, não está nas mãos do Govt:rno. Devemos ser fortt:s e nos organizar para impor o que
é necessário para a Região.
·
O SR. NEY MARANHÃO -Senador Beni Veras, vou

repe~ii· o que disse em pequeno pronunciamento que fiz -

V. Ex~ também estava presente - em um jantar oferecido
pelos empresários da Souza Cruz, que acreditam no Nordestt!
~ querem investir I • .) Semi-árido: a culpa- temos que hater
em nosso peito- é nossa, é das elites dirigentes. é do Congresso-Naciomi.l, é da Câ_mara dos Ç)eputados e do Senado
Federal. Na época cm que fui Deputado Federal, nús, do
N~rdeste, não precisávamos de nenhum Ministério. Naquele
letnpo, a Câmara ·e o senado tinham força. Precisávamos
somente da Comissão de Orç_amento- _está ouvindo atentamente o nosSo Presidente, pois foffios colnPanheiros na lege-nda do velho PTB de Vargas, no Rio de Janeiro. Bastava,
riãqUela época, termos o- controle Comissão de Orçãrriento.
da Comissão de Saúde, da Co_missão Qe _FiscaJiz~_ç_ão Financeira para que verbas fossem liberadas e aplicadas. Ma:-., infelizmente, Senad,or, nÓ!i nos diviqíamos. Ao invés de nós, os
nordestinos, tratarmos com união 'do programa do NoÍ'déste.
nós nos dividíamos e nos subdiVidíamos.
Às vezes, eu via a Ban_cac!a do Sul to_talmente unida 4~an
Po s~ tratava de assunto do Paraná, de Santa Catariri3, do
·Rio-Gnmde do- Sul, tci"ra do Senador Pedro SimOn. iodo~
s~ uniam contra o inimigo, q.ue poderia ser o rrlà.iór, ·to'dos
lutavam pelos interesses de suas regiões.
À- époCa. o rilt!u gurU n~ Câ_m~ra dos Deputados era
o lendário General Flores da Cunha. E eu. presenciava o fato
de a Bancada do Sul não se desentençl~ç~ não brigar, --~~9
'se subdividir. Nós, ao contrário, brigávamos por um ddegado
fiscal, por um diretor de coletoria, razão pela qual a culpa
do que acontece hoje no Nordeste é nossa. não é de _ governos
passados; a culpa é da Bancada do Nordeste, que não se
unia.
Como exemplo de união, cito a Bancada da Bahia. Fala-se
de Antonio Carlos Magalhães, mas este, ao coçar as mãos,
o faz para dentro, como judeu, c nu~ca para fora. Sempre
puxa para si, nunca para fora do seu EStado.
A exemplo da Bahia, precisamos nos conscicntizar de
que estamos fazendo nesta Casa um trabalho insano, votando
o Orçamento sem conhecimerito de ca!.lsa. PrecisamOs colocar
este País no trilho do desenvolvimento, porque o mundo inteiro está olhando para o Brasil- querem investir, querem
ser sócios, parceiros, dos brasileiros. Bem dizem os asiáticos.
em quem confio: O BraSil tem terra e matéria-prima, temos
tecnologia e dinheiro. Vamos nos juntar para colocarmos este
País no ideal que todos_ desejamos.
Muito obrigado a V. EX"
O Sr. Pedro Teix;eira- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Ney Maranhão?
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Com multO prazer, nobre
-

O Sr. Pedro Teixeira- Meu aparte será breve, ele tem
mais o condão de íncentíVar V. Ex~--rio sentido de continuar
essa peregrinação-em busca da caixá preta atravéS_dess3. Co~
missão. Realmente, V~- Ex~ afirmou algo cuja Seri€:dade me
preocupa: o dinheiro é mal aplfcado. Aliás, isso vem ao encontro das assertivas que antcccdcram;·emanadas do nobre Senador Josaphat Marinho, quando diz que falece aO Governo
um plano de ação. Ora, se falece um plano de a:ção, só pode
ensejar má aplicação, independentemente dã rima. Ãssim,
espero que esse objetiVo-, inenos âO-qu_e_ procurar eventuais
desmandos, procure um norte de uma melhor distribuição,
evidentemente, de acordo com as necessidades, para evitar
esse empobrecimento dos Municípios e de determinados Esta.dos. Desse modo, há de se louvar o-fato de V. Ex~-contínuar
peregrinando e perseverando em busca -menos de culpabilidades eventuais, mais em prol de solUções para esse imenso
País. E eXatamente para superar essa nrá aplicação das verbas
públicas - não sei bem como é que elas são mal aplicadas,
e já foram- citados aqui a SUDENE e outros órgãos - é
que devemos ter outros esclarecimentos, e V. Ex• podia levantar quais são esses órgãos_ e por que ageni dessa foima, se
é por -incompetência: do Govern-o, inCompetência ãos seus
assessores ou se as legislações pertinentes carecem de reformulação. Gostaria que V. EX- pioSse"gu-isse e encontrasse aS s"oluções positivas a fim de sanar essas deficiêndas. ParabénS- a
V. Ex•
·
O SR. NEY MARANHÃO- Muíto obrigado, nobre Senador Pedro Teixeira. Esp-e-ro qUe nestã-revisão cons-titudOrial
não se mexam nos direitos e nas garantias conquistadas. Temos
que aumentar os deveres e a produtividade, para que as coisas
funcionem. Assim, muitas coisas erradas que estão acontecendo neste Pais vão entrar nos trilhos.
Tenho certeza que o~i coOgresSiiúas porão tllti freio de
arrumação na Casa, para o Brasil entrar na era do de-senvolvimento. É o que todos almejaffioS- desej3.Inos para o bom
povo brasileiro, que representamos nesta Casã. O pf-<ilile-ma
do Brasil não é criar nem aumentar impostos para beneficiar
uma máquina estatal falida e corrompida.
O correto é l?~rtir da definição de um pla"iio macroeconórnico que estabeleça as diretrizes e prioridades de atuação
--- - do Estado e da iniciativa privada.
Conseqüéilteriiente, com a re_tirada do EsÜtdo_de inúmeras_ atividades em que ele não deve atuar, reservando-lhes
apenas aquelas que são necessárias e de ínteresse naciOnal,
os recursos reque~~os p_ara () financiame,l'l:to do Setor público
irão dirniOUir, ganhando eficiência e prOdutividade.
De nada adianta equilibrar contas nominaiS_ no papel.
Precisamos diminuir os impostós e al3.rgar a base tributária.
Este é o grande desafio do Congresso reviS:ot.
Para concluir, Sr. Presidente, é imperioso, também, que
nesta revisão constitucional se determine uma alocação de
recursos que seja capaz de solucionar, de uma vez por todas,
a gravíssima situação de penú-ria e míséria da Re"gião Nordeste.
A propósito;·a contrapartida dos recursos das Prefeituras
e Governos :do Nordeste deveria ser d~ _responsabirfc.'ade da
União, pelo prazo de dez anos. E o capital eorr'?spondente
deveria ser investidO obrfg-atoriamente em obras de eom&"ate
à seca.
·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

e
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. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrijiues) - A Presidência convoca sessão conjunta a realizar-se amanhã, dia 6
de outubro, às onze horas, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à instalação dos trabalhos de revisão da Constituição Federal.
O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor
Presidente da República editou a Medida Provisória n" 357.
de 29 de setembro de 1993,. que dispõe sobre o exerdcio
das atribuições institucionais da Advocacia-Geral da União.
em caráter emergencial e provisório, e dá outras providências.
De acordo _com as indicaçôe-s das Lideranças e nos termos
dos §§ 4•' e 5' do art. 2'' da Resolução n'' I/R9-CN, fica assim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer
sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

·PMDB

1. Cid Sabóia de Carvalho
2. Márcio Lacerda
PFL
3. Francisco Rollemberg
PPR
4. Esperidião Amin
PSDB
5. Jutahy Magalhães
PSB
6. José Paulo Bisol
PT
7. Eduardo Suplicy
Suplentes
PMDB
1. Aluizio Bezerra
2 ..Gilberto Miranda
PFL
3. Bello Parga
PPR
4. Lucídio Portela
PSDB
5_~ Mário Covas
DEPUTADOS
Titulares
Bloco
1. Paes Landim
2. Nelson Trad
PMDB
3. José Thomaz Nonó
PPR
4. Ibrhaim Abi-Ackel
PSDB
5. Luiz Máximo
PSB
6. Miguel Arraes
PCdoB
7. Aldo Rebelo
Suplentes
Bloco
1. Vilmar Rocha
2. Fábio Raunheitti
... PMDB
3. Ary Kara
PPR
·o o
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4. Francisco Dorndle!:>

PSDB
S. Sigmaiii1.ga Sêixâs
PSB
.
- -6. Álvaro Ribeiro
PC do B
7. Jandira Feghali

.'

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN. fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da rnatéría:
Dia 5/10- Designação da.Coinissão Mista;
Dia 6110- lnstalação da Comissão MEifa;
Até 5/10 - Prazo para recebimento de emt:ndas. Prazo
para a ComiSsão Mista erniti'"i" o parecer sbhr~_ a admissibilidade:
Até 15/10 - Prazo fiflal da ComisSão Mista~
Até 30110- Prazo no COngreSso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, relatório sobre
o endividamento dos Estados e Municípios, referente! aõ rTiês
de agosto do corrente ano.
A matéria será despachada à Coro.issão_-çle 1:\_S?L!ntps ~co~
nômicos, para conhecimenw.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Voltando
à lista de oradores. concedo a palavra ao nobre Senador Josa~
phat Marinho.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra, para
uma breve comunicação, com a_ anuência çlp Sena_dor__J_osaphat
Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)·~ Com anuência do orador_ designado, V. Ex'' poderá fazer a breve corou~
nicação.
O Sr. Ronan Tito- Muito obrigado a V. Ex~. Senador
Josaphat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a palavra o nobre Senador Ronan Tito:
-0 SR. RONAN TITO (PMDB -MO. Para uma breve
comunicação. Sem_ revisão do orador)_- Sr. PreSident~. Srs.
Senadores, o Brasil, através da sua Embaixada, da_sua Chan~
celaria, do Ministério das Relações ExteriOreS, apfõ"Voli. a inva~
são da Câmara dos Deputados, dando apoio ao Presidente
Boris Yeltsin.
Quero diSCordar fundamentalmente, _p(<;lfundamente,
dessa atitude. Acredito que nãO existe_arg:tirffêhto"a(g~,~m p;ira
se invadir plenário. e prinCipalmente Congresso Naci~nal. E
aprovada essa atitude_. por que não se aprovar também o
Fujimori. que TeCboU o congresso lá?
__
Sei que os Estados Unidos da Amériça_ 40 _N:qne _apoiaram. quea_I_nglaterra apoiou etc., mas fica a minha voz isolada,
deste_ modesto Pãrlamcntar, que- não apóia inVaSão de parlamento algum_, em nenhum local do mundo, por neqhum ditador. de esquerda, de direita ou de centro.
O Sr. Josaphat Marinho- Permíte-me V. Ex• um aparte?
O Sr. Ron~n Tito- Com niuita honra.
O SR. RONAN TITO- Permita que me solidarize com
a sua manifestação de protesto e de reparo. Não ternos que
entrar na luta ideológica de outras nações e não podemos.
em nome dela, aprovar atas de violência; tei"fível violência,
como o praticado contra o CongressO dã RüSSia:
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O SR. RONAN TITO- Muito obrigado a V. Ex•
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. Obrigado.
O SR. PRESIOENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do or'ador_.)- Sr. Presiden_te,
Srs. Senadores, em discurso recente neste plenário, apresentei
argumentos jurídicos e políticos visando à demons_tração de
ilegitimidade da revisão constitucional. projetada soh invocação de norma transitória da Carta de 1988. Apontei, então.
razões doutrinárias,_ o resultado do plebiscito, o sistema da
Constit~iÇão e a íncidência dela, sem perturbação. na vldã
do Pais. hem como fatos legislativos históricos. para sustentar
a inviabilidade do procedimento revisionista.
Não obstante essas ponderações. e outras de várias fontes,
insiste-se na abertura do processo de revisão. já agora com
desapreço a princípios concernentes à índole da Federação,
vale dizer. à essência dãJorma polítíca instituída.
Aprovada em regime de urgência contestada, a Resolução
sobre o início da revisão. nela não há nenhuma norma sobre
procedimento. nem a respeito da forma em que p-articiparão
dos a tos deliberativos os _Senadore$ da .República Federativa.
~ Se os pormenores de procedimento constarão de um regimento interno, há formas de decidir que, por se vincularem
à substância do regime constitucional estabelecido, precisam
de relevo liminar.
A revisão constitucional é ato de tal relevância e de conseqüêriCias· tãq, sétias sobre o mecanismo- do sistema político,
que não pode ser iniciada com a facilidade e a pressa com
que se elabora resolução pertinente a matéria secundária.
Em livro deste ano La Révision de. la Constitution a Associação Francesa dos Constitucionalistas reuniu os dados
de duas jornadas de estudos de 1992, a propósito de mudanças
em Cinco pars-es da Europa. Nele, Francis Delperée, examinando o processo de modificação da Constituição belga, começa por assinalar que tódas as disposições constitucionais têm
a mesma "dignidade", porém há uma, "e provavelmente
uma só", que merece consideração "mais atenta~•: "é a que
prescreve a forma pela qual a Constituição pOde ser 'mudada".
E salienta que, ----·para sua própria transformação, a Constituiçâo exige respeito- ao- que nela é mais profundo" - ce
qui lui tient le plus à coeur (La Révision de la Constitution,
Economica, Presses Universitaires d'Aix Marseille, Pads,
1993. p. 67).
Mesmo que não se julgue, e não se deve julgar a parte
relativa à revisão a úníca que requer atenção espé-cial. pois
importa sempre considerar diversos princípios e valores inatingíveis da Constituição, rii.esmo assim se revela irrecusável a
procedência da observação feita pelo Deão da Faculdade de
Direito da Universidade Católica de Louvain. É que o legislador de reforma não pode mutilar a letra e O espírito que
o constituinte imprimiu ão texto fundamental, sobretudo
quanto a seus elementos preeminentes. Daí Pontes de Miranda
ter salientado, nos comentários à Carta de 1967. "a técnica
. do cerne inalterável", tendente a ''alargar-se, no futuro, e
abranger outros enunciados'', acentuandO: "Mas, se- um povo
está na linha de evolução, ascendendo, não precisa de apontar
o que na ConstitUição é inalterável: é essencial às evoluções
que se mantenham os degraus subidos" (Comentários à _ Const.
de I967 com a Êm. n• I de 1969, T. II, 2• ed., Edil. RT,
1970, p. 146).
O Constituinte de 1988, porém, na linha de tradição gene··ralízaq.a. teve a prudência de enunciar aS cláusulas inatingíveis
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ou irrefOrmáveiS:, a primeira das quais é ~·a forma federativa
Comp. Edit. Nac., S. Paulo, 1934. p. 61). Essa realidade
do Estado'' (art. 60. § 4". I).
institucional não mudou, em essência. Por isso, em 1937, OsOra, caracterizando a "forma federativa de_ Estado", a Waldo Aranha Bandeira _de Me (lo re_ss;lltou:" "A p~rticipaÇão
doutrina assinala, com vigor. que ur:n de seus elementos per- dos Estados federados nas _reforma.s constitl.lcionais consti,tui
manentes é a participação dos Estados-Membros na reforma a maior garantia das suas atribl,liçQe_s, evita ªs c.entralizaçõe~
constitucional. Em ohra cuja tradução em -espanhol data çie sufocantes e a _concessão de privilégios a algumas das unidades
1946, Carl Fricdrich traça o perfil da federação, à vista,_ sobrefederadas, s~ 'tie~in que a ig~aldade 'dos Estãdos PartiCulares
tudo, Jo::. Estados Unidos, da Alemanha _e_ da Suíça. ressaHa
não seja ilnprescíridível nas federações (Natureza Jurídica do
a afírmação-de que "'o Senado representa os Estados e a
Estado Federal, Emp. Gráfica das "Revista dos Tribunais",
Câmara o povo da União" e asscve~~· córh amplitude: _"Todos
S. Paulo. 1937, p. 106). Invocando Bandeira de Mello e com
os sistemas federais de governo que temos examinado estabe- ele concordante, é a exposição de Antônio de Castro Assumplecem a partiCipação das unidades _locais no poder de reforma
ção, em monografia de 1963 (Estado Federal, Rio de Janeiro.
constitucional" ... (Teoria y realidad de la organización constip. 31 ). Depois da Carta de 1967, que tanto desfigurou a federatucional democratica (en Europa y America), trad. de Vicente
ção, professor José Alfredo de Olfveira HarachO_buscou resHerrero. Fendo de Cultura Econom~ca. Me_,;ico, 1~46, p.p.
taurar a fisionomia do regime. Citando Le Fuf'. ponderou
196-197 e 208).
_ _ _
__que "a participaçãO dos Estados particulares n·a formação da
vontade federal. por intermédio de uma Assembléia que o~
Em perfeita concordância com o professor de Harvard.
representa especialmente, não constitui o único modo de coooutro mestre do Direito Púhlic'-. Karl Loewenstein, estuda
peração dos membros do Estado Federal na soberania". E
a estrutura da federação, realça "O pt'lhcípio- de distribuição
acrescenta: "'Ao lado dessa cooperação constante, existe outra
do poder entre o Estado central c os Estados-Membros'".
situa _que o "lugar tradicional'' destes, pela "participação~· ~que~ considera conio intermitente. Mas, mesmo assim. é da
mais alta importância. em razão da gravidade do ato de que
na decisão política fundamental e na execução da decisão
ela participa. ··Este segundo modo de participação, que existe
pela legislação, é a câmara alta". "comprovando-se que no
de maneira mais ou menos acentuada em tod_os_ os Estados
Estado federal não se produziu a desvalorização geral da instifederaiS.-~ consiste na atribuição aos Est3dos particulares de
tuição bicamcral". E remata: "Finalmente, Õs Estados-MemCe-rtas prerrogativas em matéria de revísão constitucional. Cabros participam também na modifiCãção do pacto federal origida Estado particular participa, de certo modo, na revisão
nário por meio de emendas constitucionais, ou pela intervenconstituCíonal. através da qual ele se encontra representado
ção da Câmara Alta (Conselho Federal na Alemanha), ou
no órgão que toma parte na revisão: o Senado ou o Conselho
ainda quando a maioria dos Estados-Membros tem que aprode Estado''. (Teoria Geral do Federalismo, FUMARC/
var diretamcntc a emenda constitucional, como ocorre nos
UCMG, Belo Horizonte, 1982, p.p.60-61).
Estados Unidos, na Austrália e na Suíça'' (Teoria da la ConstiConforme se vê, doutrina estrangeira e a naciOnal contución, trad. de Alfrcdo_G. Anabitarte, Ediciones Ariel, Barcelona, 1965, p.p. 358-359). Não é outro o pensamento de
fluem na projeção d~s mesmas características dO Estadc;. ~ede
ral, inclusive quanto à participação dos Estados-Membros na
Duguit ao indicar "os dois caracteres essenciais de todo Estado
reforma constitucional, representados por órgã~s como o Sefederal". De um lado. menciona "a existência num mesmo
território de dois grupos de governantes, os governantes fedenado.
Singularmente. a ConStituição brasileira identificã-se COmrais e os governantes dos Estados-Membros", em domínios
essa diretriz. Além de declarar a existência da República Fedesuscetíveis de repartição de poderes. De outro lado, considera
rativa (art. I") e de proclamar autónomos os Estados federados
a repartição .. ohrigatória para aqueles que ·a consentiram,
(art. 25), expressamente considera a Câmara dos Deputados
não podendo ser modificada senão pelo consentimento do~
composta de "representantes do povo" (art. 45) e o Senado
dois grupos de governantes" (Traité de Droit Constitutionnel,
Federal composto de "representantes dos Estados e do Dis2~ ed., Ancienne Lib. Fontemoing & Cie. EQiteurs. E. de
.irlto Federal" (arf. 46). Assim dispondo, como dispõe, confere
Boccard, Successeur, 1923, T. III, p.p. 68-69).
ao S~nado o papel de órgão da Federação, corporificando
Dessa dirctriz não diverge Mouskheli. ao salientar que
os Estados-Membros.
"os traços_ess_enciais característicOs da descentralização federal
Nestas condições, e diante da configUração denioilstrã:da
são dois: a autonomia constitucional e a participação dos Estado regime federativo. é eviÇente que os Estados-Membros
dos-Membros na formação da vontade nacional .. , e frisando
hão de estar presentes ou representados, na revisão convoque sem tais particularidades ''não existirá EsÜtd6 recten\1'"
cada, por intermédio dos Senadores, individuada e instituCio(Teoria Jurídica dei Estado Federal, trad. do francês de Arnalmente considerados, e não sob a imagem genérica de parlamando Lazaro y Ros, M. Aguillar Editor, Madrid, 1931 •. p.
_I_Tientares ou congressistas. O_ problema não é de designação
331).
ou de distinção pessoal, mas de natureza instituCiOnal. ImpõeComo as federações variam de configuração oli de intensise a individuação dos Senadores para que possam, nessa qualidade descentralizadora, porém se revestem dos mesmos caracdade, representar os Estados e o Distrito Federal, e em nome
terísticos essenciais, a doutrina brasileira não se divorcia da
deles opinar e votai-. Não obstante a preeminência federal,
estrangeira. Em 1934, João Mangabeira escreveu: "o que caa qualificação dos Estados-Memhros é imperativa. na figura
racteriza o Estado Federal é a sua coexistência com Estado!-.
dos
Senadores, para que as unidades tenham participação
constitucionalmente autônomos. dentro das· raias _que a Consreal no processo de mudança. "e o seu consenso se manifeste
tituição Federal lhes traça. e a impossibilidade de modificação
na expressão de seu voto, como advertiu Amaro Cavalcanti
desta por lei ordinária a Assembléia Nacional, c sem que
(Regime Federativo e a República Brasileira. Editora L'nivereles sejam ouvidos. Esta a fórmula compatível com a realidade
sidade de Brasilia, p. 70).
do mundo moderno, nas suas instituições federativas atuais.
Esta a lição dos fatos, a que os ide adores de regras da própria
NãO -v~le o Pr~ceden~e· da Constituirite de q~e '~esuitou ·
~fantasia não se querem submeter,. (Em torno da Constituição,
a Constituição de 1988. Naquele momento, reuniam-se Consti- .
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tuiD.tes, nessa condição convocados pela Emenda Coristituciónal no 26, de 1985, e era meramente circunstancial e anô~
mala o funcionamento paralelo da Câmara dos Deputados
e do Senado. Em verdade, constituía-se nóvO -Estado, desde
sua raiz, como repúdio à Carta autOritária:- de 1967. Agora.
reúne-se o Congresso Nacional para efeito_ de simples revisão,

como previsto no art. 39 , transitórío, e assiin composto de
deputados e senadores.

Será despropósito marcante objetar que a _Córisütu!Ção_,na sua letra, não exige a participação dos Estados federados.
na revisão, Primeiro. porque o entendimento geral da doutrina
considera essa participação uma constante nos regimes federativos, mesmo variando a forma de cfctivá-la.. Segundo, porque, assim entendido, há de compreender-se que a cOndição
ou prática essencial ou inerente a um sistema prescinde de
proclamação enfática.- Finalmente, porque consagrando a
Constituição ·a FCder_ação (art. 1")~ deciar"'n.dP:.a io:n.pJC "'"
emenda_ tendente a _aholi-_la _(art. 60, § -:t ... I), e_ aJirn:t~t:J,Qq_.
que o Senado se compõe de "representante..s.._do_s,_Estado.s..e
do Distrito Federal" (art. 46), nela está pressuposta a aplicação
do requisito geralmente tido corno íosito ao t:egime federativo ..
Quando o professor José Afonso da Silva_afirm_<;t que a fórmula
"República Federativa do Brasil", usada pelo Constituinte:,
"é urna norma implícita, e norma-síntese e ma:triz de. ampla
normatividade constitucional" (CUr$0 <te J)ire_ito Constitucional Positivo, 5" ed., Edit. RT; p. 85) -indica, realmente,·
que nela de.wm _ser compreendidos todos os elementos que
se integram no regime federativo, comq a participação dos__
Estados no pr~cesso de revisão.
E tanto essa particípãção é uma -exigência in_stituGiQn;al,__
inerente à Federação,_ que tem sido geralmeitte asseguradã-·
na elaboração de emendas às nossas ConstituiÇões, Câmara
e Senado votando distintamente._ Assim já foram votadas três
emendas à atual Constituição, justo Corno ne1a fifeVistO:ASsirn
se procedeu até _depois do movimento militar de 1964, e mesmo
na vigência da Carta autoritária de 1967, dele de_cprrente.
De modo diverso não deverá- ser agora, só PorqUe Se tratade mudança sob o rótulo de revisão, e ~ID Yi[tuQ_e, q~ cJ.4iJSIJ.l.a_
transitória, adotada Sem técnica segurá, _ne_in objeto C~rto.
O Ato AdiCional de 1834, no Império, é que foi aprovado
com exclusão do Senado. Tratava-se, porém. de de_cisão num
Estado unitário, embora a medida visasse a dar mais_ autonomia às provfncias".- De qualquer sorte, naquele momento se
procedeu com a clareza da exclusão, ao passo que agora se
adota o artifíCio de anular a instituição, confundindo-lhe 9
voto _com o da Câmara. Se naquele momento o Senado do
Império, por fraqueza, ·apenas aceitou--o -Aro :Unilaterial.__sern
dele_ participar, agora ·se tá pior, porque o Senado da República, participando, se tornará co-autor da violência à ConstituiÇãO.
Também absurdo será opor que, prevendo o art 3" das
disposições transitórias votação <-<-em sessão unicameral" do
CongreSso Nacional, não há que, ou como, distingüir Deputados c_Sena_dor.es. Uma disposição transitória, e isoladamente
considerada, não pode subverter e anular o sistema~ con_stitucional se, como já posto em relevo, o regime brasileiro é
federativo; se neste regime os Estados-Membros têq1 participação na _reforma con:itituciqnal; st: o S~naçig_ re_pres~nta os
Estados, só o disparate poderá negar-lhes o. voto individuado
e institucional dos Senadores. Notoriam,ent~, e seg~ndo be~
observa Carlos Maximiliano, "a linguagem sempre se revela
transmissora imperfeita de idéias" (Hermêut'çª e Aplicªção
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do Direito, 6' ed., Lív. Freitas Bastos S.A, 1957, p. 153),
rião pcidcndo. portanto, transmudar a natureza ou a, configuração-das instituições. Logo, a expressão unicameral, no art
3'-'. há de scr.e.nte:ndicl~_corno_$es;sã_o c,onjunta, qual p~evisto
no § Y do art. 57 e no § 4~ d9. art. 66 d~s disposições permanentes da Constituição, apenas obedecido o crit~ri.o. de vot~ç:ão
por .. maioria absoluta do!'. memQros do Congresso ~acional",
excepcionalmente estabdecido para a revisão. Outra não pode
s~r ~interpretação, em lógica jurídica. Como adyerte corretamente Giuset)piilo ·TreVeS, "toda ilorma jurídica adquire s_eu
significado em função do todo de ~uc vem a fazer parte"
(Principii de Oiritto PubliCo, Unione
Típografico Editrice
Torinese, 19.73, p. 97). O art. 3? das disposições transitórias,
por estar em "Ato" anexo, ou até por isso, não há de ignorar,
nem autorizar que se ignorem, o texto e o sistema a que
está vinculado. O que é aces_só.rio pode conter exceções o,u
restrições ao principal, limitadamente_ interpretadas, e sem
feri-lo no seu _conteúdo fundamental e identificador do sistema. Dessa forma há de .ser_ interpretada, sobretUdo: riOi-ffia
. como a do art. 3", _que. conforme elucidação de se.u_s elaboradores, neste plenário e no do Congresso, foi votada co01o
permanente, e_ instantaneam,ent~ c9nvertic!a em transitória.
com a redação alterada, Tudo a revelar insegurança.
Se o legislador da revisão não at~ntar n~sse~ princípios,
incidirá ele em desrespeito à Constituição, e tanto mais conde- .
nável porque atentatório da Federação, que _é_uma da.s vigas_
mestras do regime político instituído, ESsa conclusão lógica
encontra suporte valioso em Otto Bac;hof, no seu livro Normas
Constitucionajs Incons~itucionais? Nele,_ o reputado autor,
embora. tratando da Lei Fundamental da Alemanha, emite
j~_fzo genérico sobre a hipótese em que "uma lei dé alteração
da Constituição" "pi:>dé infringir, formal ou materialmentt::,
disposições da Constituição formal". E ~sclarec~;~ ·~Dá--:S!! o_
primeiro caso, quando não são observadas as disposições proces·suãiS prescritas para a alteração da Constituição; ocorre
o último, quando uma lei se propõe alterar disposições da
Constituição contrariamente à_declaração da irnodificabilidade
destas inserta no 9ocumen_t9 cop~titucion~l; assim. por exemplo, urna lei de alteração da Lei Fundamental ciue, contra
o disposto no art. 79, no 3, efíminasse_a articulaÇão da Federação em ESla-dos fede~aqos ou o _princípio da participação
dest~~ _n_a_ legislação, 01,1 _le~asse_os princípi_os ao;se~ltes -~os arts.
1~ e 29~-N~o é necessário mostrar ma~s_pormenorizadamente
e que ale! de- ~l_teração, emborã se-ndo el~ própria uma norma
constitucional formal, seria, n,Um_comç ~q outro_çaso-, ~<J:neónS
titucional" (Normas ConstituciODai_s lnconstituc_ioó.ãis?-, 'tràd.
de JoSé Manuel M·. -Cardoso· d<:\ ~Costã, Atl~qttíçfã E9iiora,
Coimbra, 1977. P: 53)._ E assim conclui o jurista pórqtie admite
a ocorrência de -''il.Orinas Constitudõ-riaís inVálidas'' e a ''competência judicial de controlo como problema jurídico-constitucional''. asseveran-do, fundado em Grewe: ''/J). c9mpetência
de controlo de um tribunal constitucional relativa à ".constitucionalidade daS leis" abrange também a faculdade de controlo,
nela irtcluída, relativa à constitucipnalid_ade ela Constituição"
(p.p. 11-31)- cabendo salientar que nessa tese enVolve
a norma decorrentê de "lei de revisão'' (p.31). Entre nós,
aliás, já em 1985; Nelson Sampaio, que foi competente professor da Universidade Federal da Bahia, sustentou a inconsti-.
tucionalidade de norma c::onstjtucional (liierarquia entfe nor-mas constitucionaiS, separata da Rev. de Inf. Legislativa n"
85, jan.- março de 1985). ·
·
'HOje, a íncõnstitudonalidade de _normas constitucion~is
provindas de revisão ou emenda não pode gerar dúvida, e
1
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airida menos espanto, quanto ao reconhecimento do víc1o, . dora. Por que .riizã,e,?_·Isto:~o-~o~r~:m t:m .funç-ão ·cta · a"Ção do
ex-Presidente Enl~sJo Çi~jsel. dt:; instituir, !1Ó denominado "padado que a Carta de 1988, expliciúJ.mente, ergueu o Supremo
Tribunal Federal à categoria de "guarda da Constituição "
cote de abril", ~s. se~adpre.s. b_iô~;tiC?S·~ ~~tabeleqe.u-::se, a~s!m.

(art. 102), e a Corte assim já prôcedeu com relação ao IPMF.
Relevam-me os eminentes Pares pelos repelidos apelos

uma imagem que prevaleceu por bastante_ tempo. de que o
Senado na-o úà sUficientemente representativo da FederaçãQ
e da população brasileira porque, para cada três s_enadores,
às fontes doutrinárias. Não tive-propósito de demonstrar conhecimentos, desnecessário nUffia Casa de doutos e de homens
a Casa teria dois desig!l~do~_ pelo Presid~nte da República.
amadurecídos nas uccisões políticas. Costumo inVáC3r as fôn- · DeSde que se exting_l,liU,a figura ~(fo senã.dor designaao. desde
tes do saber para suprir as minhas deficiências. No caso, a . que ~e passou~· ch~,Sar.a esta Casa aPenâs. Pôr iriteimédiÚ
invocação da boa doutrina dá-me tranqüilidade tanto maior
de eleição di,reta, _posso dar o meu testemunho de como o
senãâOcft,àó répresen.t~tiVo dos interesses da população brasí-.
porque a teoria se insefe na deliberação política. e a informa
Ieir_a_ c;:da 0 Fede~aç~o._cor_no béJTl di"~ V. Ex~,- quanto o é a
e a- esclarece. para que a paixão- e o· desconhec_imento não
substituam o intere-sse público, nem desprezem as institUições. -_ Câtriara dos. Deputados., .na sua função d,e. r~pres~ntar à população. Aliás, é curioso que a disputa par.a o Senado se dê
QUando Ocorre tal deSvio de comportamento, começa~ a peride forma semelhante às majoritárias para prefeítos, para gOclitar as instituições, que~ áo sereom destroçadas, levam no
adores, havendo, a cada período de quatro anos. no Senado,
seu naufrágio o destino de tod_os, inclusive dos que não as
a renovação ora de um terço ora de dois terços dos s~us. _
preservaram. supondo-se hábeis e protegidos pelo realismo.
merÍlbros. São eleições que também apaixonãm a ·população
A procela não respeita artifícios. nem os que-lhe· seivem de
brasileira; eleições que delegam a cada um, dentre os 81 sena·
leito à destruição do espaç-o que ·ocupa:
doreS; poderes para requerer a defesa de nossa posição acima
Pretendi, assim, de um lado, justificar a tese exposta~
de quaisquer intereSses pessoais Ou pOlíticO:.partidários. V.
para deixar claro que não sustento teoria de ocasião e, de
Ex• coloca, muito bem. que é a defesa da institUiçãO- Senado
outro, colaborar, mo-destamente embora, para que·· o Senado,
Sr.- Presidente, assuma, como lhe cabe, posição definida no
Fe?er~l 9ue está em jogo. Meus cumprimentos.
processo de revisão- e seja, efetivamente, representante da
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Nobre Senádor Eduar-,
Federação. A natureza das medidas de reforma em perspectiva
do Suplicy, agradeço-lhe o aparte e o apoio- qu~·emprestou
agrava a anomalia do procedimento, visto que, a par de modifià exposição que acabei de fazer. Am_bos estamos cumprindo
cações na ordem econômica-. se- cogita de alterar atribuições
o nosso dever; que a Presidência da Casa cumpra a s-ua parte,
e recursos da União e das entidades federadas. No mandato
·defendendo a instituição.
de Senadores, somos. por designação con'stitucional, delegados dos Estados-Membros e. do DiStfifci Federal, e não temos
O Sr. Ronan Tito- V. ExAme permite um aparte, nobre
o direito de renunciar a esse encargo precmihefite:-Esta, de
Senador?
fidelidade a seu sistema, é a melhor homenagelll que pod~mos
O SR, JOSAPHAT MARINfiO '-Pois não.
prestar à Constituição. na data de cinco anos cte sua vigéncia.
(Palmas.)
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me um aparte, nobre
Senador?

O SR. JOSAPHAT MARINHO -,.ConcedQ,Q aparte a
V, Ex•

O Sr. Eâuardo Suplicy -_Diante das considerações que
teceu há pouco, acredito que se faz necessário· Urii
pronunciamento de todo o Senado. No meu entendimento,
o Presidente Humberto Lucena não pode ouvir o pronunciamento de V. Ex~ sem ter uma reação. Hoje, V. Ex~ nos brinda
com uma exposição onde coloca os fundamentos jurídicos,
com a formação de que um professor de Direito- é-- capaz.
Todos nós, os que têm qualificação em Direito e os que não
a tém, como é o meu caso, estamos aprendendo ~mito a
cada discurso de V. Ex~. particularmente n3. tarde de hoje.
Percebo como V. E~_ ~onsegue colocar a questão da revisão
constituciOnal para além dos interesses políticos de_ grupos,
sejam liberais, sejam progressistas, sejam mais à direita ou
mais à esquerda. V. Ex~ defende, sobretudo, a instituição
e a ConstituiÇ5.o brasileira. Não foi em vão qu-e o Pres-idente
da OAB, Dr. José Roberto Batochio, hoje resolveu presenciar
seu pronunciamento. Nobre Senador Josaphat Mãrinho, acredito que o Senador Humberto Lucena deva estar ponderando
sobre como defenderá o Senado Federal porque, como Presidente_da instituição, cabe a S. Ex~ dar os passos recomendados
por V. Ex•; o Senado não pode abrir mão de qualquer ação
que venha a quebrar os princípios da Federação. E interessante notar que, nã História recente âo Brasil, o Senado,
~e.m determinado ~emento, ganhou uma. image~ conser":a~V.

Ex~

O Sr. Rorian Tito- Nobre-se-nadOr Josaphat Marinho,
sabe V. Ex• e todos os Senadores· -que não sou advogado;
mas tenho um respeito enorme por V. Ex•, 'pela postura· que
mantém de magistrado e de professor de Direíto. LemOro-me
bem que comecei a ter reSpeito por suas opiniões antes de
conhec.ê~lo pessoalmente. AO-teii1po do MÚB, quando o nosso
Presidente Ulysses G~im_a,rães tinha qualquer disputa, qualqu·er Contenda, ligava para V. Ex~ e só depois dava a palavra
final. Lembro-me muitas vezes que o Presidente Ulysses Guimarães- contrapunha uma argu-mentação qualquer dizendo:
"Mas o professor Josaphat Marinho me deu segurança com
sua argumentaç~o''. Não es~tou fazendo elogios de corpo pre_sente, não se trata disso: V. -Ex~ é testemunha de que _h~ _
muito temPo tiVemos um problema em qúe 'se questioitãVaa con_S'titudonalidade de 1,1ma lei, e eu lutava desesperadamente porque·estava convencido de que era-inconstitucional.
mas me faltavam estrut_ura e conhecimento jurídicos para debater isso; fomos à ComissãO de Justiça, três ou quatro parlamentares que defendíamos a mesma idéia, e V. Ex~ argumento-u cOnvincentemente que não era inconstitucional; pedi
aos rileus dois colegas que nos calássemos e obedecêssemos
à ConstituiçãO, mas V. Ex• provocou o meu aparte quando
falou da questão sobre a ocasião em aplicar a lei. Isso me
impressionou profundamente: "Essa lei é boa, mas não-é
o rhornento". "Lei de ocasião?" Sabemos que instituições
e países defendem, em determinado momento, que o- Congressn é o sacrário indevassável da democracia. Mas, de repente, Boris Yeltsin manda apontar canhões contra o Parlamento
russo, detona-os, e o Presidente do:fi Estados Unidos da América:
do Norte, o Primeiro~ Ministro dã Inglaterra-e, mais tarde, .
.
. .,
. --:: ...
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o nosso Chanceler vêm à tel~visã_o dizeô.dO -qU~ ap6iam O '. AnJis desta Casa, que eU: não sou cúmplice. desta revisão,
ou nesta revisão, por razões que, em aparte. não poderia·
Sr. Boris Yeltsin. Pelo amor de De:~.~:s; apóiainoS Boris Yeltsin!
ApOiamos Alberto Fujiin-ori ~ambém? ·APoíaniâs os militares- aditar, mas vou.esclárecer, pelo menos, as mais importantes,
porque eu acredito em Estado de Direito; eU rião faria. política
de 1964? Por q'ue não? No dia em que a- interpretação da
lei depender de ocasião, em que for mha 'éâisa oca:sion3.1,
se não fosse em nome de um Estado de Direito. lsto.signífica
que, para mim, na ordem socíal, o Direito- é. fundamental,
desculpem-me, mas faltará o respeito que todos nós temos
de ter·-:- aliãs, mais do que-respeito, Culto à lei, à democracia.
e, no plexo dos valores de uma. soc;ied~de, se. há_. um valor.
que se sobrepõe é ·o Direito, ait'lda. Quer .dizer, a Justiça,
Nós ~6dns·sa~effi0s que a democracia é o'fegime de respeito
à lei, se não nos subjugamos à lei, todos·os' brasileiros. não- para mim, é o supremo valor. Coloco a Justiça acima _d~
coristruir.emos uma·ctemocracia.·Vou ler com a tn.aior aténçâb
qualquer instância, enquanto dimensão axiológica da existência, da corivivência··s'ocial. Assim, quando as coisas precisam
esse discurso de V._ E,.:•, Vou estudá-lo, tenho CeheZ:à d3 seriedade de todos os argumentos de V. Ex~, não tanto pe13s cita- · ser cOloCãd_as em termos de oposição entre .o jurídico _ç._ o .
ções.- descOnheço os autOres, ·não Sou jurista-~ inas,_ptinci- . . político;quero dizer que estarei sempre do lado do jurídico.
palmente, pela se~iedade que V. Ex~ sempre empresta às idéias · O que acontece com o ·Estado de: Direito? O que é_. um Estado
de Direito"? O E~tado de Direito caracteriza-se por uma políque expõe. Agradeço a V. Ex• o aparte ..
tica que consiste em governar-se ou se deixa,r governar pela
· O SR. JOSAPHA,T MARINHO- Muito obrigado, nobre
lei e não pelas pessoas. Desculpem-me a Simplificação, mas
SenaQor.Ronan Tito..
·
este
é o dado importante. Num Estado de Direito as pessoas
.Permita-me esclarecer, exatamente em função do seu
não mandam, os presidentes não mandam, os senadores não
aparte, que para discutir bem. o DireitQ .n.ão ~ preciSõ ~ériiPre·
mandam, os deputados não mandam; num Estado de Direito,
doutrina, é preCiso, sobretUdo, o bom senso alicerçado no
a lei governa, e todv o comportamento de Poder, ou toda
caráter. .
. . _
_ _
.. . , , .
O que nós esrãmos precisando neste momento é de inter- expressão de Poder, ou é uma expressão de Poder secund.urq.
pretar a ConstituiÇão, segundo ela determina e o que se· encer- legis ou não é justa, não é jurídica,-ou não é aceitável. .Então, .
existem os pressupostos de um Estado d~ Direito que parecem
ra nb seu espíritO, ·e não-segurido as conveniências desta hora.
estar. sendo afetados nesse processo revisional.. Por quê? Por(Palmas.)
·
que nós não temos-, . quem sabe, maturidade constitucionaL
O Sr. José P_aUio Bisol- Permite-me V. Ex~ um aparte?
Por quê? Porque .está comprovado que este Congresso não
tem sensibilidade constitucional. Então, o que está aconteO SR. JOSAPHAT MARINHO -Pois não, ·nobr~ SeDacendo? Nós não temos se.quer ·a noção de que um Estado
d9r:,
.de· Díreito só é possú,el se existirem princípios ·hormatillo.s
O Sr. José Paulo Bisol- Nobre Senador Josaphat Mari- dificilmente suscetíveis de modificação. 011:er dizer, o homem
nho, realmente é entusiasmado que venho aplaudir o trabalho
inventou a Constituição para limitar. o poder, meu Deus do
que V. EX" está ultimando nesta tarde, um trabalho caracteriscéuL Porque o poder político, como qualquer poder, é. um
ticamente jurídico, de fundamentação jurídica e em m:íilifesto
mal, na medida em que onde existe o poder existe alguém
nível de cientificidade. V. Ex~ está aleitã.n,dÔ O__Q:~pgresso submetido e existe alguém submetendo, e o ideal.demQcrático
Nacional para um equívoco de natureza cOnstitucional muito
é o da não submisSão, da não sujeiç'ão. En"tãó, se· há uma
sério, sobretudo em termos de uma instituição que ainda não
necessidade de exercer poder, é um mal necessário, .e é por
conhecemos, que .é a instituição _ç:Jft revisã~o Cotlstitliê:ional.
isso que o bem necessário fundamental de uma sociedade
O trabalho de V. Ex• se peculiaríia pela 'completude. Ele
é a .sua Constituição. Não estamos pesando o que seja Consti. é um trabalho que dispensa comentários, que dispensa completuição . .Des-culpem-me os Srs. Deputados e os Srs. Senadores,
mentos. V. Ex" faz um estudo, numa tarde como esta, de
mas os senhores estão lidando com a Constituição como se
natureza jurídica em uma Casa neCessilriame_ilte :polítiCa. E
lida com uma mera lei, e a lei, por definiÇão. dentro dos
o engraçado é que existe, sabe-se por que, masestranliãnie-nte~ .
padrões pela própria Constituição estabelecidos, é suscetível
há uma hostilidade entre o político e o jurídico. Se nós quisés- de mais fácil ou mais difícil modificação. E a ConstitUiÇão,
semos ser mais terra-terra, poderíamos dizer que o político
segundo toda a História do Consütudonalismo, supõe o estatolera o professor \de Economia, mas çdeia __ç professor de
belecimento de princípios -vou usar a expressão mais simples
Direito. E simples de se compreender isso porque a política,
possível para ver se me faço entender- de difícil modificação.
se fosse o caso de buscar um elemento definidonal, centta-se
Não existe Estado de Direito sem princípios dificilmente modina proficiência, na utilidade, e náo ·gosta ·-ae ~se Süj\dtai' à
ficáveis. Qual é .a segurança de um cidadão em um país onde
prévias definições. A política é·um ..rilódo.dé luta pela convese muda tudo, como se quer e de qualquer jeito, como estamos
niênCia·, digamos asSim, enquanto que o Dii"eitO, ligado à justi- fazendo? Qual é a segurança do cid(,}.dão brasileiro1.$e.t:~ q~e
ça, ·é a própria expressão de que a conveni~ncia é inconve- não temos um pouquinho de piedade pelo que somos corno
niente quando injusta. Então, o trabalho de V. Ex~ tem u·ma
Nação? Vejam essa genesíaca paixão reVisional que estamos
importância capital; no momento em que V. Ex~ e eu estamos
testemunhando, ,inclusive com esses ridículos, a ponto de conentre os derrotados. na que_stão da revisão. E e\1 percebo, . vocar o Presidente da República a fazer a revisão! Ridículo!
se V. Ex~ me permite esta denúncia, em V. Ex' também um
Prestem bem atenção porque assumo esta palavra, esta adjeticuidado - pessoal, sim - de deixar bem claro que não é
vação:
ridículo! Vejam o que estamos fazendo com o poder
cúril.plice neste processo.
arbitrário, supostamente criado por um dispositivo transitório,
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Exatamente.
como o art. 3~ V. Ex'-',. na sua elegência, trata-o como se .
estivesse ainda qu.e fragilmente inserido dentro de urna ontoO Sr. José Paulo Bisol -V. Ex• está deixando, nos
logia jurídica; eu o. trato.como uma excrescência, comó uma
Anais do Senado, bem claro que não é cúmplic~neste processo
inexistênçia jurídica] Ele não existe! Se não existe na Constirevisional da ConstituiÇão"btaSileira. E eu faÇo este aparte,
tuição ·outro poder constituinte derivado que não seja 0: ~a
.. apro.veitando .este ensejo, para também·.?eixar claro, nos
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cedível e incompar.ável, porque, com o cuidado de não sair
emenda, nem o próprio - V. EX" expós na sua tese - nem
do frio contrôlé éieritífíco dá- em'isSilo dÕs seus conceitos, -V.
o próprio poder constituinte pode criar, fora da Constituição,
Ex~ traçou in_ãis Um dos equívocos revisionais. A revis~o já
o exercício do poder constituínte derivado revisional. Nós
é effi sium,e.qUívo_çÇ _ep_ma.brutalictade_ peio caráter arbitnirio.
só ternos no corpo da CónstituiÇão um tipo de exercício de
Essa arbitrariedade é tão grosseira que atinge o ridículo quanpoder constituinte derivado legítimo, Que é" o poder de. emendo convida o Presidente da, República para fazer emendas.
dar. Quer dizer, a modific3.bilidade da nossa Constituição
Isso é brincadeira, não é sério! Eles mesmos_ estão dizendo:
está _circunscrita ao princípio da e-mendabilidade. Para isso
"Aqui nada_é sério, então, tu podes vir tamb_érn"~ Quem
nós somos p·octerosos.- Esse poder nós temos! Agora, se, num
sabe, yaqiOS y9tiv,id'}LOS Gpverriadores dos i;stados!- Quem
descuido de técnica, numa perda momentânea de jn_teligência,
sabe _convidamos p.m_ r;_epresentante de cada Assem_t>_lt!_ia Legisa Constituin-te ou os Constituintes, criaram eSse-aleijão, que
lativa! Afinal! cJ.Ual_ é o princípio? Não hâ prlncípios. Não
é a Revisão ... Vamos ser ponderados! Lembrarei apenas uma
há PiincípÍo para a revisão. Não há_ princípioS para quem
coisa: criamos nesta Constituiçãd ó mandã.do de_ lnjtinÇão,
v"aí fazer a revisão. ~Só os Deputados ou os Senadores? _Qual
que até agora não funcíona. Por quê? Pof-Cjue o Supremo
é o processo_ da revisão? Não há princípios! Quem pode ser
Tribunal decidiu, como em tantas outras decisões similares,
que é impossível aplicá-lo, uma vez que não está regulameno revisor? Não há princfpíost É a total arbitrariedade, é a
permissividade totaL Esse fenômeno histórico- é escandaloso.
tado. Não é assim? Pois esta Revisão está sem -regulamentação
nenhuma. É a criaçãó do puro arb-ítrio. Quer dizer, temos
Estamos passando não por um processo revisíonal propriamente dito, mas por um processo "desrevisional" de di:!terfo'uma Constituição que, por definíçáo, é ~limitaçãO de poder,
e que, no seu corpo, limita, desindividualiza, desgrupaliza
ração, de apodrecimerito, de destruição dos prindJ)iós fundamentais ali onde o _Direitq é hunlano, isto é, rio_ ·seu _poder
o poder, faz de tudo em matéria técnico-legislativa para colode durar coiitnl"'oS a·rbhrários: êórit:ra· os dffãaores. An é _q_u~
car o poder sob sujeição. Fora da Constituição Criamos umã
regra, atribuindo ao CongreSSo Nacional o puro arbítrio. Quer
ele está morto no B_rasii!_V, E~·-·--~o.m efe:gânc_ia, _com cieiltificidade, deixOu isso- bem claro hoje, fixando-se apenas 9-_~m
dizer que faremos a Constituição comó' quisermOs! Nós é cJ.ue
rriciinento-âo processO. -E -outros Piores do que esse já acontevamos decidir se as cláusulas pétreas podem ou não ser modificeram, e outros pic~)fes acontecer~(). A história vai dizer quem
cadas! Uma leizinha do nobre Deputado gaúcho :Nelson Jotinha razão. V. Ex~ e eu_ já dissemos aqui uma boa dezena
bim! S. Exa é o rex, é -quem decide. Sei que sou dufo, mas
de vezes que essa revisão é terneráría e irresponsáVeL Isso
não tenho medo de sé-lo. Nesta Casa, viciada por uma ditadura
tem que ficar registrado _nos Anílis porque não somos cúmde minoriã, onde tudo é feito segundo o$ líderes, onde desapa-·
plices dessa decisão. Muito obrigado!
receu a democracia parlamentar, onde o processo legislativo
é nauseante e baseado exclusivamente em urgências ridículas
O SR. JOSAPHAT MAliiNHO .:._ Nobre Senador José
ou de má-fé, nesta Casa, nóS agora estamos legislando para
Paulo BiSol, constituinte e jurista, V. Ex", em realidade, commudar tudo. Esse é um-estado de direito. É assim que respeita
plerrientou e reforçou as alegações que fiqui desenvolvi em
o Direito o nobre Deputado Nelson Jobim, um professor de
defesa da Constituição e da Federação.
Direito? Ignoramos, então~ que o Difeito- preCisa de um lugar
Ambos e o Senador Eduardo Suplicy estaremos trande permanência, de um lugar de duração,-sen-ao--nâo há paz
.
qüilos no desdobramento ~os fatos.
social, não há segurança social. Se um Congresso pode mudar
-Em_ realidade, não estãQ__buscando cumprir a Constftuitudo, um Congresso é um poder arbitráriO _!gilal" ao de um
ção, mas SUbVertê-la. E tãnt9: mais lamen,tável é o fato pOrque
ditador. O que o Congresso eStá fazendo hQjf! não ~ nada
diferente do que aquilo que o Chico Campos fez. O- que o 1 a= subversão se processa pelos que deveriam defendê-la. Ainda
Congresso vai fazer em um mês ou dois o Chico fei êm ·uma '.?erri que~ ~~ nosSa parte, ~stat:nos surnpri-n9o o nosso dever.
noite. V. Ex• faz uma constituição erri uma noite. DesCulO Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Ex• um aparte,
pem-me a imodéstia, mas eu faço utna constituição- ao tneu
nobre Senador Josaphat Marinho?
gosto em-uma noite. Está faltando seriedade. Esse movimento
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não. nobre Senaé- uSUipativo. Outro dia, fui a uma einissoni-=- fui a tantas,"
dor Chagas Rodrigues.
mas essa ficou bem caracterizada- explicar, dentro do limite
as televisões nos dão, por que- eu penso que- nãó deve ser
.. _O ~r. Çhagas Rodrigues- Nobre Senador Josaphat Marifeita essa revisão. O clima, no locaf," com uma exceção, era
nho, eu estava a presidir os trabalhos quando tive a satisfação
a favOr da revisão, mas senti que élt~s Iião sabiam--nada.-Peço
e o privilégio de Ouvir atentamente o discurso que V. Ex~
desculpas por dizer aqui, eles não sabiam nada sobre revisão: .. proferiu nes_ta tat:de_._ Discurso, diga-se de passagem, que -foi
não sabem o.que está aconteéendo, não' sabenl -que isso é. mais uma-aula de um congreSsista democrata e de um professor
uma brutalidade, que estamos perdendo a segurança jurídica,
cje Direito Cõ!"!stitucional. Foi uma aula que nos deixou a
'que esse é um processo de erosão do estado de direitO, não
to~los embevecidos. Eu me congratulo com V. Ex~ A tese
sabem o que é constitucionalismo, não sabem por que deve
que V. Ex~ defende é, permita-me dizer, corretíssima. Não
existir regras de difícil modificação. No -Brasil ninguém sabe
se justifica outro ~ntendimento, mas, até certo ponto, se ~xplipor que são necessárias regras de diflc1l modificação. Estamos - -ca. O art. 39 do Ato_das_DisposiÇões-Constitucí6riã.is_,diZ:
num ·estágio da história do constituCionalismo, onde já se
- -"A revisão constitucional será realizada após cinco anos,
percebeu que todo ç aperfeiçoamento p01íticu ~q:. mundo,
contados da promulgação da Constituição;opelo- voto da maionos últimos anos, se acontece-u, quando ac_o_ntere-u, foi um
ria absoluta dos membros do Congresso_ Nacional em sessão
aperfeiçoamento jurídico. Quer dizer, a polítiCa--da humaniunicameral."
dade melhora quando se "juridicísa", isto é, quando se sujeita
Como no art. 57. § 3", lê-se que:
à legalidade, sobretudo à constitucionalidade. Desculpe-me
"Além de outros casos previstos nesta Constituição, a
pela extensão do meu aparte, mas o que quero dizer é que
Câmar3: dos Deputados e o Senado Federal reunir-se~ão em
V. Ex" desenhou
nos Anais desta Casa hoje-um trabalho inexsessão conjunta para: ... "
__,__,
-.. -
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E aí há as hipóteses; aiguns ilustres Cdiígtessístas ·chegaram ao entendimento de que a votação'rl::(T{evi'são seria diferente, pois seria unicatnera.I. Mas V.' Ex• defendeu a melhOr
doutrina, trazendo - e ne_m__era nc_!Cçssárfo' para reforçar o
seu entendimento - a autoridade de b_rjlhantés e renomados
constitucionalistas da Europa. V. Ex~ mostra õ·que é Um Princípio, até certo ponto elementar; interpretaçãO gramatical tem
de ceder diante da interpretação que leVe em conta os princípios da ciência do DireitO; interpretação tót)iêâ. h'lterpretaçãb
de um artigO não pode prevalecer diàtlte' da -interpretação
sistemática, que leve em -conta os ·pTinCípios''fLindamentais
não só da doutrina do Direito Constitucional. mas dos dispo~
sitivos integrantes do corpo da Con~tituj_Ção. V. EX" esgbfo_u
a matéria. Para aqueles que, cedendo a um_a, interpretação
gramatical. entendem o_ texto, com alguma lógica, mas não
de acordo com a lógica do Direito. o qtie. resta agora é aceítar
que a votação se realize, cientificamente, --corretam ente, de
acordo com a do~trina e com os postUlados básicos da nossa
Constituição. Essa expressão "sessão uniçarne_ral" tem de ser
entendida, também, como sessão co_njimta. De_ modo que
eu me permito, modesto discípulo de V. E:x\_cumprimentá~lo
e dizer que V. Ex•, mais uma vez, ergueu bem .alto o pensamento jurídico, a dignidade e o valor do Senado. Vamos
defender o Senado porque vamos defendei a FederaÇão; e
vamos defender a Federação nos rigorosõs termos da nossa
Constituição e da melhor doutrina. Meus parabéns a V. Ex~!

O SR- JOSAPHAT MARINHO- Muito obrigado a V.
Ex\ nobre Senador Chagas Rodrigues. Permita que lhe ex~
presse a satisfação de ouvi-lo nesse aparte:, _!aitto _mais importante para a posição desta Casa quando dela V. Ex~ é Vfce-Presidentc.
V. Ex• não fala apenas como Senador; emite juízo com
a consciência -de quem sabe que ocupa nesta Casa uma alta
função, a de Vice-Presidente do Senado Federal.
Só tenho porque realçar o seu aparte na expectativa de
que se a nossa voz - a minha, a do Senador BiS.ol e_ a do
senador Suplicy não _chegar à Mesa, que a de V. ·Ex• C}legu_e,
para que o Senado dt!sperte e assum-a a Sua pOSição de órg"ão
da Federação c defenda a su~ postura na elaboração do regi~
menta que está em cursO e no qu-al tudo indica que se estabelecerá que a votação será de congressistas ou parl~nnentares,
desconhecendo-se a e_strutura e o mecanismo da Fedetação.
O Sr. Odacir Soares- Permite-me V.

Ex~

um apã.tte?

O SR- JOSAPHAT MARINHO- Pois não. Ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador Jo,s;;tphat Marinho,
lamento que eu não estivesse presente no infcio do discurso
que V. Ex• pronuncia neste momento, mãs, por conversa
anterior mantida corit V. Ex~ e após o brilhante aparte do
eminente Senador Chagas Rodrigues, Só me resta solidari- _
zar-me com os termos do seu discurso. Na qualidade de ViceLíder do PFL e de ~íder nesta sessão, ·d_esejo çlizer a V._
Exa que vou levar ao nosso Líder, Senaclor Marco Macie_l,
a posição de V. Ex~, que é a nossa, para que o nosso PiriidÕ
possa refletir também, através da sua Liderança, sobre o inteiro teor do discurso de V, E.z.!o MiJ;tha __soUçiªried_ade_, _meus
cumprimentos e meus parabéns pelo discurso no qual V. Exa
analisa, com a proficiência do mestre de Direito que--é;- sem
nenhum favor, um tema tão palpitante e tão importante que
é este relativo ao papel do Senado e, por sua vez, à própria
Federação brasileira. Meus cumprimentos a V. Ex~
(
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O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sou-lhe muito grato,
riobre Senador Odacir Soares. Redobra a minha satisfação
ao ouvir sua declaração de que levará ao Líder do nosso
Partido a!-. ponderações que aqui desenvolvi. Eu não a~ fiz
pelo prazer de desenvolvê-las. Eu as desenvolvi pelo respeito
que tenho à Casa: a que- pertenço c no acatamento devido
à Federação que aqui represento. Esta é a posição.
Decerto que todos que sustentamos essa posição aguardamos que o Senado tenha uma atit~de._ Çumpre ninguém
fugir à responS3hilidade nesta hora. E dado a cada qual de
nós, sobretudo aos que têm função de comand_o~ a___ todos,
estar advertidos de que_ hoje. no regime da Constituição de
1988, o SupremO foi erguido soberanamente à_ condição de
guarda da COnStitUição. Düirite do que se está desenvolvendo"
no início deste processo de revisão, a Constituição, evide.ntemente, não está Seildo cumprida.
Nesta hora, diante do debate que aqui se travou, vale
trazer à nossa lembrança aqUela adVertência _de Rui Barbosa:
"As constituições não ·se adotam para tirariízar, rrias para
esCUdãr a consciêildã dos pOVós". (Muito bem! Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Josaphat Marinho, o
Sr. Chagas Rodrigues, /"V: ice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Beni Veras,
Suplente df!_ Secretário.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Affonso eamargo- _ Antonio Mari_z _ Dario Pereira _
Eduardo Suplicy _ Esperidião Amin _ Gerson Camata _ Iram
Baiáivã _ Jonas Pinheiro _ José Fogaça _ José Rieh a _ Júnia
Marise _ Lucídio Portella _ Luiz Alberto Oliveira_ Mansueto de
Lavor _ Márcio Lacerda _ Moisés Abrão _ Ney Maranhão _
Onoifre Quman _Pedro Simon~
~
O SR- PRESIDENTE (Beni V eras) -Esgotado o tempo
destinado aló'Expediêhte.
Presentes_ na Casa 60 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
-E lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• I-038, DE 1993
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 175, alínea d, ·~o RegirrientoTnterno,
requeiro inversão da Ordem 9-o.I?ia, a fi~ d_e que a J:!l~~~~~""
GOQstante do_s ite_ns n~ 2_~ 6 _e _5_ 7~e~am submetidas a_o _Plenáno
em primeirO-, segUndo e--térceiro Ugã.res, respeCti~~~ehte.
Sala das Sessões, 5 de .outubro de 1993. -Senador Ney
. Maranhão.
-- O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Será cumprida a
deliberação do Plenário.
Item 2:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 147, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 3J6, c, do Regimento Interno)
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Discussão, em turn-o único, do Projeto de Lei da · entre as 4_uditoria:S das Circunscrições Judiciárias Militares
por-ato do Piesi'dente' do Suoerior Tribunal Militar.
Câmara n' 147, de 1992 (n' 3.303/92, na Casa de ori~- 7~ Os processos em andam_ento nas ant~gas 1:' ~udi
gem), de iniciativa do Superior Tribunal Militar, que
extingue a P·Auditotia de Aeronáutica da 1~ Cii"CU.ns~
toria de Aeronáutica da P CJM e 3" Auditoria da 2• CJM .
crição Judiciária Militar e a 3;; :Auditori_a da z~ Circuns- · serão redistribuídos às clemais auditorias das mesmas Circunscri_ções, observadas as normas legais vigentes. _
crição JUdiciária Militar; extingue'datgo na carreira da
Art. 8~' O acervo das Auditoda:S ora extintas será transMagistratura e.dá Outras providênd<is, tendo
ferido para as AuditO-riaS das meS-mas Circunscrições, pOr ato
PARECER favorável, sob n' 329, de 1993, da Codo_ ~r_e_sidente do.S~perior Tribunal Mifitar.
missão
-de Constituição, Justiça e Cidadania.
ArtL_9., As.alíne.aj em do art. 2°, a alínea a do art.
6•, inciso I, e o parágrafo único do art. 30 da Lei n' 8.457,
Discussão do pr6jct{f em turno úrtico~.-'(Pausa.)
de 4 de setembro de 1992, passam a vigorar com a seguinte
Não havendo quem peça a palavra, encerro a disCuSsão.
redação:
Em votação.
Os Srs.__Senadores que _o__ aprovam queiram permaneCer
sentados. (Pausa.)
i) a 9' - Estados do Mato Grosso do Sul e Mato
Aprovado.
-Grosso;
O projeto vai à sanção.
É o seguinte o projeto apr6Vado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 147, DE 1992
(N~ 3.303/92, na Casa de origem)
(De iniciativa do Superior TribuJ1:al Milit~)
Extingue a 1~ Auditoria de Aeronáutica da 1• Circunscrição Judiciária Militar e a 3• Auditoria da 2• Circunscrição Judiciária Militar; extingue cargo na carreira da Magistratura e dá outras providências.

m) a 12"- Estados do Amazonas, Acre, Roraima
e Rondônia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Ficam extintos, ria conformidade do art. 11, alíneas a e c, da Lei n' 8.457, de 4 de setembro de 1992:
I - a 1" Auditoria de Aeronáutica ·da 1~ Circunscrição
Judiciária Militar;
I I - a 3• Auditoria da 2~ Circunscrição-Judiciária Militar;
III- dois cargos de Juiz-Auditor e dois cargOs de JuizAuditor Substituto constantes d_á lotação das auditorias referidas nos incis-os I e II deste artigo, observadas_as disposições
dos arts. 3o e 4"' desta lei.
Art. 2'' As auditorias da 1• CircunscriçãO Judiciária Militar serão designadas por ordem numérica, da primeira à
sexta, a partir, respectivamente, das atuais primeira e segunda
auditorias da Marinha; primeira, segunda e terceira auditorias
do Exército; e segunda auditoria de Aeronáutica.
Art. 3" Os magistrados ocupantes dos cargos a que se
refere o art. 1\' inciso III desta lei ficarão postos em disponibilidade com remuneração integral até seu aproveífamentO
em cargos idênticos, respeitada a garantia de inamovibilidade.
Art. 4'1 O Quadro da Magistratura de Prirõ.eira Instância da Justiça Militar é o pre-vistó no Anexo I desta Lei.
Art. 5" Ficam transferidos para o Qua"dro Permanente
da Secretaria do Superior Tribunal Militar dois cargos em
comissão de Diretor de Secretaria do Grúpo"-Direçâo e Assessoramento Superiores e duas funções de confiança DAI-111.3,
do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro
Permanente das Secretarias das Auditorias da Justiça Militar,
criados pela Lei n' 6.889, de 11 de dezembro de 1980.
Parágrafo único. Os- c:árgos· em comissãO ·aansferidos
na forma deste artigo serão transformados eril um cargo de
Díretor de Serviço e um cargo de SecretáriO de Planeja~ento
e Controle, conservando a mesma natureza e o mesmo padrão
de vencimentos dos cargos que lhes deram origem.
Art. 6" Os advogados de Ofício -e Adyogados Substitutos e demais servidores efetivos lotados nas auditorias de
que trata o art. 19 incisoS I e II desta lei serão redistribuídos

Art. 30.
Parágrafo úriiCó.-- Compete ao Juiz-Auditor Subs~
_!Huto praticar todos os atos enumerados neste artigo,
com exceção doS atos previstos nos incisos VIIl, XVII.
-xvni, XIX, XX, XXI, XXII e XXlll, que lltes são
deferíd_os somente durante as férias e -TffipCdimentos
do Juiz-Auditor."
-Art. 10. Fica revOgãda a alínea b do art. 6'\ inciso I,
da Lei n' 8.457, de 4 de setembro de 1992.
Art. 11. As pespesa§ ,c,Iecorrentes da aplicação desta lei
correrão à conta das dotaÇões orçamentárias consignadas à
Justiça Militar ..
.
Art. 12. Fica o Superior Tribunal Militar autorizado
a baixar normas regulamentares necessárias à ~xecuç_ão da
-presente lei.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publica-ção.Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6• ................................................... .
I - .......................................................... ..
a) os oficiais generais das Forças Armadas. nos
crimes militares definidos em lei:

ANEXO
( Art. 4• da Lei n'

, de

de

de

1992)

..Magistratura Civil de Primeira InStânciã da Justiçã
Militar - Cargos de Carreira

Ju1:r:-A.,dit •r CoM"IIHor
Juh-.ludit >r
Ju1z-.lucUt ''" Sub1t1tuta
tot&l

""'

.--

Jub·.llld1tar Corrwpdar
Jub-hdl.tor
Juiz-Auditor Sub•Ututo

....,__
"
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Federal, operação de crédito junfo à financiadora de Estudo~
e Projetas- FINEP, no valor de Cr$19. 776.804,00 (dczenove
milhões, setec_ento!:; ~·.setenta e seis mil e oitocentos ·e quatro
cruzeiros reais) a preços de fevereiro é1e 1993.
ParágrafO "único.- Os reÇl,.l:rsos referidos neste artig9 são_
destinados ao financ;i;;tmento do Projeto "'Prog_rarna -de COnso-3lidação do Sistema Rodoviário do Marahhão", a ser desen0FÍCIO N" SI64,DE Wt3_
-volvido pelo DER/MA.
Art. 2~ As condições financeiras da operação são as
(Em regime de urgência, rios- termOs do
seguintes:_
...
art. 336, c, do Regimento Inté'rno:)
·
a) valor pretendido: Cr$19.776.804,00, a preços de
Ofício n" S/64, de 1993, através do qual o Governo do
.
fev./93;
Estado de Minas Gerais solicita autorização do Sena_dQ_ F~de- ..
b) data provável para desembolso dos recursos: 20-5-93;
ral, para que possa contra_tar operação de crédito_ externo,
c) juros: 12,00% a.a.;
no valor de duzentos. milhões .4e .dólares americanos, para
_ d) at1;1a,llzação monetária: reajustável pela TR;
os fins que especifica. (Dependendo de parecei d3 COmissão
e) garantia: JCMS ou FPE;
de Assuntos Econômkos)
O destin_ação dos recursos: financiamento do Projeto
"Programa de CúnsQ_lidição do Sistell!a Ro_dov!~rio do Mara-4'nhão~•, a ser desenvolvi5io pelo DER/MA;
g) condições de pagamento:
MENSAGEM N'257, DEJ993
(Em regime de urgência, nos termos do
. .:.... do principal: em 37 parcelas mensais, iguais e sucesart. 336, c, do Regimento Interno)
sivas, vencíveis no dia 20 de cada mês;
-dos juros: exígíveis trime-stralmente na carência e menMensagem n" 257, de 1993 (n" 456/93,na origem), pela
salmente na amortização.
qual o Presidente da República solicita ao Senado Federal
Art. 39 O prazo máximo para o exercício da presente
seja expedida Resolução que autorize a UniãO Federal a assu~
autorização é de 27_9 (duzentos C: _setenta) dias, contados a
mira dívida contraída pela Companhia Brasileira de !ora-Espartir de sua publicação.
- . ·
trutura Fazendária -INFAZ, em liquidação. (Dependendo
Art. 4~ Esta resolução entra em viggr na data de sua
de parecer da ComísSãO de Assuntos EconQm_icos.)
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Item 6:
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Sendo evidente
a falta de quorum em plenário, e por se tratar de matéria
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 46, DE_l993__
qualificada, retiramos os itens 5 e !'da pauta.
Votação, em turno único, do PrOjeto de Resolução
São os seguintes os itens cuja apreciação fica adiada:
n" 46, de 1993, apreSentado como conclusãQ do parecer
no 322. de 1993, da Comissão de Assuntos Econômicos
-5PROJETO DE LEI DO SENADO N' 172,
(em rCcxame). que autoriza o Go:v:emo do Estado do
Maranhão a contratar operação de crédito junto à FiDE 1992-COMPLEMENTAR
nanciadora de Estudos _e Prgjetos
fiNEP, hd valor
Votaçãtl~l'ém turno_, único, do Projeto de Lei do Senado
de dezcnove milhões, setecentos e setenta e si::1s mil,
n~ 172, de 1992-Complementar, de autoria do Senador Mauro
oitocentos e quatro cruzeiros reais, para finahciatnento
Benevides, que dispõe sobre o cumprimento imediato do disdo Projeto "Programa de Consolidação do SiStema Roposto
no § z~ do art. 192 da Constituição Fed~ral, tendo
doviário do Maranhão".
PARECER favorável, sob n' 194, de 1993, da Comissão
- de Assuntos Económicos.
Tendo o Parecer sob o ~t 302, de 1993, da Comissão
de Assuntos Econômicos em reexame favorável ao Prorero~
A discussão d_a matéria foi encerrada na sessão ordinária_
.
- .. - 1 - . . . . ---.
do dia 3 de julho último.
PROJETO DE RESOLU(;:AO N'' 68, DE 1993
Em votação o projeto.
_
(Ein reghne de urgência, nos termos
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram paremanecer
do art. 336, c, do Regimento Interno)
sentados. (Pausa.)
.
Aprovado.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'·'
A matéria vai à Cotnis.são Direto_ra,~ para redação final.
68, de 1993, de iniciatiVa da Comissão Diretora, que estabelece
a estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recux:sos HUÉ o seguinte o projeto aprovado
manos do Senado Federal e dá outras providências, tendo
PARECER favorável, proferido em Plenário. R€Zlator:
PROJETO DE RESOLUÇÁO N•• 46, DE 1993
s·enador Francisco Rollemberg em substituição à Comissão
Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a conde Constituição, Justiça e Cidadan~_.
tratar operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e Projetas- FJNEP no valor de Cr$19.776.804,00,
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Volta-se à lista
para financiamento do Projeto "Programa de Conso:lide
oradores.
dação do Sistema Rodoviário do Maranhão".
Concedo a palavra ao Senador Bello Parga. (Pausa.)
O Senado Federal resolve:
S. EX1' desiste da palavra.
Art. 1<.> É o Governo do Estado do Maranhão' autoriConcedo a pãlavra ao Senador Ronaldo Aragão. (~ausa.)
zado a contratar, nos termos da Resolução n~ 36/92~ d?-Senado
Concedo a palavra ao Sénador Eduardo Suplicy. (Pausa)

OSR. PRESIDENTE (Beni Veras)- À Presidéncia retira
da Ordem do Dia, nos termos do art. 175, e, do Regimento
Interno, as matérias constantes dos itens S: ~A~ da pauta da
sessão de hoje.
- o.
São os seguintes os itens retirados:

0

,.;__:.
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O SR.-EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia-o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, ontem, a opinião pública mundial pôde acompanhar, através dos meios de comunicação, o notiCiário sobre
os trágicos acontecimentos OC()rridos em Moscou. Paraalguém
que preza a dcmocracia,-·para alguém que preza a instituição
do Congresso Nacional, a imagem de tanques postados à frente
do edifício da "Casa Brarica", do edifíciO do parlamento russo,
atirando bombas, significou algo de extl-aordinária gravidade.
Será que, realmente, o Presidente Boris Yeltsin. ao comandar a evolução dessas máquina~ de guerra no ata_que ao
parlamento, estaria defendendo a democracia, a liben..ladc,
os direitos à cidadania?
Tem o Presidente Boris Yeltsin o apoiO-de algUns chefes
de Estado, corno o dos Estados Unidos e çle outros países.
O Presidente Bill Clinton, de
foi comunicado antes daquele ataque e resolveu dar o seu apoio. O ltamaraty, por
seu turno, lançou nota emprestando o seu apoio ao compromisso do Presidente Boris Yeltsin com a plena consolidação
da democracia naquele:: país amigo. Será realmente que aquele
bombardeio ao parlamento russo significoU a garantia de que
vai haver democrncia naquele País?
Entretanto, há que se ter prudência por parte do Governo
brasileiro antes de, sem nenhum conhecimento ritaior a respeito do que está ocorrendo na Rússia, acompanhar a Opinião
do governo dos Estados Unidos que, como se sabe, através
do Fundo Monetário Internacional e diversas in~tituíçõE_, têm
procurado fazer com que o Sr. Boris Yeltsin siga diversas
reformas. E necessário que·as reformas de transformação da
economia da Rússia não se façam, senão coÍn o respeito e
a vontade democrática da população russa.
Sr. Presidente c Srs. Senadores. também quero dizer que,
ao mesmo tempo cm que fiquei estarrecido com o- ataque
ao parlamento russo. estarreceu-me o "bombardeamento" do
Parlamento brasileiro - seg~n_d_Çl notícias divulgadas nesses
últimos dias pelas revistas nacionaís Veja -e-IStOÊ~ e pelos
jornais de todo o País- por alguns de nossos parlamentares.
Noticiou-se que alguns -Parlamentares estão colocando à venda
o seu posidonamentõ:-aceita:Odo de determinadOs-oParlamentares 30 ou 50 mil dólares para ingre_ss<!Í- Ciili)Ovas a_gr_em,iaçõe.s
partidárias. Isso constitui uma verdadeira ~fr~mt_a à ~igniçlªde
do Parlamento Brasilcirol
Fiquefaté pensandO, Srs. SeÍÚtdorcs,' se é possível admitir
que Parlamentares estejam colocando à venda o seu posicionamento em partidos políticos. N~o é possível aceitar tal procedimento. O Parlamento brasileiro, sob os olhos do povo, deve
ser considerado a Casa da dignidade: a· coffipoTtamento de
tais Parlamentares me faz lembrar da indignação com que
Jesus certa vez, entrando no templo, começou a expulsar os
que ali vendiam e compravam. Derrubou as mCSé!S dos _cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, pois não consentia que alguém carregasse qualquer mercadoria pelo templo.
Disse que a sua Casa não poderia ser um covil de -negociantes
___ -- --- --e de ladrões.
A Casa do povo brasileiro,Sr. Presidente,-s;rs.-s(t.Õadores,
não pode ser a casa de pessoas que estejam a negociar seus
interesses privados; não pode ser a casa senão- daqueles que
estejam, sobretudo, representando os interesses maiores _da
população brasileira.
Muito obrigado. _(Muito bem!)

rafo.

Durante o disçurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
Beni V eras, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da·
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presiâência, qr1e é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues,

r Vice-Presidentt·.
O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente, peço
a palavra como" Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V.
Ex·' a palavra, na forma regimental.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Como Líder
Pronuncia o seguinte _discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente; Srs,_ se-nadores, o Congresso Nacional realizo_u,
na manhã de hoje, sessão solene para rememorar o transcurso
do quinto aniversário de promulgação da Carta Magna do
País. aquela Carta_ cidadã que vai ser submetida, agora, a
um processo de revisão_, ~endo em vista o que dispõe o art.
3'' do Ato das Disposições ConstituciOnais Transitórias.
Aquela solenidade teve a presença de altas autoridades,
do Sr. Presidente_do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz
Gallotti. e do representante do Presidente da Repúhlica. Ministro Maurício Corrêa. O evento foi saudado com a maior
efusão por todos os presentes. ocupando a tribuna, representando a Câmara e o Senado, respectivamente, o Deputado
Viva Ido Barbosa e o Senador Ronan Tito, todos se reportando
a um episódio de marcante significação para a nossa vida
politica e que permitiu o reencontro do País cOm- o estado
de direito democrático.
Se é certo que promovemos o reatce significativO âC um
acO_nte,Ci,mento inolvíc!_áyel nos [ates da História Brasileira,
nãO-poderíainos, neste instante, deixar de nos referir, de forma
especial. àquele.homem qUe é o grande ausente dessas comemora-Ções de cinco anos: o Deputado Uly-sses Guimarães. Ele
presidiu. com brilho e proficiência inquestionáveiS, a Assembléia Nadon.arConstituínte e pOde ser considerado como o
grande responsável pela promulgação. depois de um razoável
lapso de tempo, da Lei Fundamental da República Federativa
do BrasiL
Tive o privilégio, Sr. Presidente, de conviver durante
longos anos com Ulysses Guimarães. no âmbito do meu Partido, o PMDB, presidindo eu a seção estadual da nossa agremiação, e -ele,_ dirigindo-a em nível nacional. Pude então, em
todos os momentos, aferir as extraordinárias qualidades que
cxornavam-a sua personalidade de escol, dentre as quais avultavam a co111petência, a dfgnldãde pessoal e o inexcedível
espírito público.
Muito mais do que isso, Sr. Presidente, fui o primeiro
Vke-Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, obrigado, portanto, a acompanhar, no quotidiano das nossas atividades, a exemplar atuação do grande representante de São Paulo. Aquele homem firme. resoluto, coerente, decidido, devotado à causa da democracia, que tudo fez para que, num
lapso de tempo inferior a dois anos, assistíssemos à promulgação da Carta e, com esse fato, o Brasil pudesse se reencontrar com a normalidade institucional.
·
Lamentaveimente. Ulysses ÇJ:uimarães não 'pôde estar
presente, fisicamente, àquela_grande se_~são promovida na manhã de hoje, que teve a dirigi-la o nosso Presidente, Senador
Humberto Lucena. Mas ele não poderia, em nenhum momento, deixar de ser lembrado, como o foi pelos oradores que
ocuparam a tribuna do Congresso e, neste instante. por mim,
que entendi do meu dever render a Ulysses Guimarães a
homenagem da admiração pessoal, do reconhecimento e, sobretudo, da gratidão por tudo quanto lhe foi dado fazer em
40 anos de atividades políticas em' favor da Nação brasileira.
Sobretudo, Sr. Presidente, aquele homem que, numa obsti-
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nação elogiável, nos estimulava a todos para o exercíCio do
voto, após ampla discussão de toda a t!:inática que envolveu
a Assembléia Nacional Constituinte.
,, ,
·
Nos meus ouvidos, Sr. Presidente e Srs. Se-nadore::;, parece que ainda ressoam aquelas palavras tonitroantes de Ulysses
Guímarães nos ·conclamando_ ao c;s:erÇíçiCf do dever. Ele nos
dizia: ··vamos votar. vamos votar, vamos votar"'. E foi exalamente esse sentido de apelo permanente _que nos motivou
a cumprir o dever, a votar a Carta Magna _c a transformá-la
em ~-plêndida realidade a partir daquele 5 de outuhro de

19R8.
Nós não poderíamos olvidar, neste instante, a figura excepcional do grande Ulysses Guimarães. Dai pOr que, nesta
sessão ordinária do Senado _Federal, desejei vir à trib_una para
prestar ao grande brasileiro desaparecido a homenagem da
nossa bancada, a homenagem da nOssa Bancad-a e -a do nosso
panido, bem assim a minha homenagem pessoal, já que_ eu
o tive, durante tanto tempo, como companheiro de árduas
jornadas democráticas; aquele homem de virtudes _extraordinárias a quem nós contemporâneos devemos realmente o
maior respeito.
Tenho ab:::.oluta certeza de que os pósteros também não
o esquecerão, reverenciando-lhe a memória imperecíveL
(Muito bem!)

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V.
Ex• a palavra.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, temos alguns embaixadores que foram votados na Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional à espera de quorum no plenário para se
fazer a votação.
Temos urgência, o País tem urgência de ungir o no::.so
candidato aprovado, por unanimidade, por 17 votos a zero,
na ComiSsão: o Embaixador do Brasil nos Estados Unidos
da América do Norte Paulo Tarso Flecha de Lima. O Brasü
precisa urgentemente te i o nosso embaixador em Washington.
Não bastassem os motivos óbvios, encontramos razões
supervcnicntcs justamente- no depoimento do ex-Embaixador
do Brasil cm Londres e futuro Embaixador do Brasil em Washington.
Impressionou-me profundamente não apena-s ci seu depoimento mas tambt!m o seu desempenho como Secretário-Geral
do Ministério, em tempo de muitas turbulências nas relações
internacionais, em que o MinistrO das Relações Exteriores.
multas vetes, teve que viajar- c S. EX"- fiCoU como· verdadeiro
chanceler, aqui no Brasil. Paulo de Tarso Flecha de Lima
se houve muito bem. Foi em um momento di_ficílimo, em
que alguns jornalistas chegaram a escrever que adversários
seus dentro do ltamaraty haviam usado a indicação fl_o nome
do Embaixador Paulo Tarso para resolver graves prOblemas
no início da Guerra do Golfo contra o Iraque. À época; tínhamos trabalhadores brasileiros, lá, trabalhando_ em_ construtoras, numa situação agõnica, ou pré-agónic3. O Embaixador
Paulo Tarso Flecha de Lima teve oportunidade de mostrar
o seu talento, resolvendo a contento seus problemas em menos
de dez dias, despachando para cá o_ último brasileiro são e
salvo, deixando, ao mesmo tempo. as portas Q,o Iraque abertas
para entendimentos futuros, caso viessem a ser necessários
- e serão sempre necessários.
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Quero fazer um apelo, aqui. aos companheiros que se
encontram em seus gabinetes e a alguns que estão, por dever
de ofício, às vezes. terminando suas últimas emendas c.onstitucionais, ou em ministérios, no sentido de que não faltem à
reunião das dezoito horas e trinta minutos. convocada pelo
Presidente Humb~rto. Lucena, porque temos um super quorum na Casa. suficleiite para- aprovar--a indicação do nome
do Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, bem como examinar outros assuntos relevantes.
Sr. Presidente, se V. Ex·· me permite, eu gostaria de
tocar num assunto bastante delicado. Já registrei um protesto
sobre a aprovação do Brasil à atitude d_o Er_esidente Boris
Yeltsin, dada pela televisão, pelo nosso chanceler. ao Presidente da Rússia. que mandou bombardear o Congresso Nacional da Rússia. A Rú_ssia contou, inicialmente, com a aprovação
_do~ Estados Unidos da América do Norte, que, em termos
de relacionamento interno, tem uma democracia irretotáveL
O mesmo não se pode dizer de suas relações internaciona_is;
depois, John Major, o Primeiro-Ministro da Inglaterra, veio
a público hipotecanrlo apoio e solidariedade ao Sr. Boris Yelt_sin. Agora, o BrasiL
Sr. Presidente, isso me assusta; assusta a minha consciência democrática. Há alguns primados legais de respeito à democracia que não podem ser discutidos por ocasião, e sim
pelo seu conteúdo. Se os Estados Unidos da América do
Norte, .a Inglaterra e o Brasil aprovam o bombardeamento,
não creio que estejam apoiando mais de 160 mortes ocasio-- n;:tdas por esse torpedeamento do Congresso Nacional da Rússia; canhoneiras apdritadas, mais tarde disparadas, e vítimas
feitas.
Alguns poderão__ dizer que, lá, o regime democrático está
- 5_9frend9 ameaça. Mas como ficamos com os nossos conceitos?
E verdadeiramente imprescindível o Congresso Nacional ou
·os congr_essos, os parlamentos, para sustentação do regíine
democrático, ou teremos_ opiniões de ocasião? Fujimori? Não,
Fujimori não pode. Boris Yeltsin pode. Os militares em 64
- nãõ podiam.
Não me canso de repetir aqui as três famosas frases da
Fundação Konrad Adenauer: "0- prime-író compromisso de
um homem político é com a sua consciência; o segUndo, com
o seu país; o terceiro com o seu partido".
Como anda a consciência -Cívica brasileira? Será que tem
respaldo do povo brasileiro?
Sr. Presidente, fiquei horrorizado com algumas placas
que colocaram por aí dizendo que revisão é golpe. Está escrito
com todas as letras, no art. 39 da Constituição, que é irnperatiyo de que devemos, após cinco anos, fazer a nossa revisão
constitucionaL Alguém levantava uma dúvida de que, após
cinco anos. pode ser no_ dia 6, no dia 7 ou pode ser nunca.
O pior, por via de argutrientos que me deixaram petrificados.
Um deles é o de que as eleições estão próximas e que isso
atrapalharia a revisão constitucionaL Mas, meu Deus do céu,
vçltamC?S ao j~rgãç dç golpe de 64 de que eleições são perigosas, atrapalha-m!
Sou oriundo de uma estância hidromineral e fiquei aturdido quando vieram o AI-2 ou o AI-3, proibindo que tivéssemos eleições em estâncias hidrominerais. Depois, foram proibidas eleições nas Capitais e, mais tãrde, eleições para Governador. Agora, temos outra postura.
Em uma entrevista na TVE, quando um repórter me
perguntou se eu não achava que as eleições estavam muito
-próximas, cheguei a responder-lhe que, quem sabe, poderíamos faze_r um hiato de ditadura e que poderíamos revisar
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a ConstituiÇão e, depois, recomeçar a democracia. Será que
é isSo que quer o nobre jornalista?
-Sempre ouço, com muita atenção, o Senador Josaphat
Marinho quando vai à-tribuna. principalmente quando S. Ex•
trata de assuntos constitucionais. O Senador Josaphat Marinho é douto nesses assuntos. E não só presto atenção aos

Outubro de 1993 · · ·

Pela tradição dos Estados Unidos da América do Norte,
para mim não é .difícil entender sua posição. Mas como nós,
que pretendemos construir um estado democrático, um estado
de direito, enraizado na lei, com o império da lei, explicaremos
ao mundo todo que o Brasil apóia, que o Brasil é partícipe
daquele derramamento de sangue, que o Brasil, de uma maneira ou de outra, coonestou aquelas canhoneiras que atiraram
--contra o Parlamento Russo?
O meu protesto pode ser isolado, de um só brasileiro.
mas que tem a responsabilidade e a honra de representar
_ªqui, nesta Casa, o Estado que deu origem a Tiradentes.
que deu origem aos Inconfidentes Mineiros. Por isso mesmo,
eu não podia ficar calado.
.. Esse é o meu protesto, Sr. Presidente. (Muiw bem!)

seus pronunciamentos como também procuro aprender alguma coisa com ele.
Hoje. o ponto alto do discurso de S. Ex• foi quando
um Parlamentar, admirado com a sua postura, disse-lhe que,
por· nãu -ser advogado-, ficaria difícil avaliar todo o conteúdo
do seu discurso.
O Senador Josaphat Marinho disse·em seu discurso que
"DirCito é bom-senso- e caráter". Gostei muito dessa frase.
Eu conhecia que Direito é bom-senso, mas fazia falta esse
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
adendo do caráter. porque vivemos em um País onde somos
a palavra ao nobre Senador Júlio Campos.
muitos os capazes de fazer esgrimas verbais, criar eufemismos,
argumentar e sofismar. Por isso, não é suficiente o bom-senso;
é necessário o ·caráter.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguinHoje, da tribuna do Congresso Nacional, sustentei a imte discurso.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, está
portância de cumprirmos a ConstituiçãO, ·especificamente o
na hora de tomarmos uma decisão séria com relação ao direito
-que determina o art. 3~ da ConstituiÇão: --à integridade físíca e à saúde do trabalhador. S3bemos que
Eu fui cc-autor da emenda que prevê a Revisão CbrtStitu-existe um preceito constitucional que assegura a "redução
cional. Mas não importa quem foi o autor; o que importa
dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde,
higiene e segurança". Está escrito no inciso XXII do art.
é que a grande maioria a aproVou. Lembro-me que quando
7ç .
da fusão das. duas emendas, precisamos colher assinaturas
.. Apesar da preOcupação dos coristituintes, O·Brasil coriti..:·
de líderes. E o que me assustou hoje no COngresso é que
quem estava na outra tribuna, defendendo o contrário, era
nUa-- sendo classificado pela OIT (OrganiZação Internacional
um dos líderes da época, o Líder do PDT, que hoje verberava
do Trabalho) como um dos campeões mundiais de_ acidentes
contra a revisão da Constituição. Tinha S. Ex• uma série de
do trabalho. Esse fato pode estar relacionado às normas e
argumentos. Tentei rebater alguns. Como o discurso de S.
à estru.tura securitária para cobertura dos acidentes do trabalho existente. Além disso, a fiscalização do Ministério do TraEx" durou uma hora e quinze minutos - e eu não queria
bater o recorde nem de S~ Ex~ nem o de Fidel Castro balho é insuficiente para vistoriar as condições de s-egurança
tentei limitar o ni.eu discurso a vinte minUtos~ Por isso mesmo,
e de higiene nas empresas.
não pude rebater todos os seus argumentos. Mas um arguPor outro lado, as empresas pagam uma alíquota extra
mento cu quero rebater, quero gritar, de maneira convenie-nte
sobre a folha salarial, conforme o grau de risco da atividade,
e inconveniente; de maneira oportuna e inoportuna a-lei é
púa, teoricamente, custear o pagamento do benefício previpara ser seguida; a lei não pode ser objeto de conveniência.
denciário. Não se procura responsabilizá-las por aquilo que
de momentos.
ocorre no seu ambiente e que poderia ter sido evitado. Dessa
Prott::stci contra a atitude do Sr. Fujimori. Protestei quanfOrma, através da contribuição adicional, elas se julgam desodo os militares tomaram o Congresso Nacional, aqui no Brasil.
brigadas de garantir melhores condições de segurança e saúde
E protesto, energicamente, contra a atitude do Sr. Yeltsin,
para seus funcionarias. E· o SiStema oficial de previdência
que se mostrou um despreparado para presidir um país que
é o responsável, a partir daí, por toda a recuperação dos
quer buscar a democracia. Democracia com· Cáhhões? Demoacidentados, pelos benefícios recebidos durante o período de
cracia com tiros no Congresso? Democracia banhada de sanin~apacidade_ laborativa, ou decorrentes de morte do trabague? Será isso democracia?
lhador vítima de acidente.
Sr. Presidente, já se disse muitas vezes- e é claro que
Precisamos urgentemente diVidir essas responsabilidades.
concordo- que democracia é império da lei; não é afrontaPor que não utilizar as seguradoras privadas, já que s_e
mento da lei. Não é afrontando-se o sacrário da lei, que é
trata de atividade própria do ramo? A utilização da rede de
a origem de toda lei, os parlamentos, que se constrói a demoseguradoras privadas para os acidentes do trabalho seria altacracia.
-- mente benéfica para as finanças públicas, poís já ficou delnonsNão é a prirri"Círã VCZ que vejo' os Estados Unidos da
trado que o Estado é um mau administrador no ramo, haja
América--do Norte aprovarem algum golpe; mas fiquei friste
vista o sem-número de frcÚ.1des de que foi vítima o sistema
porque, nos tempos de democracia, é a prímeira vez que
pl-evidenciário devido às facilidades de burlar os critérios de
vejo o Chanceler do Brasil ir à televisão apoiar um gOlpe
concessão de benefícios. Existe uma publicação chamada "Inde Estado, o fechamento de um Congresso. Sei que quem
forme de Previdência Social", de responsabilidade do próprio
fala em nome do Brasil, neste instante, não é este Parlamentar,
Ministério, que, no seu número de maio d_e 1993, aponta
e sim o Chanceler, que deve estar autorizado pelo Presidente
__como despesas que poderiam ser evitadas "um percentual
da República, pelo Executivo.
razoável de fraudes detectadas na conceSsão de bCrlefícios,
Quero deixar aqui o nteu mais veemente protesto contra
especialmente os relacionados a acidentes de trabalho". Afira posição se é que é oficíal - do GoVerno brasileiro
ma, ainda, que o cancelamento dos citados benefícios poderá
de apoiar ditaduras. Construção do estado democrático com
representar uma .economia de cerca de 5% no valor total
.. 5=at:!_honeiras, tiros no Congresso e sangue? É difícil entender._ dos benefícios pagos.
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Já há estudos da parte do Gove{nà QUe apontam para
as vantagens da reprivatizaçãO nessa·'ãiea: U Plano Diret_or
do Sistema de _Seguros, elaborado -pela Secretaria Especial
de Política Económica do Ministério da FaZenda, em conjunto
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2- Na hipótese de acidente de trabalho a ser comunicado
pela Comissão Interna de Prevenção de Acident~s- ~ CTPA,
o empregador obrigar-se-â a ressarcir a PrevidCncia SOcial
pelo- valor presente da soma dos benefício~ me_nsai_s ~ serem
com a Superintendência de Seguros Privados SUSEP.
concedidos. al~m de paga_r ao trabalhador o plus atualmente
existente nos benefícios decorrentes de acidente de trabalho.
e Instituto de RCssCguros do Brasil - IRB, define que '"a
participação estatal deve se limitar a _segme-ntos em -que a
Para tanto, poderia fazer uma provisão própria ou, seguti.do
iniciativa privada não tenha íntei'es·se -ou·capaCídade, como
seu grau de risco a ser determinado pelo mercado, servir·se
de seguradora privada para tal fim."
nos casos de seguro agrícola e de créditO ã éXPortaçãO". Aliás,
Foi sUgerida, ainda, a criação de um fundo separado,
esta é uma regra que deve estar presente em-todas as atividades
da economia.
exclusivamente financiado pelo erilprcgador, admTniS1:I-ado
por uma entidade privada sem fins lucrativos, com revisão
A evolução dos gastos com benefícios da previdência deanual das alíquotas, de_ modo a conformar o desempenho
monstra que falta capacidade de acompanhamento em tOdo
da empresa com_a média setoriaL o sistema. Entre 1980 e 1988, o número de benefícios decorrentes de acidentes de trabalh-º aumentou lll% contra um
Motivo de grande preocupação devem ser. tamhim, fato5
-incremento de apenas 48% no total d_e benefíciOS. O que-que vêm sendo veiculados pela imprensa com relação ao atendimento hospitalar: Segundo notícia do jornal O Estado de
é mais preocupante nessa questão sãO aS oSCilações ob::.erS._PaQio em 13 de maio de 1993, os hospitais particulares
vadas. Com a recessão de 1983 .e.l984, as despesas reais com
só estavam atendendo os casos de acidente do trab.aJho quando
benefícios encolheram aproximadamente 11%. enquanto que
o acidentado tivesse algum plano de saúde que lhes garantisse
os gastos com bL•ncfícios acidentários tiVt!f~am_ tiiria-expanSão
uma diária de Cr$600 a Cr$700 mil (valores da época). Isso.
de 19%-. Nos anos de 1985 e 1986. as despesas Com beriefícios
porque a Previdência aCabou _com _a Carteira de Acidentes
acidentários caíram cerca de 12% em term,os_ reais~ ajustando Trabalho (CAT), que tinha verbas e uma tabela de preços
do-se ao patamar anterior. Em 1987. ambos os tipos de despesas reduziram-se em 26% -reaís. Em 1988, mesJ11o com a trajepróprios. Os hospitais tinham uma estrutura montada, com
tória descendente dos gastos globais, os benefícios acidentários · departamentos e funcionários voltados especificamente para
-esse tipo de serviço. o acidentado passava primeifo por um
voltaram a ter uma elevação de 44%- reãiS, atingfOdo sUa
maior proporção cm relação ao total de benefíciOs: 6~17%.
ortopedista e, em seguida, por um especialista em mãos. já
que a maioria dos acidentes atinge principalmente essas partes
Em 1989, os gastos ac~dentários v9ltaram a _çajr, eles ta vez,
do corpo.
30,5%, Cnquanto O valor total dos benefÍcios ãumentOI,I 12,
É preciso que se torne consciência daquilo que pode ser
31%. Esses dados constam de estu.do elaborado pela Assesfeito para rilinorar os efeítos perversos da falta de políticas
soria da Câmara dos Deputados.
efetiva~ de proteção ao trabalhador acidentado. Já_ sabemos
Pergunta-se: o que poderia justificar as oscilações detectadas? Poderiam as mesmas ser atribUídas a um- aspecto casual,
que a atual prestação por parte do Poder Público não correspo_n~e aos anseios e aos direitos das vítimas de acidentes.
cc :<no ano bissexto, influências zodiacais, ciclos históricos? ...
além de possibilitar um número· incontável de fraUdeS- devido
Ou- seriã rrtaiS válido e aceitável atribuí-las às cifias calculadas
ãs dificuld-ades ae fiscalizaçã_o e ~ontrole. obtendo, em alguns
pelos contadores judiciais, autorizadas pelos juízes e aCeitas
pelos procuradores do lNSS? - _
_
~sos, até rn.esmo a cumplicidade de membros do Poder Judiciário, coirio foi amplamente divUlgado pela imprensa no caso
O nOticiário reCeilte demonstra que o caixa da Previdência
das quadrilhas que agiam no Estado do Rio de Janeiro.
vem sendo assaltado continuamente por qUadrilhas institucioA Constituição de 1988 já prevê. no inciso XXVIII do
nalizadas, com a cumplicidade, inclusive, de membros do Poder Judiciário.
-------,
art. 7", o "seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do
Quanto à q-uestão do firianciãme·nto dO seguro de acidente
empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa".
do trabalho, cumpre fazer algumas observações:
Para comprovar que não representamos uma voz isolada
Apesar de elogiável a preocupação do legislador com
relação a graus de risco, a classificação ficou a dever quando
no deserto, com relação ao assunto, queremos dizer que o
Plano Diretor do Sistema de Seguros já contempla a reformuse preocupou apenas com o risco das ativídades, fiçando uma
lacuna imperdoável no que se refere às condições do estabele'lação. do s~guro de acide_nie do trabalho. com o fini da atuação
exclusiva do Governo -deternlinadã. -pela Lei n~. 5.316/67 e
cimento. Outro ponto falho é que o legislador não estipulou
reprivatização gradual do sistema. Outro tópico interessante
uma fonte de financiarriento- e-m separado, possibilitando que
é a fixação de prêmio conforme o grau de risco de cada _emprese verifiquem comportamentos errátiCos nos gastOS reais com
sa e não do setor como um todo. É meta que consideramos
· benefícios. Por que não se previu a criáÇáo de um fundo
da maior imp<?rtância- nO plano a fiscalização da segurança
destinado especificamente ã acidentes do trabalho e controno trabalho pelas próprias associações representativas dos tralado por um órgão colegiado?
balhadores. Aliás, na Lei n"8.213/91, que trata dos benefícios
A Subcomissão de Financiamento da Previdêucia, dá Câda Previdência Sociãl, o § 4~. do a11. 19 prevê que "O Minismara dos Deputados, após chegar ao diagnóstico que aponta
tério do Trabalho fiscalizará e os sindicatos e entidades reprepara o descontrole nos gastos, já apresentoU -proposta com
sentativas de classe acompanharão o fiel cumpritpento do disos seguintes tópicos:
posto ... ·• no que se refere a riscos e ocOrrências de acidentes
"1 - Os benefícios acideritários de'verãO sbfrér mudança
de trabalho.
de tratamento, a fim de se preservar o equilíbrio atuarial
Essas medidas seriam de fundamental importância c trado Sistema, sem comprometer os din!itós -dõs trabalhadores.
riam como resultados quase que imediatos a redução das frauA Previdência Social ass_egurará ao trabalhador o auxíliodes, a melhoria das condições de trabalho e a prevenção efetivã.
doença e a aposentadoria por invalidez, independentemente
~o fato gerador.
de acidentes, resultando, dessa ~aneira, cm benefícios~ociais
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muito maiores do que os que se têm atualmente com a responsahilidad~ da segurança do trabalhador, fiscalização e bene-

fícioS concentrados nas mãos do Govemo-. --- -- -- ----Estabelece, ainda, como meta das mais necessárias, o
citado Plano Dirctor. 3-á~eStruturaç5.o do Instituto de Rc~se
guros do Brasil- IRB, de modo a se tornar uma_ autêntica
S.A .. com representatividade de todos os__acionistas em seus
órgãos superiores.
Fica a pergunta:
Quem pode ser contra a reprivatização-d.Ós_seguros contra
acidentes do trabalho?
_ _
Sabemos que ela só trará vantagens p<:!.ra o Estado, visto
que:

1 - Os contratos de seguros de acid_entes do trabalho,
sendo efetuados por empresa, terão avalláção de risco mais
rigorosa para sua efctiv3ção, à que põd-e trazer, como resultado, maiores cuidados das empresas na prevenção, beneficiando indiretamente os trabalhadores com a dimiriuição do
grau de risco.
· ···
, 2 - A Previdência Soci<il terá dirriirluídús-seus gastos
e sua responsabilidade. Menos acidentes, menos recursos dispendidos, menor número de vidas perdidas.
Parece uma contradição, Sr. Presidente e Srs.-Senadores,
mas creio que a saída do Estado desSe" ra~o será um grande_
benefício sociaL As seguradoras terão um controle mais rígido
das condições a serem levadas em conta_ ~ara a determiriação
do prêmio a ser pago, levandO -a que os· empregadores invistam
mais em segurança para o trabalhador.
A indenização dos danos pessoais decorrentes de acidente
do trabalho também serão ·agiliz~~as, pt:)js sabemos que o
sistema oficial é burocratizado -c. muitas vezes, inefiCiente,
obrigando as vítimas de acidente a moverem penosas e demoradas açõcs através do Poder Judiciário. · O Governo deve exigir O funcionamentO -das CIPA nas
empresas e da comunicação dos acidentes à Previdência Social,
nos termos da Lei 8.213191.
A proposta atual do Ministério da Previdência Social é
a de que seja cobrada uma alíquota específica mensal, conforme a folha de ·salários e o grau de risco inCrente à atívidade,
para cobertura do auxílio':doença e dos Centros de Reabilitação. E a empresa se encarregaria do seguro para cobertura
das despesas médico-hospitalares e/ou das__indenizações devidas em razão de acidente de trab~lho. Mas essa proposta
também peca por conferir padrões de contribuição a empresas
com características -de risco diferentes.
A Constituição Federal prevê o "seguro contra aciQentes
do trabalho, a cargo do empregador ... ", no inciso )(XVIII
do art. 7"~. mas coloca como responsabilidade _da Previdência
Social, no inciso I do __art. 201, a "cobertura dos eventos de
doença, invalidez, morte, incluídos os resultantes de acidentes
do trabalho ... " O constituinte poderia ter sido mais explícito,
responsabilizando diretamente o empregador nos acidentes
a que desse causa pn·r-omissão nos aspectos relacionados à
segurança e nos riscos inerentes às ~tividades e~~rcidas. A
redundância em que incorreu é benéfica para o empregador.
que, dessa forma, sabe que o trabalhador tem a garantia da
Previdência Social e não se preocupa em melhorar as condições de segurança no ambiente de trabalho.
A ser colocada em prática a reprivatização no ramo e
por tratar-se de uma forma de seguro social, cabe ao Conselho
Nacional de Seguridade Social estabelecer as linha~ mestras
do contrato de gestão de direito público a ser fir_mado por
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empresas interessadas na operação do seguro e também as
regras a serem-s'eguida~ nos negóciOs jurídicos privados entre
segurador e empregadores. e das condições em que se dará
o r~sseguro.
_ ___
_
. . :- ~sim, .a. e_conqmia de _mercado e a melhor avaliação
do grau de risco para fixação de prêmios deverão resultar
em, benefício para o trabalhador.
Se forem tc_>ffia~as as medidas necessárüis a uma garantia
mais esPeCificá _para a ·qúe~t~o ·das condições do ambiente
de_ trabalho, o Brasil deixará de figurar entre os campeões
mundiais de acidentes do trabalho. como vem ocorrendo continuamente, de ~çordo_ç.om o Anuário de Estã.tfSHCas da OIT
de 1991 e de 1992.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.

Concedo

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o se. gUinte discurso.) Sr.· Presídenie, Sr<t> e Srs. -senadores,
é sempre com real interesse que leio as moções de Yereadores
da Câmara Municipal de Pimenta Bueno, que me são remetidas pelo Presidente daquela casa legislativa.
Ainda agora, vem-me às mãos a Moção n" 10/93, de autoria da operosa vereadora Prof. Wildes Gomes Ribeiro Soares
Çarv,~lho PDS, que aborda o tema oportuníssimo da revisão constitucional.
Digo oportuníssimo porque; dentro de mais alguns dias,
estaremos debatendo alguns problemas que já suscitaram cerradas polêmicas, quando votados pela Constituinte de 1988,
e que tudo faz crer, voltarão à tona, nos trabalhos da revisão,
mantendo ou, talvez, recrudescendo o seu caráter polêmico.
Para questões como essas, bom é que nós parlamentaresrevisores conheçamos, de antemão, o posicionamento e as
reações da população, cujos intereSses, evidentemente, estão
ligados a t_ais temas.
Ora, os vereadores, por viverem mais próximos das comunidades que eles representam, estão, sob esse ponto de vista,
mais cn!dei1C13dos -a expfíinir os ínt'eresses e reáÇões"da opinião
pública, sobre problemas de tal magnitude.
E é isso. precisamente, o que se pode depreender das
considerações explanadas_ na Moção da diligente vereadora
Wildes Gomes, a propósito da revisão constitucional.
Nela, entre outras são recomendadas os seguintes posicionamentos:
- que os revisores absteriharn-se de adotar medidas
"vindas de cima para baixo sem qualquer respaldo ou aquies. ~ncia popular";
- que pensem muito e ouçam atentamente a opiriião
pública, antes de abolir, como querem alguns, a aposentadoria
por tempo de serviço-;
-neste particular' seria "bõ"m que se pesquisasse a fundo
os dados sobre expectativa de vida do trabalhador brasileiro,
pois é de temer que o direito à aposentadoria não seja usu___ fr_uíc,fo pela_maioria dos trabaUtadores hrasilei_rqs, que correm
o risco de morrer, antes de terem acesSo a esse inalienável
benefício;
-por tudo isso, a tendência da opinião pública é consider?r ilógica e anti-sOdal a tentativa de abolir a aposentadoria
por temPo de serviço ;
__:que, em matéria de previdência sodal, o·maís urgente
não ~ au~entar impostos, mas estancar a sangria dos recursos
arrecadados, mediante severa vigilância sobre os fraudadores;
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-e, a propósito, oferece a sugestão d.e,que seja alterada
a Lei dos Registres Públicos, tornanÇ.o pbri_~ªtftria a comuni- .
cação, a órgão da Presidência Social, __d_o_s ;óbi~Q-~ r~gistrados, '
a fim de inihir um tipo de fraude das mais fseqüentes, qual
seja o do recebimento de proventos de falecidos.
.
Ao registrar essas preocupações da vc.readora Wtldes Go~
mes Ribeiro Soares de Carvãlho, que por terem sido aprovadas
em Plenário passaram também a constituir preocupações da
Câmara Municipal de Pimenta Bueno. quero fazer saber à
ilustre representante do povo daquele importante Município
de Rondônia que, no decurso dos trabalho~ da r~ visão, levaremos cm muita boa conta a pertinência de ~Úas ponderações.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QCJE,SE REFE;Rf!..O SRJE:.
NADOR ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO:

Naquela rápidà. entrevista dito jurista discorrendo sobre
aposentadoria por .t'empo de serviço, dizia ein outras palavras
que era um absurdo_ que se conferisse aposentadorias por
tempo de_ serviço alegando que era inadmissível aposentar-se
um trabalhador com 35 .anos de_serviço, se ele tivesse,_ por
.exemplo tão-somente 5.0 anos de idade, e daí, como se fosse
a mesma coisa, ou melhor o mesmo assunto, discorreu ainda
sobre a inconveniência da aposentadoria por tempo de serviço
a magistrados e professores. Aí é que reside o perigo da proposição de idéias predeterminadas, sem um estudo mais acurado,
de forma a misturar "alhos com bugalhos", queremos crer,
que tal jurista, antes de _estar enganado, tenhase expressado
mal, ou generalizado_,_ ante a dificuldade de uma rápida entre-vista. Mas a impressão que nos deu foi de uma tese ilógica
e anti-social, quando alegava que não era justo que alguém
"em plena força de serviço, os 50 arios, aposentasse, para
CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO-,-: RO
ser sustentado às custas das contribuições d.o.s jovens".
Presidência
Queremos, nessa humilde contriblltção, pedir venia para
?izer
sobre o perigo do sofisma, porq;ue 'á. tese afirmada acima,
Ofício Circular n·' 2/GP/93
·seiidõ -ilógica; su·as premisSas· sô Se_ àparentam verdadeiraS,
Pimenta BueflO, 4:5-:9J
e via conseqüência conduzirão a um_. falso resultado, com apaExm" Sr. Odacir Soares
rência e vestimenta de legalidade.
DD. Senador da República
Tal situação se nos assemelha tanto mais verdadeira para
Brasília- DF
provar o que já sabíamos, quando no outro dia, logo no notiExcelentíssimo Serthor,
ciário da manhã, ouvíamos informações vindas do Ministério
Cumpre-nos encamiflhar a Vossa Excelência. a "Moção
à Reforma ConstítUÇiQ:_fiãl. n" __10/93", _de ~~tf>!i.B-_ ªa ~<?br~_V ~: dfa Pdromoção Social, de _que ~()ram)Jetevtpdas novas e vultosas
.
rau es.
readora Wildes Gomes-Ribeiro Soares Cirvalh9- PQS, cuja
_
É nece$sário que antes de, iOventar_ fórmulas mágicas (aufoi lida, votada e aprovada por unanimidade na 12~ Sessão
Ordinária, deste Poder, realizada em_ 3-5-93.-· me-ntos de impostos, e no caso de percentuais de contribuições,
ou como se pretende ainda, aumento do tempo de serviço
Sendo só para o momento, apresentamos protestos de
e contfibuiç·ão), que se perquirisse sobre a maneira e quais
real e distinta consideração.
_
os _mecanismos. . a serem adotados para evitar-se definitivaAtenciosamente, Augusto Tunes Plaça, Presidente.
mente a fraude: e a efetiva e rigoroSa punição aos fraudadores.
Exm" Sr.
Que se ampliasse o quadro da fiscalização, e que a essa não
Presidente da Câmara Municipal de Pimenta Bueno- RO
se antecedesse os avisos polítiCõs.
Nesta
A Pátria· é rica e seu povo estatisticamente COmprovado
dos mais dedicados e assíduos ao trabalho. Antes de se decidir
MOÇÃO À REFORMA CONSTITUCIONAL N' 10/93
sobre a extensão do prazo aquisitivo ao direitO à apOSentaSenhor Presidente,
doria, seria necessário que se inquirisse sobre a teo-ria da
Nobre Pares,
previsão, ante a atual situação de direito à aposentadoria,
Estamos à véspera de uma reform_a constitUcional, sem
_e o respeito à prop9rcionalidade já adquirida,_ em caso de
que diSso tenha conhecimentO o -grande público.
mudança às regras. E necessário inquirisse ainda como forma
O povão, óti seja, à grande massa trabalhadora não tem
de. não incentivar _a sonegação, que se respeite isso sim. iim
tempo mínimo de serviço exercido, para poder-se postular
o devido conhecirrie"nto de grandes decisões que irãO ser tomaa aposentadoria.
das à nível de Congresso Nacional. É a prevista reforma consti__
.
tucional que irá ocorrer cm outubro. É uma reserva já prevista _ ~ É neces_sário que se crie um mecanismo institucion-al ou
fundacional, com incentivo:S fiscais para assegurar vída digna
quando da elaboração da Constituição de 1988.. O que se
ao idoso desamparado, ao lado_ de punições fiscais e penais,
propagou c ainda se propaga é de q~e a Constituição ~omolo
aos parentes que embora tenham recursos, deixam seus ascengada foi muito política, mas incapaz de ser cumpnda pela
dentes ao desamparo. É necessário mais, antes de se desejar
sua impraticidade em relaçã_o a real situação _sócio-econ~mica
em que se encontra a Nação brasileira. Até aí Wdo _b.e,.u.
aumentar o prazo aquisitivo à aposentadoria, que se_ perquira
sobre as estatísticas da média de vida do trabalhador brasileiro,
e até concordamos que muita coisa pode ser revista, atualizada
sob pena da terminologia "'aposentadoria", para vergonha
e adequada, para que a Nação possa caminhar sus~entada
em dirctrizes que condizem com noss() __ref!l situação. ___ _
da Nação brasileira, ser abolida de nosso dicionário, restando
Entretanto,_e apesar da ausência de debates ~obre as
no caso a pensão, e esta ainda em tese, pois não restando
cônjuge sobrevivente ou filhos menores, ela também nãO exismatérias a serem discutidas e vo(a__d.as, tudo fazendo _ç;rer que
tratar-se-ão, mais uma vez, de medidas vinÇas ·de Ci-q1a para. fira: ~
baixo sem qualquer respaldo ou aquiescência popular.
Por fim, há de ser considerada como falsa a _aleg~ção_,
Ainda assim, por sorte tivemos a oportunidade de assistir
por exemplo~· de que uma pessoa, mesmo já CUinprindÕ 30
ou 35 anos de serviço, ainda é muito '"moça" para aposenuma rápida entrevista em um programa de televisão. (for_a
de horário nobre) onde um cronista social (em programa ma1s
tar-se, porque isso é_verdadeiramente sofisma, vez_que a apodcdicadQ às .elites), entrevistava um renomado jurista pátrio, sentadoria, subentende--se, existe para ser usufruída em vida
sohre a _reforma constitucioQal.
~á de observar-se ainda mais que em nosso Pai~·- inVa"!~~-;
1
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velmentc à aposentadoria, segue-se o atestado de óbito, e ó SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada
quando não o atestado de miscrabilidade, enquanto em outros
a lista de oradores.
paí~e.s o aposentado pode s~ d~r até ~o luxo de efetu~r via~ens
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
e VISitar parentes. E necessáno mats que se puna com ngor
os trabalhos. convocando sessão extraordinária hoje, às 18h30
aqueles que recebem aposentadoria de falecidos. É necessário
min com a seguinte
ainda neste rumo, que se altere a Lei dos Registras Públicos,
ORDEM DO DIA
no sentido da obrigatoriedade (sob pena de punição rigorosa)
de, ao se lavrar o óbito, seja- comunica-dO imediatamente o
-lórgão da Previdência Social, departamento da aposentadoria.
REQUERIMENTO N' 756, DE 1993
Isto posto, e ouvido o Plenário nos termos regimentais,
Votação, em turno único, do Reque_rimento n" 756, de
que se envie esta, ao- nObre Senador Odacir Soares, para
1993, do Senador Alfredo Campos, solicitando~ nos t~_r_mos
as devidas ponderações, e que desta .seja enviada cópia a
regimentais, a transcrição; nos Anais do S~nado Federal, d?
tOdas as Câmaras Municipais do Estado de Roridônia, bem
pronunciamento do Prof. Felipe Tiago <?ornes, em agradecicomo às Câmaras Municipais das capitais dos Estados brasimento à homenagem do Congresso NaciOnal pelo transcurso
leiros, -pedindo apoiO, e que se observe ainda urgência na
do dnqüentenário de fundação da Campanha Nacional de
tramitação, dada a exigüidade de prazo.
Escolas da Co'rtu.inidade.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Está encerPlenário das Deliberações ÍudisÍl}ar Llilz Fuz.,.ri, em rada a sessão.
_ _
_
3-5-,93. -Prof'' Wildes Gomes R. S. Carvalho- Vereadora
(L~vanta-se a s~ssão às I7h5min.)
-PDS.

Ata da 209a Sessão, em 5 de outubro de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Rachid Saldanha Derzi
ÀS 18 HORAS,
SENADORES:

ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.

Affonso Camargo _ Albano Franco_ Alfredo Campos _ Almir
Gabriel _ ALuízio Bezerra
Antonio Mariz - Aureo Mello
Bello Parga_ Beni Veras_ Carlos D'eCarli C;;;,1os PatrocínioO!agas Rodrigues _ Darcy Ribeiro ...Dari.;- Pereira _ Eduar.fu
Suplicy _ Elcio Alvares _ Esperidião Amin _ Eva Blay _
Flaviano Melo _ Francisco Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho _
Gerson Camata _ Gilbertg _Miranda _ Guilherme Palmeira
Henrique Almeida _ Humberto l;..ucena _Hydekel Freitas _ ~
Saraiva _ Irapuan Costa Júnior _ Jarbas Passarinho _ João
Calmon _João França_ Jonas Pinheiro__ Josaphat Marinho _
José Fogaça _ José Paulo Bisoi _ José Richa _ José Samey _ ~
Júlio Campos _ Júnia Marise _ Lavoisier Maia _ Levy Dias _
Louremberg Nunes Rocha _ Lourival Baptista _ Lucídio Portella
Luiz Alberto Oliveira _ Magoo Bacelar _ Mansueto de Lavor _
Márcio Lacerda _ Marro Maciel
Mário_ Covas
Mauro
Benevides _ Meira Filho _ Moisés Abrlio _ Nelson .,.kltin _
Ney Maranhão_ Odacir Soares -~Onóf:ie Qtiinan _ Pedro Simon
_ Pedro Teixeira _ Rachid Sald..anh_a Derzi. Raimundo Lira
Ronaldo Aragão_ RonanTito _ Ruy Bace1,;;: _ Teotonio Vilei;;
Filho _ Va!mir Campelo.

W

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- A lista
de presença acusa o comparecimento de 67 Srs. Senadores.
. Havendo número regi:rilental '.declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iníciamoS nosSos taoatnos.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 130, DE 1993

Concede ao idoso e ao deficiente físico ou mental,
o benefício da percepção de um salário mínimo mensal,
desde que comprovem não possuir meios de prover a
própria manutenção ou tê~la provida por sua família,
regulamentando o inciso V do art. 203 da Constituição
Federal.

-0 Congresso Nacional-decreta:
-Art. 1~ É assegurado o benefício de um salário mínimo
mensal, a partir da data do requerimento e independentemente de contribuição para a seguridade social, às seguintes
pessoas:
.
_I- deficiente mental ou fí~icp, seja a deficiência -perma- nente ou te~porária;
·
II -idoso, a partir de sessenta e cinco anos, se homem
e sessenta anos,-se mulher.
§ }9 O benefício será custeado pelos recursos da seguridade social.
§ z~ O Vafor do benefício mensàl acompanhará automaticamente as alterações do salário mínimo, com a mesma periodicidade e os mesmos índices de reajuste.
_ Art. 2 9 Farão jus ao benefício concedido por esta lei
somente os idos~s e deficientes físicos ou mentais, que não
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possuam meios de prover a própria manutenção ou de tê~la
1'rovida por sua famnia e que comprovem:.
I - não auferir rendimento, sob qu<:!.lguer forma, igual
oo. ~:tper.or ao valor do benefício;
. ..
II- não ter a sua famflia nuclear renda_superior à propor~
ção de três salários mínimos para cada duas pessoas;
IIÍ- se deficiente, ·ser-portador de incapacidade tempo-rária Qu permanente. devidani.cntc atestada por exame médico-pericial, realizado pelo órgão design~do n~ data do requerimento do benefício.
§ 1~ Os deficienteS temporariamente incapâzes somente
deixarão de perceber o benefício se considerados aptos para
o trabalho, através de laudo médico-pericial, depois de terem
sido submetidos a programas de readaptação para o trabalho,
promovidos pela seguridade social.
§ 2~ Se os beneficiários desta lei possuírem reilda ou
auxílio pecuniário- da família inferior -a- üiii- salário mín.imo,
terão direito à complementação, sob a forma de abono, igual~
mente reajustável nos mesmos índices e periodicidade do salá~
rio mínimo.
·
Art. 3" O benefício de que trata esta lei não poderá
ser acumulado com qualquer tipo de benefício pago pelos
cofres públicos ou concedido por outro órgão previdenciário,
seja estadual ou municipal.
Art. 4~ O Poder Executivo regulamentará esta lei den- .tr_o .de_~~-S~f!ta_di~~ de su_2_ -g~bli~_açã?! sob pena de responsabilidade.
-·- - - --- - ·
Art. 5" Esta lei entra em vigor na aata de sua· publi~
cação.
Art. 6<:> Revogam-se as disposições em contrário.
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w.a, nutp contexto de proporcionalidade da renda pelo número
de componentes, tornando, por isto mesmo, mais justa a exi~
gência e a caracterização da carência financeira._ Por Outro
lado, qualificou-se o termo familia-r, assirQ cortsideradoostricto
senso, isto é, a família nuclear, constituída por pais e filhos,
pois de que adiantaria ao idoso e_ à pessoa portadora de deficiência terem outros familiares ·nõs mais diversos graus de
parentesco se estes não são legalmente obrigados a lhe prove~
rem o sustento?
De igual maneira, procurou-se contemplar os que percebem renda inferior a um salário mínimo com um abçmo~com~
plementação, o que irá, com certeza, aliviar os gaStos com
o benefício a pessoas que, de outra forma, o receberiam integralmente.
_
_ _-_ _
_ ___ _
Não poderi-a faltar também, a favor de maior equanimidade, a proibição explícita do acúmulo de ben_efícios concedidos por outros órgãos ou regime, estadual ou municipal.
Necessário se faz também acrescentar que esta proposição
já mereceu o voto favorável de V. Ex~ em 29-8-90 e,-poSteríOi"mente, foi remetida à Câmara dos Deputados, onde foi decla~
rada sua prejudicio..~idade, em face da aprovação da Lei de
Custeio e Benefícios da Previdência Social, o que foi absoluta~
mente indevida, uma vez que tal lei não regulamentou o dispositivo que ora se pretende regulamentar.
Tal é, pois, o espírito do presente projeto de lei, que
submetemos à pre_clara consideração dos nobres membros do
Congresso Nacional e de quem esperamos receber o necessário
apoio.
Sala das Sessões, 5 de out)lbro de 1993. -Senador Mansueto de Lavor.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
.

Justificação
O presente projeto de lei intenta regulamentar o inciso
V do art. 203 da Constituição Federal, que garante o benefício .
Art. 203. A assistêncía social será prestada a quem dela
de um salário mínimo mensal "à pessoa portadora de deficiên~
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade
cia e ao idoso que comprovar não possuir meios de prover
social, e tem por objetivos:à própria manutenção ou de tê~ la provida por sua família".
1- a proteção à família, à maternidade, à infância, à
Não há que argumentar acerca do mérito da proposição,
adolescência e à velhice;
uma vez que apenas regulamenta dispositivo da lei funda~
I I - o amparo às crianças e _adolescentes ca_rente_s;
mental e consubstancia prinCípio nela estabelecido no Capítulo
III- a promoção da integração ao mercado de trabalho;
VII - Da FamHia, da Criança, do Adolescente e do Idoso,
IV -a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras
art. 230, que reza: "a família, a socíedade e o Estado têm
de deficiência e a promoção de sua integração à vida .comuo dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua partici~
nitária;
pação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem~estar
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal
e garantindo-lhes o direito à vida".
à pessoa portadora de deficiência ·e ao idoso que comprovem
Da mesma forma que o idoso, a pessoa portadora de
não p_osslJtr_ meios de prover à· própria manutenção ou de
deficiência tein o· direito de participação na comunidade e
tê~la provida por sua famHia, cOnfOrme dispuser a lei.
de vida digna, o que só é possível pela percepção de um
minimum de rendimento, capaz de garantir-lhe a subsistência.
Art. 230. A familia, a sociedade e o Estado têm o dever
Outrossim, houve o cuidado de assegurar idênticO direito ao
de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação
portador de deficiência considerada temporária, se incluído
na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e ga~
no mesmo quadro de carência absoluta. No entanto, obriga-se
rantindo~lhes o djreito à vida.
a seguridade social a manter programas de reabiliiáção para
o trabalho, este mais importante e consentâneo à dignidade
humana do que a simples distribuição do benefício.
Idos.o foi aqui considerado toda pessoa acima.de 65 anos,
(A Comissão dff Assuntos Sociais- deçisão termise homem, e mais de 60 anos, se mulher, considerando~se
nativa.)
serem estes os marcos indicatiVos de aposentadoria por idade
aos _contribuintes da seguridade social.
Ao regulamentar o dispositivo constitucional, o projeto - - O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) --O projeto lido será publicado e remetido à comis_são competente.
de lei procurou caracterizar o- sujeitO de direito e os itens
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela
essenciais que -neceSsifi- cOmprovar para hábilitá~lo ao beneordem.
fício. Destacamos o item que determina a renda familiar máxi-
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- V. Ex•
tem a palavra.

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem
revisão do_orador.)- Sr. Presidente, a respeito deste projeto
que foi lido, indago de V. Ex~ se ele cria despesa e se_ está
indicada a fonte dos recursos para fazer frente a esse novo
benefício.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Nobre
Senador. segundo o§ 1'' do arL1''. o benefício será custeado
pelos recursos da Seguridade Social.
O SR. RONAN TITO - A Seguridade-Social não-está
podendo pagar os aposentados e ainda estamos criando mais
obrigações? Não se criâ.m novos recursos para a seguridade
Social, apenas mais obrigaçõe-s?
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -- Trata-se de um projeto de lei que todo Senador pode apresentar,
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na forma do disposto no art. 340, inciso II, do Regimento
Interno.

A Presidência recebeu,_do Governo do Estado doMara~
nhão. o Ofício no S/112. de 1993 (n" 433/93, na origem), solici·
tando. nos termos da Resolução n·' 36, de 1992, do Senado
Federal, autorização para que aquele Estado possa contratar
operação de crédito, para os fins que especifica,
- -- A matéria-será de_spachada à Comissão de_ Assuntos Eco~
nômicos, onde aguardará a complementação dos documentos
necessários à sua instrução.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Passa~se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

nobre Senador.

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente. peço que seja
ouvida a Comissão de Assuntos EconómiCos, para que ali
possamos discutir calmamente o assunto, porque benefícios
à víUva todos nós gostamos de conceder, mas é preciso haver
a fonte de financiamento:
-- -~-

0 SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzí) - Estou
plenamente de acordo com V. Ex\ nobre Senador Ronan
Títo:
- - ---O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Sobre
a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1': Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 1.039, DE 1993
Senhor Presidente,
.
Requeremos urgência, nos- tCffnOs -do art. -336_, alínea c,
do Regimento Interno, para a Mensagem n" 352/93-que "autoriza a contratação de operação de crédito externo, no valor
equivalente a a ré US$128,5DO;ooo.oo (centO ·c viritc -e oito
milhões c quinhentos mil dólares norte-americanos), entre
a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional
para Reconstrução e DesenvolvimentO_- BIRD, destinada
ao financiamento parcial do Projeto de Descentralização do
Transporte Ferroviário Metropolitano".
Sala das Sessões, 5 de outubro de 1993. -Mauro Renevides -- Elcio Alvares - Magno Bacelar - Jonas Pinheiro
- Almir Gabriel.
REQUERIMENTO.N•I.040, DE 19~J._ ____ _
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, c, do Regimento Interno, para a Mensagem n'? 353, de 1993, pela qual
o Senhor Presidente da República, nos termos do are.'52, V.
da Co~stituição, solicita autorizaÇão para c"ontratar Operação
de crédito externo, no valor equivalente a duzentos e _sessenta
e sete milhões de dólares nortc~americanos, entre a República
Federativa do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, destinada ao financiamento parcial do Projeto de Modernização e Ampliação da Rodovia Fernão Dias
-1' Etapa.
Sala das Sessões, 5_de outubro de 1993.- Mauro Bene':'ides, Magno Bacelar- E leio Alvares ~ Irapuan Costa J ú.nior
- Almir Gabriel.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Os
requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Di~,

Votaç"ão, em turno único, do Requerimento o~ 756,
de 1993, do Senador Alfredo Campos, soliCit<iildo, nos
termos re_gimef~:tais_! a transcrição, ~os A~ais <;to Sena~o
Federal, do pronunciamento do Professor Felipe Tiago

Gomes, em agradecimento à homenag~m do _Ç~:u~gf~_sso
Nacional pelo transcurso do cinqüentenário de funda~
ção da Campanhã Nacional de Escolas da ComUnidade.
Votação do requerimento. em turno único.
-Os Srs. Senadores_ que o aprovam ql.!eiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
- Será feita a transcriçã(f solicitada.
É a seguinte a matéria ct.ija transcriÇão é solicitada:
Serihores S0:nad0res. sãnnores Depu!adàs

Sempre olhe• para o Parlamen!o de meu Pais C<Jm muito
respe1to. muota esperança e mu1t0 carinho O Senado s a Câmara dos Deputados
sao a ca•xa de ressonãnc1a das asp1raç6es ma1ores do povo braslle•ro. e. por isso,
merecem o respe•to· de todos_
Nos dolorosos s incertos momenlos de 1mpasse
constituCional, o POdsr leg•slalivo sempre s& agiga11tou peran!e a Nação. atravb
de suas lideranças. encontrando saídas para contornar crises. para preservar a
llberdada e fortalecer a nossa democrac•a.
Acredito que !leste Parlame11to 8 forJado. a cad.a dia_ o
proJeto de soc•eclad• com que Si:inha o p-ovo oras,le-,ro uma soc1ec!ade
economicamente lorte e JUSta. socialmente •guall!âna e est~wel e moralmente
comprometida com os 'lalores já consagrados
Acredito, amda. que aqui se encOntra ·a el:te do
pensamenlo politico naCional. Homens e mulheres ungidos pelo \IQto dO pov-o paraconstruirem a Pátria de nossos sonhos
Mercador de esperanças, sou m1ssionár1o de um pro1eto
educaoonat que. há 50 anos, tem peregr•nado pelos quatro cantos deste meu Pais,
para conCitar_ pessoas para a edificação de escolas comunitárias, construiQas e
admmis!radas pelo própno povo
- .
.
..
_ Pelos lugares por_ onde passe1, lá se encontravam muttos
dos senhores, atendendo ao meu apelo. prestig•ando_ o meu chamamento e
oferecendo-nos o seu imprescindível ap010.
E mu1tas foram as ocas10es em que compar\h(uros !fossos
de todos os recantos do Bras1l nos transmitiam a grata notic1a de uma aliança local.
com senadores ou deputaOOs am1g6s o:ue, IUnto a governadores e prefejtos.
pleiteavam apoo_o para amparar nos-so-s empreendimentos.
Rec&ntemeiite. Quando o ilustre m•n•stro Muriho H•ngel
nos contempla'la com a compra de 40 mil vagas. algumas vo:~:es ISOladas doi quem
não COnheG$, de perto, o nosso movimento, se pus9ram a criticá-lo. Porém, todas ,as
lideranças da Câmara dos Deputados, Iodas, S9m exceção. subscr~veram
documento proposto--pelo ex-aluno e •lustre Deputado Luiz Girao. do Cearâ,
aplaudindo a •niCiali'la e propondo aumentilr para 10"0 m1l Vagas ã- aJUda desi111ada
aos alunos ma1s carentes da CNEC.
Tenho moti~o da sobra parã ler um carinho espec1a1 por
lodos os senhores Es!a constante solidat~edade ao nosso MOVimento me honra e
me de1xa mUlto envaideciOO. A defesa que os senhoras f•zeram da escola
comumtária na ConstnUtnte foi outro momento de alegria, que ofereceram a este[
meu pobre e b!-safenac!o coração
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Nes'tes 50 anos de camnl1ada da escola comumtãna
as vezes que_ball b portas do Congr$-Sso Nacoonal

o:~nta

para pecllr aos parlamentares a tnctusao, no Orçamento da Repu"bliCD, de reeurscs
fin.ance1ros para -a nossa Entidade E sempre pude retomar a m1nha rronleora de

lulas com a esperança renovada, porque o Podar LegislatiVO bn~,s•feiro sempre
semi~l. jama1s nos negou a sua COlaboração
_
".Silo tantos são muitos aos qua1s devE!na- a~radecer oue
supliCO ma1s uma Vt'IZ- a ~eneros1dade de todos pelas omfssOe:nnvotuntãnas oue
podere1 cometer. neste momento. deiKando de menc,onar o- nome ce todos os
parlamentare5 amigos que, durante esses 50 anos ae lulas. est1veram conosco
est1mutando noua camtnhada em prol do fonalec<rnento da educaç_Go com.,.n•tár•a Mu,tos também foram os functonárros destas_ duas CasaS
que olharam com respe•to, simpat1a e cann11o os nossos pre,tos Oese;amos
s1mbolu:ar. em um deles, o apreço e as homenac;lens de ac;lradecmienlos que
rendemos a todos
Refiro-me ao Dl' Lu1z Vas-concelos. hoJe aposentado e
e~ercendo. gratuLtamente, as esp1nhosas funçOes ce Pres1dente do CorselhO Fiscal
da CNEC do Brasil, Foi ele, durante mu1tos aros, o diretor da Assessona de
Orçamento da Câmara dos DepuiaCios e, nesse Importante posto pOde assessorar
e or1entar os senhores parlamentares, sobre a mane1ra ma1s adêq.,.ada de aJUdar a
CNEC
-Qu-Bnáo -l'lié- destaco J:,Jara o Senado Federal e Cámara
dos Deputados. a f1m de tratar de •nteresses da-CNEC, mª éilcoNro- peJos
corredores, com mu1tos dos senhores, quando seu sempre cercado de generosas
atençOOs e cannho. que aqueles que ainda nl!io me conhecem ficam •mag,nando
tratar-se de pessoa famosa ou multo Llustre dj nãssa Rapúb)Lca
SanhQ( Presidente
Alguns membros desta Casa deixaram mãi'Cas prolundas
na históna de nossa en11dade, como o nobre Presidente do Senado Fedéràl
Humbartc. Lucena. que acompanhou, de perto, como mau contemporâneo Tia
Faculdadq, de D1re,to do Rac.~le, testemunhou e apo1ou os-pnmelros momentos de
formação deua Lruc.latLva revoluc.~onâna da educaçl!io bras11e1ra. d'utfos ·nómes
Llustres for11m Presidentas <;l• Olretona Nae.ona\ Hennque La RoQue Aderoal
Jurema, Jos-6 Lms. Alfredo Campos, Louremberg Nunes Roci1a. prestando e-xce1ente
contriOUtção ao desenvolvimento e consolidação da Ent1dade Fe:t parte do
Conselho Nactonal Canec1sta Joao Catmon, para feiLCidade nossa co-mo 011mo
aliado e fonte especial de •nspiração ao 6xLto cos nossos trabalhos E a1rda o
deputado Ub1ratan AgUiar. defensor espec1al em todos os momentos d•fice1S
Destacamos. também, .:om grande _satisfação, a ef1C1ente
colaborªção de três mulheres adrmráve1s. Sarah KubLtschek, léa ãande•ra e Marly
Samey, que deram d1mensi!o ma1or às nossas ativldades. como P'r«SldeMes da
Diretor1a Nactonal.
Não posso dei~ar de Citar, a1nda, ®1s Ol!tr9S c;lrandes
defensores de nossa organiZação Juscelino Ku':Htschek e _Tancredo N811es e. por
Ult1mo. o Presidente Itamar Franco qUe, quando PrefeitO de Ju1z de Fora, JUNaménte
cem Q se1,1 Secretáno de Educação, prof Murilio 1"!1ngel, cr1ou 15 e5e0las ceMcrstas
ri(IS vãnos batrros de JuiZ de Fora ·Ambos r~ram -professores, o prlmeLro_ de
Matemállca, e o ~. de Francês, -em uma de- nosSas untdades ãli sild•adas sem
qualquer remuneração
Senhores Sanadores. Senhores Depulados autor.dades
presentes. Tenho profundas conv1cçc3as, como tíJndador d_a Escola da Cornun1elade
no Brasil, de que ela será :l saíôa para a escola do futuro do ano :nroo---Não
entendo oomQ os governos possam realizar a escola p<.ibi1Ca sem concvrso das
COffil,lnldades_ sem a presen'? dos-pais. sern o· oam.querer das comunidades A
quebra de muros_ Vidros e ~rta1ras, somente acontece quando a escola nl!io conta
com o aU.IIiliO das comunidades, representadas pelos pais e pessoas outras, que as
tomam fortes e responsáveis Acredito ÍJiesrno que nli.ó resolveremos os problemas
educacionais com modelos 1mportados de paises ricos. Temos o nosso Je•to
especial de fazê·la forte basta reunirmos !daa!ismo, c1v1smo, vontade e açao
COfllunla com os poderes públicos. e teremos 11 solução ao ma•or dos problemas
brasileiros
Depo~s c!& tmplantaçao de vários g<náSlOS em alguns
estados, lançamos as nossas vistas para o apoio que senadores " deputados
federais nos podenam oferecer E o nosso deseJo encontrou guarida no coração
generoso de vános parlamentares, lendo o prlme1ro aW<ilio governamental se
originado de emenda ao orçamento da União, da iniciativa do Senador SaNas
Neves, do EspirLto Santo, e pareCM favorávsl do cearense Paulo Sarasatl!.
O pr1me1ro projeto de le1, beneficiando a CNEC, fo1 de
1n1etat1va de Deputado Plín•o Lemos, da Para1ba. com a colaboraçâo entus11lst.ca
dos deputados Dolor de Andrade [MT) CeiSo Paçanhil (RJ). Fre•tas ca~a~l'lte
(AI), Banlam1m Farah (RJ). Samuel Ouarte (PB) José Flewl)' (GO) e Eurico Sates
(ES) Infelizmente. o Poder E~ecut•~o o ~etou. alegando farta de racúrsos
nnance1ros
O fracasso, porém não nos desanimou No d•a 4 de Julho
de 1951. era apresentado o segundo proJeto de la1, pelo Depu lado MedeirOs Neto.
da bancada das Alagoas de nUmero 555151 recebendo parecer ra~orável do
Depurado Le•te Neto. de Serg1pe. e dando or·gem â La1 ne 1911151
O tercil1ro proJeto de - 11:11 tomava no n" 646155
apresentado pelo Deputad.o Antunes de Oli~a1ra (IlM). com emiinda do DePutado
Guill'lerml'rlo de Oliveira (MG) Aprovádo e sancto'i1ãdo ~lo Pres1den1e da
RepUblica, 41 CNEC estáva assegurada a quantia de Cr$ 50 000.00 por turma aos
nossos gLnáS!os
Quandó ludo 111 âs m11 marav•thas, com a mE!d1a de
cr1açOO de ao g1n8stos anuaiS, nas d1versas reg10es, e o Interesse da:s-comun•dades
cada vez aumentando ma1s, ev1denc1ado nas eonstruçOes de prédios escolares em
mubrêo, e a1nda na suplementação de recursos para manutençao da escola_ vem a
Resolução de 64 Fomos preso no R1o, sob ai6Çjação de qL.Le ér.lmos aliado da UNE.
num equivoco lamentàva! Salvou-a do fechamento o então Senador Pa.,.lo Saras-ate
e o Almirante 8entamm Sodré, ambos abvos partiCipantes de nossas l1das
Com o falecimento dos dois, por COif\_crdtincLa ou não_ o
MEC cortou a ~erba, desrespeitando a Le1 3557 então em vtgór. Dessa vei:."loi sal~ a
do fechamento, peta firme decisão da pro~ Eundes Brito, Secretána de ·rnsmo
Médio do MS:C, na época; que rios concedeu ooxilio especial
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E1s ai. senrores Parlamentares, a v1aa atnbulada ae
nossa obra. que nasceu e se f1rmou para 8)uilar a juventude brastle•ra
Hote a CNEC se apresel"lta perante Vossas Excalénc,as
como;~ Qlllidilde que eontrLb.,.tu para o soerguimento de todos os segmentos da
sOCiodade bras1le1ra.
.
.
,
Aqui mesmo temos dols tlustres Senaçlores ALFREDO
CAMPOS E_ RONALDO ARAGÃO, e, na Câmara Federal. êerca de 50
parlamentares ex·all.lnos e ex-profeSsores, sendo o at..atlider dó Govemo_ Ser~_ador
Pedro S1mon e~·Professor do Coléc;liQ _Santo AntOnto, de C8)<1as do s .. t 1,1/'n
beneménto da CNEC. pots reoonou também Qratu,tamente, o mesmo acontecel"ldo
com o SenadO( JOsé Sarney, quando da tmplartação da nossa organ1zaçâo em São
Luis do Marannao
Pel~ confiança _e apo•o que os !>!!nl'lores parlamentares
têm pela nossa Entidade, é que vtmos agradecer e prestar cOntas ao mesmo tempo
poiS ao longo desses anos todos recebemos au~ii10S federa•s que nos aJUdam na
manutenção de nossas casas de ensono
OuéfeiTios. ~nhores Parlamel"ltaru. Lnformar-lhes que
gft!rÇas ao au~iho de Vossas E~celânc1as. atualmente fU11CLOnam o Pais 1 002
escolas, de 1". 2" e 3" gra..s, com matricula de 370 445 alunos Pelas nossas casas
de ens•no til passaram cerca de 15 molhOes de bras11e1ros Aig.,.mas de nessas
unidades sao cons1déradas das melhores do Pais. ocupando liderança educa::•Onai
pela qualidade do ens1no que o_ferecem as suas comunidades
- ,
.
.
_ E tudo 1sso sO tol póSsfveT graçaS á compreensão de
homenS e mulheres de boa von!ade. conhecedores da pureza do .,osso •deal
~oltado somente para a elevaçao do n!vet cultural de nossa gente- Homens cerno
José Sarney e Itamar Franco. Pedro SLrrfOI'I e· Muro\io HLngeT que deram a..!as
grat.,. 1tamente no •niclo da CNEC. Paulo Cabral Raquel da Oue•roz e rruLtos cutros
destacandocse o consbtumte de 1934 Com Luis_SI,ICUp•ra
HOje, do alto dos meus 50 anos VTVTdos ·,f'.lâ_nSâ~ênte
nesta Oéra. doei os melhores momentos de m1nha ~1da da1 as melhores forças de
meu coraçao e hoje, com a compreensão de m1nha 1rmã Mana Gomes asta,....os
transfenndo o Unlco 1móval que herdamos dos nossos pa1s em mmna te,ra P·c.JiParaíba e um modesto apartamento. em João Pessoa para o patnmónoo ::a CNEC
a ... ano;!O partirmos desta v1da estaremos ma,; ocbres :le
que quando aqu1 chegamos, porém m1lionános por poss-uu- um tesoUJO )n.:Jestrut•.el
que 6 a amizade de milhares de amigos e companheirOS
Encontro, em lOdos os segmentos oa soc•edade
br3SileLra, legisladores, nos planos federa\ estadual e mvnictpal escritores ,.,.r-stas
e atletas como Tafarel. PauiAo. medalha de ouro em Barcelona, Aletr Calr.arc no
Banco do BraSil. Alm•r Pazz•anoto, r10 SupertOr Trtbu:1al do_ Trabalho. _D1a~an _Pen
RLbelfO e Fagner nas anes Centenas de prefe1tos milha~es de ~ereãcores
1orna1Lstas, nomens bem sucedido na mdústrnt e no coli1êrc1o pessoas .;)1.1e se
projetaram na vrda nac1ona1. pass_aram pelos nossos l:lancos_.scõlªres
ê em nome desses mLihares: de companhe,ros que se
de1xaram seduzlf pelos meus sonhos- de constrL.Lção da es~la c:omumtána e q1.:e Me
confortaram nestes 50 anos de cammhada .:;ue deseJO agradecer a todos e a cada
um dor;._se11l'1ores de mane1ra espec.al aos prãSidentes das duas Ca;ãs ·e-i!ito exaluno Senador Alfredo Campos de Mmas Gera1s ao Deputado Fet•pe Merces do
P1aui, autores da proposta desta sessãO espec1al reptlo. agradecer o cannho ":esta
homenagem. tão Importante para o fortalectmento dos nossos 1dea1s
Sou ,manSamente grato a Deus por me cOn'C'eder os anos
de ~ida para cnag11r atit esta data e m'e ver alvo das homenagef\5 das Pessoas ma1s
tmportames e 1\uslres dtJste meu pais
Rogo a Ele Que é o SENHOR OA VIDA para culm11"ar de
graças e de bênçãos o leg•slador bfas11e,ro Gr;~çaiJ a-cundantes para o 6~110 em sua
vtda pública e para a sua vida pessoal
Bênçilos suficientes para poder constrw a grande Nação
qua faz parte do profeta polihco de cada um do3 senhores
Mut!O obrigado,

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Esgotado a matéria da Ordem do Dia. Passa-se, agora, à apreciação
~~ ck> Requerimento no 1.039/93, de Urgência lido no Expediente,
para a Mensagem no 352, de 1993.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figu- {ará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqUente. nos terroso do art. 345, inciso II. do Regimento Interno.

0 SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Passase, a:gora, à apreciação do Requerimento n9 1.040/93, ·lido
no Expediente, para a Mensagem n' 353, de 1993.
Em votação.
Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse-

•
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qüente, nOS túmos do art. 345, inciso II, do Regimertto Interno. -- - ---

0 SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- APresidência convoca sessão extraordinária a realí~ar-se hoje, às
18h56min, com a seguinte
-

ORDEM DO DIA
-!temiREQUERIMENTO N'' 916, DE 1993
Votação, cm tUrno único, do Requerimento li'·' 916, de
1993, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos 1ermos regi-

. mentais, a tran?çrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo
intitulado R.evisã_Q Constitucional, de autoria do Professor Celso Lafer, puhlicado no Jornal da Tarde, de 8 de setembro
de !993.

O SR. PRESIDENTE (Rachid.Saldanha Derzi) encerrada a sessão.

E~tá

(Levanta-se a sesSdo àS 18 horas e 55 minutos.)

Ata da 210a Sessão , em 5 de outubro de 1993
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Rachid Saldanha Derzi
ÀS 18 HORAS E 56 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

É lido o seguinte.

REQUERIMENTO N' 1-041, DE1993
.. RequcreinoS urgénéià-. nOs-tennos·do aft...- 336,-(:., do"Regi~-.
· · · Áfr~~o Cam;;;.g~ ~ ÃI~~ F;:a,;co _Alfredo ~PóS-_:_ Almir
menta Interno, para a Mensagem n'-' 326, de 1993, pela qual
Gabriel _ Aluízio Bezrra __ Antonio Mariz _ Aureo Mello _ Bello
o Senhor Presidente da República, nos termos do_ art. 52,
Parga _ Beni Veras _ Carlos De'Carli _ Carlos ~atrQcinio _ -V, da Constituição, solícita autoriZação para contratar operaChagas Rodrigues _ Darcy Ribeiro _ Dario Pereira _ Eduardo ção de crédito externo, com garantia da União, no valor equiSuplicy _ Elcio Alvares _ Espcridião Amin _ Eva Blay _
valente a atê cento e cinqüenta milhões de dólares norte-ameFlaviano Melo _Francisco Rollemberg _ Garibaldi AI ves Filho _
ricanos, destinada ao financiamento parcial do Progranla de
Saneamen_to Ambientai~ Organização e Modernização dos
Gerson Camata _ Gilberto Miranda __ Guilherme_ Palmeira _
Henrique Almeida _ Humberto Lucena _ Hydekel Freitas _ ham Municípios (SOMMA) e sobre o Oficio "S" n' 36, de 1993,
Saraiva _ Irapuan Costa Júnior _ Jarbas PasSãrinhõ _ João do Senhor Governador do Estado de MinaS Gerais, sOlicitando
autorização para contrataçãÇ> d!i mesma operação de crédito.
Calmon _ João França _ Jonas Pinheiro _ Josapbat Marinho _
- Sàla das Sessões, 5 de outubro de 1993. - Cid Sabóia
José Fogaça_ José Paulo Biso!_ José Richa _J<Jsé Sarney _
de Carv3Iho- Elcio Alvares-:- lrapuan Costa Júnior- Almir
Júlio Campos _ Júnia Marise _ LavOisier Maia _ Levy DiciS _
Gabriel.
Louremberg Nunes Rocha _ Lourival Baptista _ Lucídlo Porteila
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Ore_ Luiz Alberto Oliveira _Magno Bacelar_ Mansueto de Lavor_
Márcio Lacerda _ Marco Maciel _ Mário Covas -~ Mauro querímento que acaba de ser lido será votadO após a Ordem
Benevides _ Meira Filho_ Moisés Abrão·:_~ Nelson Wedekin _ do Dia, na forma_dodisposto no art._340, inciso II, do RegimentO Interno.
Ney Marnnhão _ Odacir Soares _ Onofre Quirum__ Pedro Simon
Presentes na Casa 67 Srs: Senadores.
_ Pedro Teixeira _ RaCliid Sa:tdanba DerZi _ ~aimul:tdo Lira _
Passa-se à
Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ Ruy B-acelar_..,.. TeofoiDo Vilela
Filho _ Va1mir Campe!o.
- -

ORDEM DO DIA
-Item 1:

O 'SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha De~zi)- A lista
de presença acusa ó comparecimentro de 67 Srs. Scna.d.orcs.
Havendo número regj!lJCntal, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, i!liciarnos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Dcn;i)- À Presidência solicita aos Srs. Senadores que se encontram em seus
gabi[letes, ou cm reuniões, que se dirijam ao plenário, pois
teremos, a seguir. uma sessão extraOrdinária para apreciação
de nomes de embaixadores e outras autoridades.
Sobre a mesa, requerimento que_ será liÇo_pe!O Sr. 1~·
Secretáiiõ.
-

•

Votação, em~turnb único, do Requerimento n"916,
de 1993, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do artigo intitulado Revisão Constitucional,
de autoria do Professor Celso Lafer, publicado no Jm:nal da Tarde. de 8 de setembro _de 1993.
Votação do requerimento, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a- transcrição solídtada.
É o seguinte o artigO cuja

fntitscriçã~\~ s~Iicit3.da:

Outubro de 1993
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Revisão constitucional
CELSO LAFER

Neste comentário sobre a revisão constituciOnal vou pro·
por dois paralelos baseados na
experiência do Direito Internacional Público, com o objetivo
de adicionar argumentos ao te·
ma da legitimidade, legalidade
e conveniência da obrigação
prevista no artigo 39 das disposições transitórias da Constituição de 1.988.
O prim-eiro paralelo diz res. peito ao processo de elabora. ção normativa, sem prévio ante-projeto. que lembra o caminho trilhado pela 3' Conferência das Nações Unidas sopre o
Direito do Mar.
Não creio que a experiência
da 3' Conferência sobre o Direito do Mar. tenha inspirado
diretamcntc o constituinte bra·
sileiro mas acho que os proccs·
sos de elaboração da Convenção do Mar e da Constituição
de 1988 comportam analogia.
pois são dois exemplos de tcx·
tos complexos, elaborados por
aproximações sucessivas. Por
iss·o mesmo instigam a uma reflexão mais profunda sobre os
méritos e os deméritos deste
· método que, no caso da Consti·
tuição de 1988. tem muita conexão com a lógica do arti11o 39
das Disposições Transitarias,
corno adiante se verá, nas con..
clusões.
O segundo paralelo diz respeito à aplicação ao direito
cOnstitucional de um. C'onceito

-usual no direito· internacional:
o das salvaguardas. As cláusulas de salvaguarda 'ão frcqüentes em acordos de cooperação
de longo prazo e têm normalmente duas funções: plancjar o
risco e planejar o desempenho.
As que planejam o risco instauram mecanismos que dimí ..
nuem os perigos da aplicação
d~ normas quando a mudança
d4 conjuntura afeta a reciprocidade dos interesses que as cria~
raro. É o caso de crises no balanço de pagamentos ou c o-

---,--

.. -

.

mercial dos estados que permitem suspender compromissos
no GATT.
· As salvaguardas que planejam o desempenho são mecanismos que permitem ajustar a
norl)la à evolução da conjuntura. E o caso das salvaguardas
da Agência Internacional de
Energia· Atômíca voltadas para
permitir o uso pacifico da energia nuclear e impedir o seu desvirtuamento para fins miiJtarcs.
Este rápido apanhado do
sentido das cláusulas de salvaguarda no Direito Internacional Público tem como objetivo
sugerir sua utilidade rara a
qualificação e o entendimento
de certas normas constitucio·

na is.
Com efeito, o estado de defesa (art. 136) e o estado de sitio
(art. 137) são típicas salvaguardas de risco. Permitem restringi'r dircitn.'l e gurantias, portanR
to a plena aplicação de. normas
constitucionais, em função de
circuostllnc\as excepcionais.
ameaçadoras, por exemplo, da
ordem pública e da paz social,
que colocam em risco o estado
e as instituições democráticas.
Já o poder de emendar a Constituição (art. 60) é uma típica
salvaguarda de desempenho.
Enseja a possibilidade de mudar nonnas constitucionais em
função da evolw;ào da conjuntura, com as limitações substantivas impostas pelas as assim chamadas cláusulas pétreas
(art. 60, parágrafo 4). Na prática constitucional, as emendas.
regra-geral. são tópicas .e não
abrangentes.
U artigo 3' das disposições
transitórias pode igualmente
ser qualificado como uma cláu-

sula de salvaguarda. Tem como
característica prôpri"a associar, __
ao mesmo tempo, a preocupação com o planejarnento do ris-- ----- co e a preocupação com o planejamento do desc·mpenho.
Objetiva livrar o país dos peri-

gos envolvidos !los riscoS do
desempenho Ua Constituição
de 19HR. através da revisão. Esta não é Lima possibilidade

aberta, como o poder de emendar, mas uma obrigação do

CuugresSo Ue fazer um balam,·o
ponderado dos ajustes que devem ser feitos no texto constitu-

cional. decorridos cinco anos
de

..,\1~1

prl)lllulga<.;;io,

rc~po..'ila

das as decísêics fundamentais
contidas nas cláusulas pétre"as e
de acordo com os pro<.:cdimen-

tos previstos. Esta ohriga~ão.
insisto, tem cOmo linalidade lidar ~mn o tema dos riscos de
desempenho.
Estes riscos não sàu irreleva,ntes. como é fácil cxc~p'lili
car. Sem a retomada do c.lesen:volvimento não serão encami-

nhados os graves problemas de
desigualdade social e, sem dúvida. a Constituição de 1988 retém, como se explica em função
de seu momento de elah(1ração.
ao lado ele traços mndernizan~
tes. componentes de uma visão

da economia e do estado ligada
ao modelo de substituição de
importações instaurado em
nosso país com a Revolução de

30. Isto cabe rever, com a informação que hoje se tem, para
permitir a modernizaÇão eco~
nômica c a retomada do desen-

volvimento nas condições dQ
mundo contemporâneo.
Por outro lado. sem a manu··

tenção da unidade do Estado·~
país não sobrevive e não haverã
retomada do desenvolvimento.
Neste sentido. cabe observar
que a Constituição de tns.
reagindo ao excesso de centra·

lismo do período autoritário,
elaborou um "pacto fedeFati·
vo" que é claramente inadequ::ido. ~sta inadc4uação se. vê
m~gmficada em função do que
h_oJe o<.:orre no plano interna:ctonal, no qual operam forças
cen.l~ífugas c de fragmentaç-ãÕ"
pohttca_ que cnlocam cm questão a unidade dos estados. Es- 1
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tas forças também esüto se ma~~
nifestanJo cm nosso }i~iS por
obra. crdo cu, não ún tema das
identidade ..;;, ma" <:;im da insqtisfaçào com o ··ra~to feoer.lií~

feJefais: agrava as dificuldades
dos pr..,gramas de csJabilizaç.ào~ e, il6lirnilc, coloca o problem~. da govçrnabilidade. O
papel da União, dos estados.
dos municípios; ã rrfnrma do
Estado; o sistema eleitoral; a
.sub ou -super-n.·presentação de

vo".

Com efeito. o ;:;ui se sente explorado pek> Nordeste. O Nordeste se senre vitima do Sul. A
União-não tem recursos e enfrenta uma crise fiscaL Isto, por
sua vez.. coloca o rrohl~~ma do
NJ:Uilibrio <.lus.· contas públicas
,!•'

.-.

<"<:t~~e1o<:·lllt:lllhrll'.:.,

'

('

.

tntln

1-..·~0 (..'ri-

tra no bojo do "pacto fetler<:ltivo" que. evidentemente. não foi
hent equacionado pela ('on~ti
tuição de 19~8 e que, por i>So
mesmo~ cc.~r.npórta revisão.

Outubro de 1993
Em süitese C para concluir,
retomando o _primeiro paral€!0:
se O- texto constitucional foi elaborado pelo método de aproximações sü~essiv<is, está na sua
lógica uma clúusula de salvaguarda que dê a este método,
através da revisão. uma nova
oportunidade para fazer os
ajustes necessários ytie tenham
como objetivo livrar o país dos
pei-igós dos riscos de desempe-!
nho da Constituição de 1988.

n'' 290, de 1993 (n" 513/93, na origem), de 19 de agosto do
corrente. 4:),no, pela qual o Senhor Presidente da República
submete ~deliberação rlo Senado o nome do Senhor Sebastião
do _Rego Barros Netto, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de
Embaixador do Brasil junto á FederaÇão da Rússia, exúcer
o cargo de Embaixador do Brasil jUnto à República da Belarus.
-4MENSAGEM N'' 312, DE 1993
--~scolha de Che_fe de Missão__ Diplomática
- Discussão, em turno lrnico, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa ~acional sobre .a Mensagem
on! 312, de 1993 (n" 565/93. ~naoiigem),de 6 de setembro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do_Senado o nome do_Senhor.Antonio
Amaral de Sampaio, Ministro de Primeira Classê da Carreira
de_ Diplomata, para ex~rcer·o cargo de Embaixador do Bra5il
junto à República da Africa do SuL

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Dcrzi)- Passase, agora. à apreciação do Requerimento n~_l.041/93, de Urgência, lido no_ Expediente, para a Mensagem n" 326, de 1993.
Em votação.
______
_
Os Srs .. Senadores que Q aprovam queiram permanecer
sentados-~Pausa.) .
Aprovado.
-·;-,·
Aprovado o. requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem. do Dia qa s_eg'!nda se~.s~<;UJ_f~~~á_ria, subseqúente, nos termos do art. 345, inciso II, 'ifo Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -A Presidência convoca sessão extraOrdinária a ·reáiizar-se hÕje, às
19h, com a segu_inte,
- -

· ·ORDEM DO DIA
-,.,~,·-

MENSAGEM N>315, DE 1993
Escolha de Autoridade
Discussão. cm turno único, do Parecer"n\' 333, de i993,
-s~
da Comissão de Assunto~ Económicos, sóbre a Mensagem
MENSAGEM N" 322, DE 1993
n' 315, de 1993 (n" 566/93, na origem), de 6 de setembro ;
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
do corrente ano. pela qual o Senhor Presidente da República
Discussão. em turno único, do Parecer da Comissão de
submete à deliberação do ~-e nado a escolha ~q Senhor Marcelo
Augusto Diniz-Cerqueini~·paát exercer o Càrgo de Procura:-_ - Relações Exteriores e Defesa Nacional sqbre a Me.nsagem
n' 322, de 1993 (n" 593/93, na -origem). de 14 de setembro
dor-Geral do Conselho Administrativo de De'fesa Ecori.ómíca
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Rep~blica
do Ministério da Justiça.
- submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Alvaro
-2-da Co~ta Franco Filho, Ministro de Primeira Classe, da CarMENSAGEM N° 232, DE 1993.
reii:"ã de DiplOmata, para eXercer o cargo--Embãixador doBraEscolha de Chefe de Missão Diplomática ·
sil junto à República Helênica.
Discussão, em 'turno únícó-, do Parecer -da Comissão de
,-,-.6~---Relações_ Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem
MENSAGEM Ne 335, DE 1993 _
n° 232, de 1993 (n" 385/93, na origem), de 1" de julho do
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
corrente ano,_ pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Luiz
Discussão, em turno ti.nico, do Parecer da Comissão de
Antonio- Jardim Gagliardi, M~nistro de Primeira_ Cla_sse_ da _ Relações Exteriores e Defesa NaciÓI!_al sObre a Mensagem
Carreira de Diplomata, para, cumulativame-nte com· Q cargo
n" 335, _de 1993 (n'' 623/93, na origem), de 17 de setembro
de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Dinãinarca, exer- .do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
cer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da submete _à deliberação do Senado o nome do Senhor Paulo
LitUânia.
Tarso -Flecha de Lima. para -exercei o cargo de Embaixador
do Brasil junto aos Estados Unidos_ da América.
-3MENSAGEM N" 290, DE 1993
Escolha de Chefe de Missão Diplomática ~
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Está
encerrada a sessão.
Discussão, em turno único, do Parecer da COmissão de
(Levanta-se a sessão às 18h59min.)
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre -a Mensagem
1
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Ata da 2118 Sessão, em 5 de outubro de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Rachid Saldanha Derzi
ÀS 19 HORAS,
SENADORES:

ACHAM-SE PRESENTES

OS

SRS.

Sei que lOgo mais, quando esta Sessão se transformar
em secreta, não disporemoS-do microfone para transmitir este
~pelo a todos os Srs. Senadores. Já constatamo~ a presença.
em plenário, de 34 Srs." Senadores. Çom mais 7 Srs. Senadores,
Affonso Camargo .:. Alb'!llo Franco _ Alfredo Campos _ Almir
não há dúvida, Sr. Presidente, de que teremos condições de
Gabriel _ Aluízio Bezerra _ Antonio Mariz ~ Auieo- Mello _
realizar esta sessão para a apreciação de indicação de autori·
Bello Parga _ Beni Veras ~Carlos D'eCarli :._ Carlos Pátrocinio _
dades para ocuparem cargos diplomáticos.
Chagas Rodrigues _ Darcy Ribeiro _ DariÓ Perelfà ~Eduardo
Portanto, se:cundo, uma vez mais, o apelo de V. Ex•.
Suplicy _ Elcio Alvares _ Esperidião Amin _ "Eva Blay _ _ porque, agora, com a presença do Senador José Richa, chega~
Flaviano Melo _Francisco Rollemberg _ Gli!Íba!dl Alves Filho _
mos ao número de :_J"\ S_rs. Senadores.
Gerson Camata _ Gilberto Miranda _- _G_uilhenn• Palmeira _
Esperamos, portanto,- que," dentro de maiS ã.lguns instan~
Henrique Almeida _Humberto Lucena _ Hydekel Freit3s _ Jram
tes, V. Ex~, com o prestígio da Presidência, garanta a presença.
no plenário do Senado Federal, dos Senadores que comporão
Saraiva _ lrapuan Costa Júnior _ Jarbas Pasúrinho _ João
o quorum destinado à apreciação dessas importantes matérias.
Calmon _ João França _ Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _
José Fogaça _ José Paulo Biso! _ José Richa _ José Sarney _
_ . O SR. l'ItESmENTE (Rachld Saldanha Derzi) --Esta .
Júlio Campos _ Júnia Marise _ Lavoisier Maia _ Levy Dias _
-PresidênCia fecêbé, cOM muito prãZer, o apoio de V. Ex'
Louremherg Nunes Rocha _ Lonrival Baptfsta _ Lucíclio Portella _aq apelo que faz aOs nobres Srs. Senadores que ora se encon~
Luiz Alberto Oliveira_ Magno Bacelar_ Mansueto de Lavor_ ~tr"a.m em reuniões de comissões ou partidárias. ou que ora
encontram ein""seiJ.s gabinetes.
Márcio Lacerda _ Marco Maciel _ Mário- Covas ~ Mauro
Fazemos, pois, um veemente apelo no sentido de que
Benevides _ Meira Filho _ Moisés Abrão _ Nelson W edekin _
se
dirijam
ao plenário do Senado, para que possamos votar
Ney Maranhão_ Odacir Soares _Onofre Quinan _ Pedro Simon
as matériaS que dependem de quorum qualificado, especial~
_ Pedro Teixeira _ Rachid Saldanha Derzi ~-Raimundo Lira _
mente as relativas ~ indic"ação de representantes do corpo
Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ Ruy Bacelar _ Teotonio Vilela
diplomátiCo~ que eSlão há dias aguardando o pronunciamento
Filho _ Valmir Carnpelo.
__
dos -s-rs·. Senadores:.
Reiteramos nósso veemente apeiO aos nObres Srs. $ena~
dores para que se dirijam aO plenário. Já estamos com o
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- A lista
número quase completo~ Com um' pequeno esforço, tenho
de presença acusa o comparecimento de 67 Srs. Senadores.
certeza, concluiremos esta reuftiãó com su~sso, com a apro·
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
vação dos _nomes das nobr~~ ~utQrídades que estão a P,epender
Sob a proteção de Deus, iniciãmos nossos trabalhos.
.do nosso voto. _
__
' .
·
A Presidência apela aos nobres Srs. Senadores que se ·
O Sr. Eduardo Sup!Ícy·- sr:-Pr~sidente, peço a palavra
encontram cm seus gabíitçtes ou em reuniões de suas bancadas
para uma breve comunicação, como Líder do Partido dos
para que venham ao plenário, porqUe temos matérias que
Trabalhadores.
exigem quorum qualifiCãâó, tais como votações de indicações
O SR. PRESI()ENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Tem
de embaixadores c outras autoridades.
__
a palavra V. Ex~
Estamos quase atfngindo o número necessáriO para procedermos à votação, mas predsarnos ainda da presença de alguns
O SR. EDUARDO SUPLICY- (PT -SP. Como L!der.
Srs. Senadores.
Para uma breve ~municação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Seitadores, gostaria de resSãltar a imporO SR. MAURO BENEVIDES -Sr. Presidente, peço
tância da decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada há
a palavra pela ordem.
poucos instantes, pela qual foi cancelada a sessão de leitura
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Tem
do Projeto de ResOlução do Congz:esso Nacional referente
a palavra V. Ex"
ao início dos trªbalhos do_ que seria a revisão constitucional.
Essa decisão, Sr. Presfderitc:: e-Srs. Senadores, é da maior
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. PreSidente, reitero o apelo ~importância e deve ser examinada à luz das advertências que
Senadores, com _a forn,.ação e o CO"Q.hecimento jurídico de
feito há poucos instan-tes ãos- conl.panheiros -Senad-ores que,
Senadores como Josaphat Marinho e José Paulo Biso!, ainda
neste instante, estão_p_~~~!çipando de trabalhos nas comissões
Qoje fizeram 3 todos nós. É muitQ iritpo-.iãnte que o Congresso
ou cumprindo os seus afa_ze:rcs político-parlamentares nos resNacional não resolva utilizar, na expressão do jurista Goffredo
pectivos gabinetes,_ para que venham imediatamente a esta
Telles Júnior "a poria aberta da transformação fácil da Constisessão, durante a qual será apreciada a indiEação de autori- tuiçãq de 1988"'.
dades para o exercício de cargos diplomáticos.

se
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É importante q_u~-q_~al.que.,r ap':_rfeiÇ_<."!~Il!e_nto_ qu~_s~ pense
fazer na ConstituiçãO brasileira de 1988 que se faça segundo
os cuidados e recomendações colocadas~na própria Constituição de 1988. A forma de .se aperfeiçoar~ mOdificã.ra Constituição é através dã apresentação de emendas qu~ deyet1_1 ser
examinadas por ambas a~_ Çasas, _em 'dois escrutínios, com
3/5 de ma-ioria. E importante que o Corigfesso Nacion<:*l. em
especial o Senado, não permita-que seja quebrado o princípio
da Federação.
-----~------Na tarde de hoje, o Senador Josaphat Marinho deu extraordinária e brilhante_contribuição, que constitui mais um
alerta para que o Congresso Nacional pense muito bem a
respeito da forma segundo a qual pretende aprimorar a Cõnstituição brasileira.
Obrigado, Sr .. Presidente.
O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Ôerzi) -Tem
V. Ex<' a palavra.
- ·-

,O SR. ESPERTDIÃO AMIN (PDS·- Sé. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -o.Sr. Presidente, ouvi, com alguma
perplexidade, a comunicaçãO feita pelo nobre Líder do PT,
Senador Eduardo Suplicy, que trouxe ao nosso cbnhecimento,
não a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque esta já
era do conhecimento da Casa, posto que o Senador Aureo
Mello já a havia feito_ de maneira informal. Fiquei preocupado
com a interpretação da comunicação. Pelo q~:e sei, a decisão
do Supremo, que deve _ser considerada pCia Mesa e por todos
nós, diz respeito à realização da sessão do_.di_a 22 de setembro,
e por questões de natureza foiTI!al.
__ _ _
O nobre Senador Eduardo Suplicy ponderou que a Constituição deve ser aperfeiçoada por meio de em~I;tdas, apreciadas pela duas Casas, independentemente, por 3/5._Desconheço
que o Supremo tenha tomado essa decisão e, por isso, desejo
fazer minha comunicação, também: tal não foi a_ decisão do
Supremo, c tal deve ser a interpretação, absolu~nu_:nte subjetiva, por isso não ca-sada com a decisão do Supremo, que
S. Ex• resolveu aqui anunciar.
O Sr. Eduardo Suplicy- Penso que V, Ex•. Senador
Esperidião Amin, não deve ter ouvido com toda atenção o
que disse. O _que flZ - se V. Ex~ me permite - foi alertar
o Senado Federal para a importância da decisão do Supremo:
fõf cãiicefada a sesSã-o em que houve a leitura do projeto
de resolução, que não deveria ter sido feita por impropriedade.
O meu alerta foi para que todos os ~~na~"c;>res _!enham a consciência jurídica muito clara sobre os fatos, ainda _mais diante
dos ensinamentos que foram hoje colocados pelo Senador
Josaphat Marinho e também, em aparte, pelo Senador José
Paulo BisoL
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, não seí
se cabe um contra-aparte, aqui, mas quero esclarecer o seguinte: uma coisa é_ uma comunicação, e a comunicação foi feitã.,
repito; outra coisa, completamente diversa, é um conselho
ao Senado. A comunicação é acolhida; o conselho. de minha
parte, eu o dispenso.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Faço,
novamente, o último apelo aos nobres Srs. Senadores que
se encontram em rellriíões de bancada, _em sel_!.:j;_gabinetes
e em reuniões políticas pafa que se dirijam ao plenário. Já
estamos. praticamente, com o número d~_~en_ador~s_ neces·
. sários em plenário para votãçãO com quorum qualifi"cado.
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Faço este apelo porque, com mais três ou quatro Senadores, já completaríamos_o número para votarmos as indicações
de autoridades que estão aguardando nosso pronunciame~to.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Presentes na Casa 67 Srs. Senadores.
Passa-se à
ORDEM DO DIA

Item 1:
Discussão, em turno único, do Parecer n" 333, de
1993, da Comissão de Assuntos Económicos, sobre a
Mensagem n• 315, de 1993 (n' 566193. na origem). de
6 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Marcelo Augusto Diniz Cerqueira, para exercer o cargo de Procurador-Qeral do
Conselho Administrativo de Defesa Económica do Ministério da Justiça.
_J;:m discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussã-o.
~assa-se à votação, que deverá proceder-se em escrutínio
secreto.
Solicito aos nobres Srs. Senadores que ocupem os seus
lugares, pois vamos proceder à votação secreta. (Pausa.)
Faço um apelo, novamente, ao_s_Srs. ~enadores para que
se dirijam ao plenário do Senado, pois faltam poucos para
_que se complete o número para a votação de escolha de autoridades.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
__(Procede-se à votação.)
VOTAM OS SRS, SENADORES:
Alfredo Campos
Almir Gabriel
Aluízio Bezerra
Aureo Mello
Bello Parga
Beni V eras
Carlos Patrocínio
Dario Pereira
Eduardo Suplicy
Esperidião Amin
F, Rollemberg
Gerson· Camã.ta
Gilberto Miranda
Henrique Almeida
Hydekel Freitas
Iram Saraiva
lrapuan Costa Júnior
João Calmon
Jonas Pinheiro
Josaphat _Marinho
José Richa
José Sarney
Júlio Campos
Júnia Marise
Lavoisier Maia
Louremberg Rocha
Lourival Baptista
Luiz Alberto
Mansueto de Lavor
Marco Maciel
Mauro Benevides
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Mt!ira Filho
Nelson Carneiro
Nelson Wedckin
Onofre Quinan
Pedro Sinion
Pedro Teixeira
Ronaldo Aragão
Ronan Tito
Ruy Bacelar
Teotónio Vilela
Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Votaram SIM 41 Srs. Senadores; houve uma abstenção.
Total de votos: 42.
·
Aprovado o nome do Sr. Marçeio Augusto D~niz- Cerqueira.
A Presidência solicita aos nobres Srs. Senadores que ainda estão nos seus gabinetes que se dirijam ao plenário, porque
votaremos agora a indicação dos Srs. Embaixadores para missões diplomáticas. O número de Senadores aqui presentes
é mínimo, embora saibamos que estãQ na Casa 6~ Srs. Senadores.
O Sr. Mauro BeneYides- Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder.
O. SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Líder do PMDB.
O SR. MAURO BENEVJDES (PMDB -CE. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oi'ador.)
-Sr. Presidente, Senador Rachid Saldanha Derzi, V. Er
já reiterOu. com a autoridade que a cadeira preSídencial lhe
confere, apelo para que todos os Srs. Senadores Viessem ao
plenário, a fim de garantirem o--quorum indispensável à apreciação dessas importantes matérias. Se é certo que, na primeira
votação, foi coriStarãâa a existência de quorum~ porque presentes neste plenário 42 Srs. Senadores. há o receio natural
de que esse quorum possa esvair-se em razão de comprOmissos
dos Srs. Senadores com audiêncías cm Ministérios ou órgãos
do Poder Executivo.
Daí por que, Sr. Presidente, entcnçl_i do meu dever, como
Líder da bancada do PMDB no Senado Feder3L Condamar
não apenas os integrantes da minha bancada·, Inas- igualmente
os demais Senadores que compõem o Plenário do Senado
Federal, para que demandem esta, deperidCi1Cia, sem dúvida,
a mais nobre do Senado, a fim de que tenhamos condições
__ _ _ ____ __ _ _
de promover as outras votações.
Sei que, cm determinado momento, V. Ex\ por imposição regimental e constitucional,, terá de_ tran~fQrmat.-ê~ta
sessão em secreta para apreciação de indic;ação de ~~ba_i~a
dores. Então, não .9isporá do microfone para transmitir o
seu apelo a todos os Se_nadores que. em sel]_s gabinetes Ol;l
nas Comissões da Casa, -permanecem ainçla fora do plenário.·
Por isso, Sr. Presidente, entendi do tl!_Cu dever ocupai'
a tribuna neste instante para secundar o apelo que V. Ex·,
de forma veemente e patética, já fez aos Srs. Senadores que,
encontrando~se em seus gabinetes, devem vir imediatamente
ao plenário do Senado Federal.
() Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Líder do PFL.
-
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O SR. MARCO MACJEL (PFL- PE. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revi_s_ão P,o orador.) -Sr.
Presidente, como Líder do PFL, desejo fazer apelo idCntico
ao formulado pelo nobre Líder do PMDB, SenadQr Mauro
Be-nevides. ou seja, apelar. por intermédio de V. Ex", para
que os Colegas que se encontre_m na Casa_. ma~ que ainda
não puderam comparecer ao plenário, o façam o mais rapid3.inentr: po~sível. visto que há em pauta matérias importantes
e que exigem quorum privilegiado.
Ademais, como, em breve, a sessão se transformará em
secreta, é fundamental que os Srs. Senadores estejam pr~~cn
tes para que possam da melhor forma acompanhar o de_senvol-vimento dela.
Daí por que, Sr. Presidente, faço um apelo para que
os Srs. Senadores venham rapidamente ao plenário. a fim
de darmos início,, o mais_ rápido possível, à votação dessas
matérias.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanh·a Derzi)- A Mesa
agradeCt! ão_s nobres Líderes Mauro Benevides e Marco Macie l
o ~pelo feito aos nobies Srs. Senadores presentes na- Ca'sa,
quer nas Comissões, quer em seus gabinetes, para que venham
ao plenário, a fim de comporem o quorum qualificado que
nos dê tranqUilidade para procedermos à votação de indicação
de embaixadores. Não podemos decepcionar os nobres candiw
datas a embaixador, deixando de apreciar esta matéria por
falta de quorum.
Por isso. mais uma vez. reitero aos nobres Srs. Senadores
no sentido de que s_e dirijam ao plenário.
As matéria_s_ con~tantes dos itens 2 a 6 da pauta da presente
sessão, nos termos do parágrafo único do ait. 383 do Regiroemo Interno deverão ser apreciada~ e~ sessão secreta.
São os seguínTes os- itens ã serem apreciados em
sessão s.ecreta:
Item 2
MENSAGEM N' 232, DE 1993
Escolha de Chefe de Missão ºiplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações E>:;teriores e- Defesa Nacional sobr~ a Me_nsagem
n' 232, de 1993 (n' 385/93, na origem), de I' de julho do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Luiz
Antonio Jardim Gagliardi, !V1iltistfo de Primeira Classe da
Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo
de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Dinamarca, exercer o cargo-de Embaixador do Brasil junto à República da
Lituânia.
Item 3
MENSAGEM NO 290, DE 1993
_ Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Çomissão de
Relações Exteriores e pefesa_ N(lciorlal sobre a .Mensagem
n' 290. de 1993 (no 5!3193; na origem), de 19 de agosto do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à delibe'ração do Senado o nome do Senhor Sebastião
do Rego Barros Netto, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de
Embaixador do Brasil junto à Federação da Rússia. exercer
o cargo de Embaixador do Brasil juntO à República da Belarus.
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Item 4
MENSAGEM N" 312, DE 1993
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
DiScussão, em tUrnO -UiiíCo·, do Parecf:r da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacion-al sobre a Mensag_em
n' 312, de 1993 (n" 565/93, na origem}: de 6 de setembro
do corrente ano. pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Antonio
Amaral de Sampaio, MinistrO- de Primeira Class_e da Carreira
de Diplomata, para ex9rcer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República da Africa do Sul.
Item 5
MENSAGEMN• 322, DE 1993
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, ein-Ufrno úriiCO, ·do -pareccef ~a Comissão de
Relações Exteriores e Defesa ~acional sobre a Mensagem
n' 322, de 1993 (n' 593/93, na origem), de 14 de setembro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Rep,ública
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor ~lv~ro
da Costa Franco Filho, Ministro de Primeira Classe_,_,da Car~
reira de Diplomata, para exercer o cargo d.e Em~aixad.or do
Brasil junto à República Helê-nica.
Item 6
MENSAGEM N• 335, DE 1993
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecei"" -da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre _a Mef-lsagem
n• 335 de 1993 (n' 613/93, na origem), de 17 de se~embro
do cor~ente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome d'?. Senhor Paulo
Tarso Flechã. de Lima, para exercer o cargo de EII!b_aixador
do Brasil junto aos Estados Unidos da América.
O SR- PRESIDENTE (Rachiâ Saldanha Derzi) _:__Solicito
aos Srs. Senadores as providências necesSárias, a fim de que
seja respeitado o dispositivo regimentaL ·
(A sessão transforma-se em secreta às 19h31min
e volta a_ser pública às 19h47min.)
O SR. PRESIDENTE-(Raéhid Saldanha Derzi)- Nada
·mais havendo a tratar, a Presidência vai e'i'icertaf a sessão,
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

ral, para que possa contratar operação de crédito externo~
rio valor de duzentos· milhões _de dólares americanos, para
os fins que especifica. (DependeõdOde parecer da Comissão
de Assuntos Econômicos.)

-3MENSAGEM Ne 257, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 336, c, do Regimento Interno)
Mensagem n• 257, de 1993 (n'' 456/93, na origem), pela
qual o Presidente da República solicita ao Senado Federal
seja expedida Resolução que autorize a União Federal a assumir a dívida contraída pela Companhia Brasileira de Infra-Estrutura Fazendária- INFAZ, em liquidação. (Dependendo
de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.)

-4-

PROJETO DE LEI DO SENADO N'' 172,
DE 1992~COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n~ 172, de 1992- Complementar, de autoria do Senador
Mauro Benevides, que dispõe sobre o cumprimento imediato
do disposto no§ 2~ do art. 192 da Constituição Federal, tendo
PARECER favorável, sob n" 194, de 1993, da Comissão
- de Assuntos Econômicos.
-5REQUERIMENTO N''617, DE 1993
Votação, em turno único, do Requerimento nn 617; de
1_993, do Senador Marco Maciel, solicitaqdo, nos termos do
arC 1.72, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem
do Dia, do Projeto de Lei do Senado n'' 57, de 1991, de
sua_ autoria, que dispõe sobre o exercício da profissão de TécnLco em Turismo, cujo prazo na Comissão de Assuntos Sociais
já se acha esgotado.
0 SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Está
-encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às !9 horas e 47 minutos.)
ATO DO PRESIDENTE
N• 491, 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 com a Resolução do Senado Federal n~ 42,
de 1993, e com o Ato da C()missão _Diretora n~ 53, de 1993,
resolve nomear RICARDO MANHAES SEABRA e ROSA
~GOMES DE CARVALHO, para o cargo de Técnico Legislativo - Nível II, Área de Apoio Técnico-Administrativo,
Especialidade de Datilografia, Padrão 16, em virtude de aprovação em concurso público, homologado pelo Ato do Presidente n' 448, de 1993, publicado no Diário Oficial da União
Seção I, de 10 de setembro de 1993.
_Senado Federal, 5 de outubro de 1993,- Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 68, DE 1993
(Em regiine de urgência, nos terlnos
do art, 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de _ResoluçãO n.,.,
68, de 1993, de iniciativa áa COmissào Diretora, que estabelece
a estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Senado Federal e dá outras providências, tendo
PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Francisco Rollemberg, em substituição à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
A TO DO PRESIDENTE
N• 492, DE 1993
-20FÍCIO No S/64, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui(Em regime de urgência, nos termos
ções, em conformidade com a delegação de competência que
do art, 336, c, do Regimento Interno)
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n.,., 2, de
Ofício n.,., S/64, de 1993, através do· quál o Gt?.~úrió ~o _ 1973, e de acordo com a Resolução n.,., 42, de 199:3, e com
Estado de Minas Gerais solícita autorização do senaáo Fede- o AJO da Comissão Ditetóra n..,.,-53;_de 1993, resolve nomear
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JOÃO CARLOS GAST AL JÚNIOR para o ~argo de Assessor Legislativo, Nível III, Padrão 42, Área d~ ÃsSesso~anl.eitto
Legislativo, do Quadro de Pessoal do Selúido Federal, em
virtude de aprovação em concurso público, homologado pelo
Ato do Presidente n'' 57, de 1993, publicado no Diário do

Congresso Nacional, Seção II de 2 de fevereiro de 1993 e
no Diário Oficial da União, Seção I, de 5 de fevereiro de

1993, observada_ a ordem de classific_ação da Área Doze.
Senado Federal, 5 de outubro de 1993. ~ .Senactor· Humberto Lucena, Presidente do Senado Fede'ra(."·- .
· ... '
ATA DE COMISSÃO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
2• Reunião realizada em 6 de maio de 1993 - Extraordinária
Às onze horas e trinta minutos do dia seis de maio 'de
mil novecentos e noventa~ três, na sala de reuniõ~s da Corriissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor Senador Valmir Campclo. reúne-se a Comissão de Educação, com a presença dos Senhores Senadores Josaphat Marinho, M_agno Bacelar, Marlucc Pinto, Jonas Pinheiro, Wilson
Martins. José Paulo Bisol, Carlos PatrocíniO, BeBo Pa!ga,
Lourembt:rg Nunes Rocha, Darcy Rib~iro .. Saldanha Derzi,
Iram Saraiva, Jarbas Passarinho, Ney Suassuna, Juvêncio Dias,
Flaviano Melo, Alvaro Pacheco, Mansueto de Lavor, AmirLando e Cid Saboia de Carvalho~ Deixam de. c<?rnparecer
por motivo justificado os S_enhores Se11adores João Calmon~
Mauro Benevídes, José Fogaça, Pedro Simon1 Marco Màciel,
Raimundo Lira, Almir Gabriel, Eva Blay, Teotonio Vifehi
Filho, Áureo Mello, Ncy Maranhão, Meira Filho e Moisés
Abrão. Havendo número regimental, o Senhor PreSidente
declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da atada reunião anterior que é dada como aprovada, passando
em seguida à apreciação da pauta: Item 1 -Projeto de Lei
da Câmara n" 90, de 1992, que "Estende aos educandos das
APAES e aos educandos que recebam atendimento especializado, o disposto nos arts. I", 4" e 5° da Lei n• 6.494, de
7 de dezembro de 1977, e dá outras providências", de autoria
da Deputada Ângela Amin. O SenhOf Presidente informa
a ausência da Senhora Rela tora, Senadora Eva Blay, redistribuindo a matéria ao Senador Iram S:;~,raiva.__que lê o parecer
favorável, na forma do substitutivo que apresenta. Não havendo quem queira discutir a matéria é colocada em votaçao
e aprovada por unanimidade. Item 2 ---Projeto de Lei da
Câmara n" 95, de 1992, que "Dá nova redação ao artigo 27 _
da Lei n'.> 5.540, de 28 de novembro de 1968, que_fixa normas
de organização c funcionamento do ensino superior".- de aluoria do Poder Executivo. A Presidência comuni~ que esta
matéria foi retifada de pauta para ser enviada à SecretariaGeral da Mesa, atendendo requerimento. Item 3 -Projeto
de Lei do Senado no 77. de 1991. que ''fixa proposta de ma-ior
atendimento devidamente quantificada em percentual de tempo e programação diária de telcrradiodifusão para temas, autores e intérpretes nacionais, regionais e locais", de autoria
do Senador Francisco" Rollemberg. Após leitura do parecer
pelo Senhor Relator, Senador Josaphat Marinho, é concedida
vista da_ matéria a_9 __S~naçlor_Áh_~r~r~_ç)?._~co. Item_4- Projeto
de Lei do Senado no 158, de 1991, que -,;ãUtOTiza 0--POd-ú
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Guajará-Mirim,
no Estado de Rondônia'', de autoria do Senador Ronaldo
Aragão. Não estando presente o Senhor Relator, Senador
Amir Lando, a matéria é redistribuída ao Senador Lourem-
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berg Nunes Rocha,_ que adota o parecer favorável ao projeto.
Após discussão da matéria pelos Senhores Senadores Jarbas
Passarinho, Bello Par.ga, Iram Saraiva e Darcy Ribeiro, a .
Presidência concede vi~tas do processo ao Senador Jarbas
Pa::.sarinho. Neste insta,nte o Senhor Presidente confere a palavra, pela ordem, ao Senador Cid Saboia de Carvalho, -quesolicita esclaredmeotos referentes à tramitação do Projeto
de Lei do Senador n° 67, de 1992, que "Estabelece as Diretrizes
e Fixa: áS Bases da Educação Nacional''_, de a11toria do Senador
baicy Ribeiro. Após colocar algumas questões relativas à
matéria, Sua Excelência "retorna aos trabalhos da Comissão,
dando continuidade à pauta. Item 5 - Projeto de Lei -do
-seriãdo n" 166, de )9-~1. que "institui o P"ro"g"raffi<f Nacional
de Incentivo ao Esporte- Pró-Esp-órte, e dá õUtraS provídências", de autoria d.o.Senador Ir_am_ Sar~iva. Estando ausente
o Senhor Relator, Senador Alfredo Campos, a niatéria é rédis:.
tribuída ao SenadorNey Suassuna-, que lê o parecer favorável.
ao projeto. ColOcada em discussão, usam-da palavra oS Senho-res Seo.adores Jarbas Passarínho, Cid Saboia de Carvalho e
Bel lo Parga, Não ha~endo mais quem queira discutir, OSenhor
Presidente concede vistas da matéria ab Sena~or B~U_o Paq~a_.
Item 6 - Projeto de Lei do Senado n• 240, de 1991, que
''Fixa normas para a aquisição de merenda e do mãtei-iã.l
esç_Qlar_e dá outras providênciaS", de autoria do Senador João
Rocha. A matéria é_redistribuida ao Senador Wilson Martins
em virtude da ausênica do Senhoi R~Iator, Se"riâdõr Amír
Lando. Após leitura do parecer pefa rejeiçãO'ao p-fojeto, Participam da disc_ussão da matéria os Senhores Senadores Jar?as
Passarinho, Alvaro Pacheco, Marluce Pinto, Cid Sabôia de
CarvalhO, Carlos PatroCínio e- Juvêncicf Día:s. Terminadã a
discussão, inicia-se a votação nomihal, sendo o parecer apro-vado por doze votos hivoráveiS. Verificadi:l a ausência de quo~
rum a partir deste momento, Sua Excelência comunica a _impossibilidade de dar prosseguimento 3oifttãbalho~. dando por
encerra.da a presente reunião", ãs doze horas e quarenta e
dois minutos, lavrando eu, Mônica Aguiar Inocente, Secretária da ComisSão, a preSente Ata que, lida e apro-vada, será
assinada pelo Senhor Presidente.- Senador Valmir Campelo,
Presidente.

ANEXO A A TA DA 2' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, REALIZADA EM 6 DE MAIO DE 1993, AS IIH30MIN,
QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE AUTO RICADA PELO SENHOR PRESIDENTE, SENADOR
VALMIR CAMPELO.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Srs. Senadores, vamos dar início a nossa reunião de hoje.
- Esta é nOssa· pfimeira: reunião e gostaria de agradecer
a gentileza dos senhores, -com a presença. Pretendemos, duran_te esse período, dar uma conotação, aqui ná Comissão
de Educação, trazendo- conferências, simpósios, e pediríamos
a colaboração e a ajuda de todos os _S_enhores Senadores,
para qUe a Coffiis-s-aõ-de Educação pudesse, realmente, exercer
um papel fundamental em termos de instruções e na preparação, organização, para que a gente possa debater aqui os
problemas da Educação e trazemos também, aqui, autoridades
que possamexporpara tõdõs nós assüntos-relacionados com
· esta Comissão.
Vamos passar ao primeiro projeto da pauta, que é o
Projeto de Lei da Câmãra n9 90/92. Esse projeto não é terminativo, é de autoria da Deputada Ângela Amin, e a Relatara
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é a S_enadora Eva Blay. Como a S..enadora Eva Blay não
se encontra presente, pediria ao Senador Iram Saraiva que_,_
por gentileza, pudesse relatar este projeto.
Já existe o parecer, Senador. Pergunt_aria se V. EX" adótaria o parecer da Senadora Eva Blay? Acho que não é um
projeto polémico.__
Esse parecer. inclusive, já foi distribl!ído antecipadamente. de forma que se V. Ex• desejar ler ar)ena"s a conclusão
do parecer. suhmeteremos à discussão e votação irriediata.

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB -GO) _:_ Sr. Presi'
dente, Srs. Senadores, a Deputada Ângela Amim apresenta
este projeto e a nobre Senadora Eva Blay·apresenta um parecer. onde ela indica um substitutivo. Apenas queria chainaia atenção para o art. 1":
Art. lo As pessoas jurídicas de direito privado, os órgãos_da administração pú~lica e as instit_uiÇões de ensino podem aceitar corno estagiários os alunos regularmente matriculados em cursos vinculados ao ensino púhli~o e particular.
Os alunos a que se refere o capU.t deste- artigo devem,
comprovadamente, estar freqüentafid_o curso de nível superior, profissionalizante, de z~ grau, o-u escola de educ_ação
especiaL
Entendemos, Sr. Presidente, que, na ·realidade, a nobre
Sendora Eva Blay procede muito bçm quando apresenta o
substitutivo, porque entendemos que a ConiiSsão-poderá;caso
entenda, conforme já há avulsos distribuíd()_S, aproveitar o
projeto por realmente atender o que a Educação_ brasileira
precisa.
-Estamos .de pleno acordo com a aprovação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Antes de
passarmos à discussão, gostaria de convidar o nobre Senador
Juvêncio Dias, Vice-Presidentc dã Comissão, para qUe nos
dê o prazer de sentar-se à mesa.
O projeto está em discussão. (Pausa.)
·
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
· A votação é simbólica, porque não é nenhum projeto
-- - terminativo.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.
O projeto" está aPro\latlO-.
Vamos passar-ao item n~ da pauta. O II foi ri:::tiràdo de
pauta para anexação a:o PLS n"' 67/92. Então, passamos ao
item III, que é o Projeto de Ler do Senad_Q_ de n9 77, de
1991, de autoria do nobre Senador Francisco Rollemberg.

Relator o Senador Josaphat Marinho.
.
Como o Senador Josaphat Marinho não se encontra presente, pediria ao nobre Senador Álvaro Pacheco, que fizesse
a gentileza ·de relatar pelo Senador Josaphat Marinho.
O SR. RELATOR (Álvaro Pacheco)- Estou tomando
conhecimento, agora, do relatório do Senador Josaphat Marinho. Como este assunto me parece um _pou~o polémico, gostaria de saber se é poSsível pedir vista, e trazê-lo na pr6xiina
reunião.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)_:_·Está conéedida vista a V. Ex•
Passamos ao item 4 da pauta.
Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica
Federal de Guajará·Mirim, no Estado- de Rondônia;
de autoria do Senador Ronaldo Aragão.
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__EU pediria ao nobre _Senador Louremberg Nunes Rocha
- . O SR LOUREMBERG NUNES ROCHA· · (Leiturado Parecer)

a gentileza de ler o parecer.

Somos pela aprovação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Em drscussão o projeto.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Com a palavra o Senador Jarbas Passarinho.
O SR: JARBAS PASSARINHO - Sr. Presidente, a
despeito da posição já tomada pelo Relator ad hoc, o Senador
Louremberg Nunes Rocha, eu tenho muitas dúvidas sobre
esse tipO de disseminação de esc9las tecnicas _federais_ em regiões- que~ n6 meu entender, não têin talvez uma justificação
do ponto de vista do desenvolvimento industrial da _áre~ para
isso. As escolas agrotécnicas teriam, talVez, maio i adec:Juação.
Mas Guajará-Mirim, que nós conhecemos, embora não atualizados em relação ao seu desenvolvimento, não me parece
que até agora seja um pólo industrial, que _Rudesse jus!ificar
os custos que as _escolas técnicas federais têm. Se fosse uma
escola agrotécnica, numa área que correspondesse, eu não
teria dúvidas, mas. relativamente a escola técnica federal,
eu precisaria saber quais as finalidades.
Por exemplo, no meu Estado, fala-se na possível existência de uma escola técnica federal na área de Barcarena. O
Senador Juvêncio Dias cOnhece be·m: Lá existe a ALBRÁS.
Nós estamos com um pólo aluminífero dos maiores do Brasil
naquela região.
Então, ali, sim, se jusficaria, para preparação de mão-deobra qualificada para a indústria de alumínio e para a indústria
de altimina também.
Mas. eu gostaria de saber, em Guajará-Mirim, quais sãó
os custos que têm adequação à vivência económica de Guajará-Mirim.
. De modo que não me sinto em condiçqes de_ aprÕvar
o- projeto e pediria, também, Vista da inatéria.
• O .SR. PRES.IDENTE (Valmir Campelo)- Está concedida vista a V. Ex•
O SR. DARCY RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a
palavra.
. .O SR. PRESIDENTE(Vaimir Campelo) _:_Tem V. Ex•
.
O SR. DARCY RIBEIRO --Srs_ Senadores, não vou
pedir vista, mas vou diúr algumas palavras para formação
de juízo do Relator. A questão das escolas técnicas tem sido
um equívoco tremendo no País. Em 1919, creio, foram criadas
várias com a esperança de que elas promovessem a industrialização, e não promoveram.
Por outro lado, nesse campo, o Brasil tem um único_
ramo da Educação que é de alta qualidade internacional. É
o_SENAI, que, de fato, tem extraordinária qualidade atende
a dois milhões de pessoas por ano; representa um pap~l definitivamente importante.
_
- De um lado, temos uma escola oficial. burocrátfca, as
escolas técnicas. De outro, uma és.cola,corn uma organização
prática e com sentido de eficáCiã -enorme.

a palavra.
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Com a_s escolas t.é~nic&~ oc;orre o_mesw.9. q1,1e ocorria-com

os seminários, e a Igreja: acaboU !ecOnhe-cefid-o _qll~_não podia

mais fazer iSso. Os seminários eram· utiliiado_s p9r pessoas
que _lá iam sem nenhuma intenção de ser padieS. A intenção
deles era obter UlllC_\ITSO secundário. Então, a Igreja cu~!eaya,
com internato, essas pessoas e a maioria delaS, ao fim df:cidia

não seguir a carreira sacerdotaL A Igreja deixou de sofrer
essa exploração, porque eiltendeu que não conVihha e passou
à formação do sacerdote de outra forma. _
A mesma coisa ocorre na escoJa t~~tÜÇ3:i ~I~~!!S_~ ~aio~~
dos seus alunos não vai trabalhar em carreira técnica. Utilizam
o curso_ téco)co corno c~rso médiÕ, para ir para··a'""u"hiveisidade
ou para outro curso qualquer. O Custo-por alililo é eqUivaleilte,
às vezes maior, ao do curso de engenharia. Veja, por exemplo,
um dado recente. Na Univei"Sidade de_ Quebe_c, o ciisto aluno/
ano é de 4.000 _dólares. Na Unive!sld3de de ·sâ<:i""PauíQ. que
é nossa melhor UniverSidade, o custo aluno/ario_-é âe 6.400
dólares e nas universidades federais, 8.400 dólare~.
_
É um problema que poderíamos disCUtir -depois nesta
Comissão esse 6nus_dc uma unive~sidade federal que pede
mais e mais recursos c os utiliza mal, devido a urna série
de deformações que temos que examinar. A mesma. coisa
ocorre com a escola técnica que, de fato, passaria a representar
um papel muito importante -·isso é o que ·p-ropusemos na
Lei de Diretrizcs e Bases -se ela abrisse s_uas imensas possibilidades de ensino técnico para qualquer aluno de qualquer
escola secundária, se ela deixasse de Cl,lrn.prir a obrigação de
dar um curso secundário. Ela está formando técnico com seis
mes_es de treinamento, em três- anos de trabalho, ou seja,
uma escola técnica que assume a responsabilidade dos cursos
acadêmicos tornou-se um absurdo no país, porque é um modo
de limitar, a uns poucos alunos, a massa tremenda_de recursos
que ela tem e que pode dinamizar o ensino: Na .t;nedida em
que ela se abrisse aos alunos na idade adequada, nas cida~es
onde elas estão instaladas, elas iriam multiplicar sua matrícula
·e exercer um papel muito importante.
Essas s_ão ponderações que faço aó Relator. Nós precisamos inventar outros modelos e não copiar um modelo que
entrou visivelmente em crise.

O SR. JARBAS PASSARINHO -

Sr. Presidente, já

que pedi vista do processo, eu gostaria de comentar-as-declarações do meu nobre colega, com as quais não concordo no
todo. Quando as escolas técnicas tiveram a sua origem, como
referiu o Senador Darcy Ribeiro, exw~inistro também ~a Educação como eu, eram gináSios de artes e o{ícios, que nós
conhecemos bem, como disse o ex_-Ministro, que riãó funcionavam, absolutamente, no sentido de prcipordonar úma: forma- .
ção profissional adequada para o 2? grau. Já as escolas técnicas
federais, durante a minha gestão no Ministério da Educação, '
tiveram um resultado extraordinbário, e eú.s6 fiZ continuar
aquilo que tinha sido feito, em boa hora, pelo Sen~dor Tarso
Dutra. No Estado do Rio- de Janeiro, que é _representado _
aqui pelo nobre Senador Darcy Ribejro, a EsCOla Celso Suckow tem extraordinária significação, a tal ponto- que a busca
de uma vaga naquela Escola passou a ter maior disputa de
candidatos do que nas faculdades de Medicina das unive_rsidades do Rio de Janeiro. Os cursos feitos, por exemplo, de
agrimensura, de preparação para a construção civil, de eletrotécnica, todos esses cursos têm fixado muitos concll.!_intes da
Escola TéCnica Federal, com vencimentos e saláriOs sUperiores
aos engenheiros do serviço público brasileít;,o.
Então, vai dar margem, evidentemente, correndo, eu,
_um risco muito grande de debater com o Senadoi'Darcy Ribei-
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ro,_ para tratarmos a matéria córn mais profundidade. Talvez
eSSe_- pedido de vista Je:nha sido ótimo como uma questão
propedêutica para quando discutirm9_s a Lei de Dir.etrizes
e_ Bases.
_,

O SR. IRAM SARAIVA- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Pela ordem,
concedo a palavra ao nobre Senador Iram Saraiva._

o. O SR. IRAM SARA IV A- Em que pese o nobreoSena-

dor Jad.1as.Passarinho .já haVer pedido vista, eu cjüeria apenas
Chamar a ateõção dao ComisS~ç.~ :ate -pãrà ~qUe nós· póSSarncrs
nortear esse estudo q-ue,-Iogicame-nte, o Sena_dor Jarbas Pªs:;,arinl;l.O! com muita experiência vai-nos propiCiar, chamar a aten.ção pofciue- se trata-·ae Um ·projeto ãütbriZritívo. Essa é uma
questão fundamental para a Comissão; porque aqui nós estaremos a_penas dando_ ao_ Poder Executivo_as condições_ de ~ri~r
es_sa,çscola. $eriª' necessário que pelo projeto: já, com·a certeza, com o voto enl sepârado do nObre Senador Jar:bas Pat>sarinho, ele ao e_~or as suas colocaç_ões, com as quais inclusive
concor90, pudésst.TIOS encontrar, ~enãdor, um_mei~ on~e,
na realidade, o Congresso já obtivesse_ as_cQndições d_e. p.ão
apenas permitir ao Poder Executivo, mas que nós mesmos
já criássemos os meios, via orçame_nto, par_a que essas escolas
já se instalassem, um_a vez aprovadas.
·

O SR. JARBAS PASSARINHO- Permite-me V. Ex•
um aparte?

O SR. IRAM SARAIVA- Com muito prazer.
____ _O SR. JARBAS PASSARINHO - 0 meramente autorizativo nada signific~--. _,_..

-

O SR. IRAM SARA IV A - Exato,
O SR. JARBAS PASSARINHO-: Autoriza a fazer,
faz como quiser. Apenas, n.Q yoto que vou dar, eu salientarei
a-llossa- posição no momento de a_utori;zar o_ gove~1_1o a fazer _
aquilo que não é adequado,

-·O SR. IRAM SARAI V A - Exatanienie.

Era apen'as pai-a Chamar a atençao~ o DObre Senador conhece bem, no sentido de que fixáSSeniós- pátãmetros para
que essa -qu-eStão foSs~ definitiv-amente -resolvida:_

o SR. BELLO PARGA:::... Sr. Presidente, peço a palavra,

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Com a palavra o nobre Senador Bello Parga.

OSR. BELLO PARGA- Sr. Presidente, não obotante
o pedido de vista do erv.inepte Senador )~_tba_s Passarin~o,
quer-me parecer, pelo conhecimento que tenho de escola_ tecnica, como um seu ex-aluno, que não se trata apenas de formação de mão-de-obra para a indústria; a _escola técniça__ é pro~s
sionalizante no sentido de preparar oficiais, carpinteiros; -alfaiates, marceneiros, eletrotécnicos-, c_órriO S._ ç:.~~ ~esmo di~s~.
auxiliares da construção civil. De ~naneiraguelevanto_ aqui
essa_ questão para reflexão do eminitlte S-ei:Jãdoç que- pe-diuvista da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) ;:__O projete
·sai de pauta e fica dé posse do nobre Senador ~arQas Passarinho.
Vamos passar ao item 5 da pauta; Projeto de !--ei n" 166,
de autoria do nobre Senador ...
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Com a palavra V. Ex~
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente, tenho em mãos o projeto sobre Diretrizes a Bases
da Educação e estou com o parecer praticamente pronto para
apresentar a esta Casa. Mas estou sendo requisiiado, agora,
a novamente submeter esse projeto a uma nova àhexação,
porque ontem o Plenário do Senado_ aprovou a tramitaÇão
em conjunto do novo projeto. Então, estou· con..-unic3ndo a
V. Ex~ que estou recebendo a solicitação da diretoria de comissões do Senado Federal para remeter esse projeto à Comissão
do Senado Federal para remeter esse projeto à Comissão
de Cosntituição, Justiça e Cidadania, para tramitação conjunta
com outro projeto. Pergunto a V. Ex• se deveríamos, de logo,
dar esse parecer. que é uma consulta técnica, ou se vai primeiro
à Comissã_o de Constituição, Justiça e Cidadania, para depois
voltar a esta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Vai primeiramente .à Comissão- de ConStituição, Justiça e Cidadania e
·
- ·
-·
depois vai retornar...
O SR. CID SABÓIA OE CARVALHO- Eu estou
fazendo esta comt.micaçã~. Sr. Presidente, para que não pareça que o Relator está protelando._ Apenas é uma matéria
muito complexo, com muitas eritendas, mas já estou pronto
para dar o parecer no momento adequado.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Nobre Sena·
dor, o art. 259 do Regimento Inte~o diZ:
'"Aprovado o requerimento de tramitação conjunta, os projetas serão remetidos à ComisSão de Constituição, Justiça e Cidadania, se sobre algum deles for
necessária a apreciaça.O dos ã.spCCtOs constitucional e
jurídico, ou à comissão a qué te-nham sido distribuídos,
para apreciação do mérito. ••
Um desses projetas já tem despacho encaminhando-o
ã Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, por isso
é que esta Presidência entende que, primeiramente, deverá
ser o projeto remetido àquela Comissão.
O SR. DARCY RIBEIRO -St. Presidente, quero fazer
uma ponderação.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Com a pala·
vra V. EX'
O SR. DARCY RIBEIRO - Esse projeto vem sendo
trabalhando pelo Senado há um ano e mei~. CustCiiJ ao Dobre
Relator o imenso trabalho de verificar um projeto dessa complexidade e preparar-se para ele. Estamos diante de algo que
é um golpe regimental, um golpe destinado a tirar o projeto
do Senado da discussão. O requerimento que s·e apresentou
foi o do Senador Gerson Camata, que ine disse ontem que,
. inadvertidamente, tinha atendido um pedido, sem saber das
suas conseqüências. Pedira S. Ex• a anexação de um outro
projeto,-um velho projeto que trata da educação, que corre
o Senado há anos e que, inquinado de incosntuciomilidade,
está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Se
o nosso projeto é incorporado àquele, ele vai para a mesma
Comissão e, é claro, numa sitUação de competição sobre qual
s~rá o projeto que sefá levado a discussão, se o projeto do
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Séna-do ou o da Càmara. Ne.sse Caso. OnosSo não teria mais
possibilidades. Então, uma vez advertido dessa conseqüência
indesejável e que constituiria urria-espéde de golpe regimental,
em lugar de uma _discussão aberta do projeto, eu ponderei
ao Senador Gerson Camata para que ele retirasse o requerimento.
Quero crer, se o Presidente estiver de acordo, que como
o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho está em condições
de relatar e isso foi adiado tan-tas vezes, se ã Comissão estiver
de acordo, ele poderia relatar aqui e essa carência estaria
suprida. Creio que isso pode ser feito, tarito mais por que
o que havia de polêmico no projeto- por exemplo, objeções
do Senador João Calmon e algumas ponderações do Senador
Jarbas Passarinho -Foi atendido, e, neste momento, creio
que há condição para que o projeto, tal como está relatado,
po'ss_a ser aprovado, o que daria ao Senado voz nessa matéria
crucial, que já o ocupou por tanto tempo, que é uma lei
geral da eduCaçãO.
-

O SR. CID SABÓIA DE CARVAlHO- Sr. Presi·
dente, gostaria de concluir minha participação pela ordem,
porque esse assunto é muito importante-.
. SR. JARBAS PASSARINHO -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Com a pala·
vra V. Ex~ Logo a seguir falará o Senador Jarbas Passarinho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Prefiro que
fale primeiro o nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Então, com
a palavra o nobre Senador Jarbas Passarinho, pela ordem.
O SR. JARBAS PASSARINHO...::. Eu não sérià impo·
lido com meu ilustre Colega pelo Ceará, mas pensei que S.
Ex~ havia concluído.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Não, .ell não
havia concluído. Fui interromPido:-Mas ieriho o praZer de
ouvir V. Ex-, depois volto a falar. A palavra é de V. EX"~
inclusive pelos títulos_ q~e têm ne~sa matéria. É mais do que
-importante.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Não sei qual de nós
dois tem mais prazer em ouvir a voz do outro.
. O SR. CID SABÓIADECARVALHÚ...:.. Sou eu, que ..
sou mais novo. Os prazeres são das pessoas mais novas.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Pelo menos temos
uma virtude: não somos daqueles que gostam de o_uvir o som
da própria voz.
__
Sr. Presidente, eu ia fazer uma pergunta pela ordem.
Esse projeto a que se refere o Senador Darcy Rib:ei_~o. _que
tramitou aqui na ComíSsão, o Projeto de Lei de Diretrizes
e Base, passou previamente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania_? _
O SR. PRESIDENTE (Valmir" Campelo)- Não. E·sse
projeto não passou po~ aquela Comissão .
O SR. JARBAS PASSARINHO - Não passou pela .
Comissão de ConstituiçãO, Justiça: e Cidadania. Por isso é
que, pela ordem, pedi a palavra. Se o nosso projeto não
passou pela Comissão de Constitituição, Justíça e Cidadania,
e se está tratando do mérito aqui, acho que é perfeitamente
possív~l, sem arranhar o Regimento, que manda que os projetas assemelhados sejam discutidos em conjunto, que seja soli-
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extraordinária se limi_ta a·-cumprita pauta da convocÇ~.ção. De
Constituição, Justiça Cídadania venh" para a Comissão de 'rhà.néirà que a coh;útta ql;l~ faz· ç no~rc. S~mldo·r Cid .s~póia
de Carvalho me parece pertinente, desõ~-!-que se cónS1dere
Educação e seja anexado, aqui para discussão, porque nó~
como não tendo eficíêilcia: e efiCá'da aquele pàrecer .,apresenestamos no mérito do problema c lá não_ se trata do mérito,
tado numa reunião de ComiSsão que não ttnha c!abimento,
apenas do problema jurídico. E se este projeto não passou
pois que a matéria não estava na. pauta da convocarão extraor~
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cldadania, por que
dinária; voltaria par~"_a reunião' cürry~m. ESse' fo1 o m~J.! arguisso ocorreu? Por que não era necessário que ele fosse ouyido
mento quando o .S,er~dor Humberto Lucena o. çl~feriu c;,omo
lá? Antigamente todo projeto íniciava sua__ tramitação por
_
aquela Comissão c _não finha trami~ação sub_S~qüeri.te se lá _ questão de ordem..... .
fosse julgado injurídica ou íncoüstitucional:
-_ -O SR. DAR<CY RIBEIRO- Pela ordem, Sr. Presidente.
Nesse caso, faço apenas essa ponderação, para saber se
Estou de acordo, como disse.o nobre Sena.dor Jarba.s ,Passase~ia possível solicitar que aqu.ele projeto viesse para esta
rinho·. De fato, toda ·a questão é_essa~ à projet'G>~Voltou à
Comissão, já que este projeto- que_ chegOU a ser submetido
Comissão e nela foré.m apresentada_s,novas emend.as. Ele poao Plenário- por minha intervenção, que desagradou o meu
dia simplesmente ser ratifiçado! S~ria- um -simples atQ de_-ratifi~
eminente colega Darcy Ribeiro, voltou a e.sta .Comis_são. Fica,
caçãó_do parecer anterior, que tinha carência, porque foi ~pro
então, essa colocação_, para saber se, no campo r-egimental,
vado em um períotlo em que não ~poderia .ter oCorrido .isso.
_ _
seria possível disc_utir"iSso.
. Tratar-se-ia" de ui'(I.a silnples ratificação se não houvesse emen·
das. Mas elas oco-rreram. Sobre essas emendas o Senador
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Bom, oReCi"d Sabóia de Cai':Valho já apreSentou parecer. É um parecer
querimento nn 371 já foi aprovado em Plenário. Esse é que
novo, que incorpora a situação anterior e que· .incorpora o
é o problema mais sério: sendo aprovado no Plenário_, teria
parecer Sobre noVaS emendas. que deve ser posto em votação.
que o Senador GCrSOn Camata, çonfonne o nobre_ Se.nador
Darcy Ribeiro, ...
.• b SR. PRES}bENTE (Va)mir Ca~p~lo) ,..:Setn dÚvida,
Senador. Só que·s. Ex~ aind3'pd!cisa ·se;rhânifés'tilr. Mbre
O SR. JARBAS PASSARINHO- Mas ele não pode
as novas emendas e sobre os projetes aper\s'aâos.' EhépJãnto
mais retirai.
ele não se manifestar sobre o assunto-não poderemos realizar
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Ele teria
a votação.
que fazer, talvez, um novo requerimento para ouvir õ PlenàO SR. IRAM SARAIVA - Sr. Presidente, incluisive
rio, porque já há uma decisão superior.
entendo que nem o ·nobre Senador Cida Sabóia de Carvalho
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presiestaria em condiçõés de dar um_ nóvd parecer' ago·ra.' - •
dente, ainda tenho uma questão sobre a matéria a apresentar.
O SR. PRES!DÉNTE (V~td;í; Ca;,;peio)--'- São várias
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campclo)-:- V. Ex< está
emendas, e os projetes apensadOS por uma ~decisão Ptelúii'ia.
com a palavra.
USR. IRAM SARAIVA -·solicito: então, que o nobre
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Já dei o
Senador Cid Sabóia Çe Çarva,Hj<i ~e'cebà esses' PrOjetes apensaparecer sobre essa matéria. Ele causou muita polêl_llica, pordos, e numa outi:é\ reunião se_m~lt:~-ifeste. Até porque, em
que a matéria é, realmente, controversa. Trata-se do parecer
que pese a respeitável cultura do nobre Senador, sei que é
que foi ã plenário.
necesSário ·-que --ele tenha um pouco de tempo. Trata-se de
A matéria- voltou aqui para exame, substancialái~hte,
uma matéria altamente indagativ3.. "
·
de emendas. Pergunto se o meu parecer está mantido, o pareO
SR.
CID
SABÓIA
DE
CARVALHO
--:- Sr. Presicer dado anteriormente, ou se foi considerado como inválido.
dente,
é
uma
matéria
muit9
~nlpl~!-~-e.
q~e
e~
V~!~-~ uma
Gostaria de pedir a ratificação desse parecer, para agilizar
situação até emocional; meu gabinete vive sob uma pressão
a tramitação dessa matéria. Gostaria de tomar conhecimento,
muito grande e eu queria liqüidar esSe assunto. Quero liqüi9ar,
porque a matéria tramitou num período de convocação extirar
isso das minh.as cqstas.
traordinária. O problema foi esse. E voltou para cá. Pergunto:
meu parecer tornou~se inexistente? Tenho que dá-lo novaO SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Perfeito.
mente, ou ele pode ser convalidado pela COmissão?
Quero somente cha"!Tlar a atenção, mais uma vez, para o artigo
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Não, nobre
regimental. O projeto tem que ser encaminhado à Comissão
Senador, porque depois que V. Ex~ apresentou esse relatório,
_ _
de Constituição; Jusffça e Cidadª"nia.
novas emendas foram apresentadas e não foram submetidas
Bom, vamos dar prosseguimento. Item V da pauta. Traà Comissão. Quanto ã Comissão de Consti(lJição, Justiça e
ta~se de um projeto de autoria do nobre Senaç}Ç>f Iram, Sar:~iva.
Cidadania, ela, realmente, verificaria a matéria quanto aos
O Relator é o Sen~dor Alfredo Campos.
--aspectos de constitucionalidade c juridicidade.
0 SR. NEY SUASSUNA -Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. JARBAS PASSARINHO ~Sr. Presidente, pela
_Como ficou a deci~ão.d~ V. Ex:?
ordem. Fiz uma questão _de ordem no plenário, eiafamente
O SR. PRESIDENTE "(Valmir Campelo)- O projeto
do que decorreu a volta do projeto para cá. E o Senador
vai ser devolvido para ser encaminhado à Comissão de ConstiHumberto Lucena, que nos presidia, deferiu ã minha questão
tuição, Justiça e Cidadania~ para ser verífii::ã.do quanto à juridide ordem. O meu problema é esse a que se refere o Senador
cidade e à constituciorialidade. Quanto ao mérito, continua
Cid Sabóia de Carvalho. É que a matéria foi discutida nesta
nesta Comissão.. É regj"!_llental, é () art. 258. _ _. _ Comissão ·quando S. Ex~ apresentou o parecer, numa pauta
O SR. IRAM SARA IV A- Sr. Presidente, pela ordem.
de convocação extraordinária que não cOntinha esse projeto.
Quero apenas assegurar, para que o nobre Senador Darcy
Esse é que foi o nOSso argumento. A matéria_ não poderia
Ribeiro fique
tranqüilo, que vamos,
inclusive açertando. cç:.m
ter sido discutida na Comissão, pois que uma convocação
.
..
. ,. .
citado o contrário. Que o projeto que está na _Comiss<l,o de
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o nobre Senador Cid Sabóia de Carvaiho, na quarta-feira,
submeter à análise, em primeiro lugar, na COmissãO-de COnstituiÇão; Justiça e Cidadania, essa matéria~· ·

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Muíto obrigado, nobre Senador, pela colaboração:
Concedo a palavra ao nobre Senado-r Ney Suassuna para
relatar o Item 5 da pauta, de autoria do nobre Senador Iram
Saraiva.
O SR.NEY SUASSUNA- Sr. Presidente e Srs Senadores, o relatório original é de autoria do Senador Alfredo Campos.
·
·
·
Diz ele: (Leitura do parecer)
Era o que tinha a dizer, 'Sr. Presidente e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE '(Valmir Campelo)- Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerro a discussão. (Pausa.)
O .SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. Presidente, peço
a palavra para discUtir. -----0 SR. PRESIDENTE.(Valmir Campelo)- Tem a palavra V. Ex~
·
O SR. JARBAS PASSARINHO-Sr. Presidente, quero
cumprimentar o Senador Iram Saraiva pela iniciativa. E com
um cabotinismo absoluto, desejo fazer urna afirmativa. S.
Ex~ diz: "O Brasil infelizmente não tem obtido nas competições internacj.onais, em q"ue '-tem participado, resultados à
altura da sua expressão econômíca, política e cultural".
O último Ministro da Educação, Cultura e Desportos,
que 'pode ser agradavelmente partícipe de uma glória brasileira, foi erit-1970, quando ganhamos o -tri-campeonátO.
Esse Miriistro está seÍltado, hoje, aqui; é o ex-Ministro
da Educação Jarbas Passarinho.
Não tirei varltagem alguma. Aquela velha hiStória do
General Bush, que depois de ganhar aquela batalha, lhe perguntaram: "Quem foi o pai da vitória"? Ele disse: "Não sei.
Se fosse da derrota, seria eu. O pai da vitória são vários".
No meu caso foram vários os pais da vitória. Infelizmente o que terilos visto é iSSo. Particularmente
no campo do projeto - e não deu tempo de explicarmos
isso aqui. O Senador Ney Suassuna trabalhou com rapidez
e com tiro rápido na artilharia - , mas quer me· parecer que
há no projeto, no trarisporte uma preoCupaçã-o grande com
o esporte amador.
É esse ponto que eu quero salientar comó- fundamental.
OSR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Com a palavra o nobre Senador Mansueto de Lavor.
O .SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presidente e
Srs. Senadores, também desejo -congratular-me com o eminente Senador Iram Saraiva, pela iniciativa. - Geralmente esses programaS s-ão cheios de boa vontade,
mas, às vezes, pecam pela falta de realismo, de onde se retiram
os recursos. O Senador Iram Saraiva foi feliz ao iildicar fonte
de recurso para esse programa, que denominou pró-esporte,
visaJidO, sobretudo, o esporte amador.
O desporto profissional tem suas fontes próprias de renda.
E se não tem, deve procurar. Por isso, ac-redito que o programa
· visa prindpãliriente o esporte amador, estreitamente relacio... 'lado com a atividade educativa.

;
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Só tenhO a di"Zer q_Ue, agora, vou- começar· a jogai" ila -·
loteria esportiva, _quando ese projeto começar a funcionar.
Meus parabéns ao eminente autor.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Córp
vra o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.

apala-

O SR. CID SABÓfA DE CARVALHO - Sr. Presidente, se o Senador Jarbas Passarinho é pé-quente, vou querer
que S. Ex~ volte ao Ministério da EdUcação, para recobrarmos
.
o título de campeão do mundo no fu~ebol.
sr. Presidente, esse projeto é_ijTip-ortanifssifnO_:- p.or4~e
o futebol brasileiro dominou todo o mundo esportivo no Brasil, e sabemos como é viciado o esporte profissional no Brasil.
No momento estamos diante de uma situação muito difícil
no fUtebol brasileiro. A própria soberania nacional falece nessa questão do esporte, inclusive po-niU.e a CBF Oãô 'à'dlnite
que nenhum discc:>rdante possa ingressar perante o.Pod~r Juqi~ '
ciário para questionar o que quer que seja sobre o futebol.
A Federação questionada vai ser desligadà; o clube que questionar vai ser desligado. Logo tere:mos duas ordens jurídicas:
uma para tudo e outra para o futebol.
Com relação ao futebol, nada pode ser abordado através
do Poder Judiciário, porque-vem a ·coação-irt'esi'Stível, a força
irresistível, coercitiva e ilegal da CBF que impede a titílizaÇão
do Poder Judiciário, cOntrariando a própria COTistíttiição~· o· ·
futebol é algo praticamente liquidado no Brasil, principalmente o futebol profissional, mafioso, -com dirigentes quesdonáveis, com clubes que- se tornarem verdadeiras empresas
para obtenção de lucros; o orgulho nacional não tem maiS
lugar no futebol profissional. Então, ·eSse programa ídealiZatlo
pelo Senador Iram Saraiva, pelo menos descortina noV'os cartJ.i-·
nhos, porque- quem sabe- o ténis, o basquete, o voleibol,
outros eSportes devem ser incrementados,. como deseja O nobre Senador.
Estou fazendo essa observação para condenar o estado
em que se encontra o esporte brasileiro, que profissionalizado
ao extremo, não há maiS nada de desportividade, patriostismo,
civismo ligado ao futebol, tudo é uma indústria mise_rável.
-E ainda a Confederação Brasileira de Futebol se acha apta
a impedir, nesse campo, a prática da ordem jurídica nacional.
O futebol é um doS grandes valores económicos. A maior
economia informal deste País é exatamente o futebOl.
Quando andamos perseguindo sonegadores. ninguém vai
atrás do Sr. Ricardo Teixeira e neln da Confederação Brasileira de Futebol. Isto eu acho muito estranho.
_ Estou apoiando_ o p~ojet9 do Senador !r_ªl:ll Sa_raiva por
essas razões morais. ·
··
·
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Continua
em discussão.
---- O SR. BELLO PARGA- Sr. Presidente. peço a palavra
para discutir.
SR. BELLO-PARGA- Sr. PreSidente, peço a palavra
para discutir.
-

o

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Tem a palavra V. Ex•.
O SR. BELLO PARGA- Sr._Presidente. o projeto
do Senador Iram SaraiVa, que tenl indiscutíveis méritos, prevê,
como bem assinalou o Senador Mansueto de Lavor, a fonte
de recursos para a sua sustentação, que, principalmente, são
as chamadas apostas de prognósticos.
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· Agora. aliriici1to uma: dúvida. no t9cantt; ,ao. ar~. 5"' que
.
.- _____ , · , ____ ,

diz o seguinte:

''Art. 5 - Permite que os patrocínios, as doações
e as demais contribuiçõés efetuaQas às- entidades des~
portivas sejam consid ~actas despesas operacionais para
aS empresas sujeitas ao imposto de renda, facultando
também a sua dedução direta do imposto devido até
·o limite de 5%."
Sem me deter nesse percentual, não vejo nesse artigo
que seja exclusivamente ao· exporte ·amador. Quer rne parecer
aqui' q~e_ poderia ter uincf pôrta para o esporte profissiOnal.
'E. e_ssa a dúVida que levanto aqui, no momento.
O SR. PRESIDENTE (ValmirCampelo)- Nobre Senador,_? _autor do projeto se encontra aqui, podendo perfeitamente esclarecer sua dúvida.
Co111 a pálavra o Senador Iram Saraiva.
O ~R. IRAM SARAIVA - Senador Bello Parga, sabe
V. Ex• ,que o legislador padece muitas vezes de algumas dificuldades, dentre elas, por exemplo, conseguir fechar o racioçfnio
total no que diz respeito à interpretação da lei. QuçmQq apresentamos o projeto-- a içléia, a finalid~de e a justificativa
prov;:a.m isso - éque realmente o _c.c;porte seja estimu-lado.
Agora, se filigranas jurídicas aparecerem, récorrercmos então
a V. Ex111 para nos ajudar a eliminá-las, porque a intenção
é exatamente beneficiar as_ e·scolas iniciáticas 9o ~sporte. A
intenção e esta. Tanto que a justifiCativa assim ·coriclui. Tanto
. é verdade que o art. 5° já tem que ter t~mbém o seu apoio
na parte doutrinária que nós esposamos: a intenção é exatamente o esporte amador.
Não vimos aqtii a forma legal, por exemplo, das empresas.
dos clubes se utilizarem disso, até porque nos baseamos principalmente na Lei Sarney, buscando, inclusive, os percentuais
usados no incentivo à cultura, que foram adota·dos no esporte.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Indago ao
nobre Senador Bello Parga se está satisfeito com fiS expliCá!ió'éS
do autor do projeto.

Quarta-feira 6 9529

. O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Sr: Ptesiden~c. :.(
d:e ~ocumen_t?).
- . r--• O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O parecÚ. :
é pela ~ejeição.
' r- •• •
O SR. CID SABÓ!A DE CARVAUlO,.:_.:G~sta"ri~·de
fazer uma intervenção •. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Tem a palavra V. Ex·'.
O SR. CID SABÚIA DE CARVALHO - Sr. Presidente, éssé- projeto, na verdade, tem natureza de decreto.
Ele ficaria bem como um decreto do Pre_side~te dã.Rep~bÜcá.
Vou concordar com o parecer não apenas pelos fundamentos que foram tra:Gidos pelo Relator, mas porque esse
tema é da .competência exclusiva do Poder Executivo_. Não
é assunto legal da iniciativa do legislador - Deputado ou
Senador. Trata~se de_ tema. típico do Poder Execu_ti_vo _e a
ele restrito. Daí porque concordo com o parecer, mostrando
que o mérito tem natureza de decreto.
O SR. ÁLVARO PACHECO~ Sr. Pres,idente, corrobora-ndo a observação do Senador Cid Sabóia de Carvalho, durante-muito tempo, foi reivindicação nacional a regippalização
da merenda escolar. Acabo de saber que o Ministério da
Educação, a partir de agora, vai regionalizar a merenda, entregando aos municípios a Incumbência da sua compra, de _acordo
com as características de cada região.
Portanto, concordo com o parecer do Relator.
_
O .SR. JARBAS PASSARINHO -Sf. Presidente, pegando uma carona no fi_m do_ discurso em prosa do grande
dQ poeta. que é o nosso colega, vou. ser voz dissonante.
Creio que essa reserva de mercado s~rá desastres~. Quah~
do chegamos ao Ministério da Educação4 a meré:'nda eScolar·
era fornecida pelos Estados Unidos da Améiicá,J'~·o_Q_ov~Íno
doPreside_nte Médici, passou a ser feita a expensas do Brasil,
e o Presidente chegou a propor-ao--represenrant<~: arilericaúO,
que foi tratar do assunto, que passasse a fazer isso com- _a
Bolívia, não coin o Br.âsil.
_
O que acOntece? Entrava leité, polentà' e outfos ingredientes para a preparação da merenda. O que me parece
oporturno, Sr. ~resi~ente, Srs._ ~e.nad~res, ~ que se inclu~
I na merenda -Isso s1m- a parttctpaçao regiOnal. No Para,
. por exemplo, a castanha-do-pará.
Se fizermos a regionalização, vamos fazer uma reserva
de mercado. incompatível com o objetivo da merenda. Por
exemplo. a regionalizaçãó no Pai'á: o leite não temos, é importado. Então, que tipo de regionalização se fará no_ Pará? O
feijão tamb~m é importado pelo Pará.
A meu ver, em cada região, à merenda deve ser adicionado um ingrediente regional, mas não colocar a compra como
reserva de mercado, de acordo com o que prevê o art. 1~
~itura

O SR. BELLO PARGA- Sr. Presidente, não obstante
a explanação do Senador Iram Saraiva, -permanece A-dúvida,
se não ficaria aí urna portã- aberta para o imposto de rend~
ser requerido. porque nesse- caso não é mais da loteria esportiva e sim das pessoas jurídicas.
Solicito o pedido de vistas do processo.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campclo)- Concedido
o pedido de vistas de V. Ex~.
. Vamos passar ao item 6 da pauta. Projeto de Lei no240/91,
que fixa riorma:s para aqUisição de merenda e material escolar
e dá outras providências.
Esse Projeto é de autoria do Senador João RoC_ha. O
A SRA. MARLUCE PINTO - Peço a palavra para
Relator é o Senador Amir Lando e o parecer é pela rejeição
uma questão de ordem, Sr._ Presidente._
da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Valmlr Campelo)- Tem a palaEu ·pediria ao nobre Senador Wilson Martins que. por
vra V. Ex~
gentileza, lesse, à pág. 54, o parecer.
· A SRA. MARLUCE PINTO -Sr. Presidente, sinto-me
SR. WILSON MARTINS (Leitura de Parecer)
um pouco constrangida de di~cordar do no~s_9 nobr,e e compeO SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presidente, peço tente Ministro. Mas há um caso, típico no nosso. Estado que
a palavra pela ordem.
-- __ aqui apresentei e já foí aprovado. Trata-se de um projeto
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Tem a pala- que está tramitando na Câmara sobre a regionalização da
merenda ·escolar.
vra V. Ex~.
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O nobre Ministro falou sobre o leite - temos-unia-experiência de 12 anos no Estado de Roraima, o que me faz lembrar
que esse produto, juntamente com a polenta e alguns tipos
de biscoito, quando chegam no Estado. não têm condições
de serer distribuídos. A própria criança os rejeita, porque
já estão deteriorados.

O SR. JARBAS PASSARINHO -

Permite a colega

um apai"te?

A SRA. MARLUCE PINTO -Ouço V. Ex" com prazer.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Ein priíneiró lugar.
quem se sente em xeque-mate sou eu_quando V. Ex• discorda
demim.
Em segundo lugar~ Ouvi, certa vez, uma fraSe que nunca
esqueci. Um gra,,de escritqr_ brasileiro, Tenório Cavalcanti,
disse: "'Não se pode culpar a vassoura pela existência do lixo··.
Ora, se o leite chega estragado em Roraima, temos que
corrigir fsso, e ilãO subsfifuir õ leite.
A SRA. MARLUCE PINTO - O caso é o seguinte:
precisamos pensar sempre no que é deficitário-em nOsSO País,
principalmente em relação às regiões mais carentes, como
é a região Norte- não apenas 9 Estado de Roraima.
Se fizermos uma análise mais profunda, poderíamos perguntar: Por que o leite chega atrasado à Roraima? Por que
não temos_ estradas asfaltadas, o rio só é navegável quatro
meses no ano. Logo, a merenda, além de ~he:gar atrasada.
é transportada em embarcações precárias. o qUe_ ocasiona o
fato de a merenda chegar molhada. Enfim, há um atraso.
Por isso, havendo a regionalização, ou seja se, ao invés
de.ch_egar aos estados o .ingrediente. chegar a verba, o próprio
Estado, de acordo com potencialidades próprias, através dos
_
seus teCnicO.s, poderá fazer a aquisição da merenda.
Se tivermos que importar de São Paulo, através daSecretaria de Educação, um produto que não exista no Estado
haverá delongas. Por outro lado, será_ mais rápido fazer essa
aquisição através de licitação nO próprio EStado.
···- Vou dar um exemplo que não diz respeito à merenda
escolar. mas nos dá uma idéia da situação. Há meses foi divulgada, a nível nacional, a sobra de feijão em armazéns de
regiões carentes. A balsa do Estado ficou mais ~e_ um mês
parada em Manaus para pegar esse feijáo em Ji-Paraná. Foi
o que aconteceu.
Já se falou, através de jornais e_ reYistas, que existem
toneladas de material estragado da CNA. Todos temos conhecimento desse fato. Por que ocorreu? Houve demora, acarretada pela burocracia. Fiz inúmeroS pedidos á CNA, já peguei
quatro vezes autorização para r_eitrar o feijão. Quãndo se
aproxima o momento da retirada do produto, alegam que
já não se pode mais tirar Daquela época.
Trata-se de um exemplo, mas a sit~as_ão é caóti_ca çm
várias outras áreas. Temos problemas da evasão escolar e
de analfabetismo, decorrentes da escassez da merenda.
Em nosso Estado, que possui a menor pop_ulação do Brasil, as crianças sematriculam e deixam depois de ir à~ escolas,
porque precisam andar quilômetros para chegar até elas isso na área rural.
Quando saem de casa, as crianças ffóbres não são alimentadas. Chegando à escola, não recebendo merenda, desistem
de estudar. A ausêncía da merenda é, portanto, um dos grande
causadores da evasão, principalmente nas regiões mais carentes.

Sei que V. Ex". que já foi Ministro da Educação. é portador de experiência inquestioilável, além de perten~e.r a uma
região que tamhém enfrenta dificuldades.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Congratulo-me com
V. Ex" Creio que estamos de acordo, porque o meu desacordo
diz respeito à regionalizaç_ão da composição da merenda. O
se.u problema é dCscentralização- administrativa. que é outra
questão.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) '-Para discutir." t"em a palavra o nobrC Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presidente, congratulo-me com o eminente correligionário_e cuestaduano autor deste projeto de lei, a meu ver. de grande mérito.
Quero também manifestar a minha concordância quanto
ao que foi dito pela nobre Senadora Marluce Pinto. Temos
também essa preocupação quanto à cartelização da venda
_
desses produtos ao Governo.
O art .J 79 da Constituição Federal assegura que as pequenas e microempresas devem receb_er tratamento especializado,
o_QUé significa dizer que_devem merecer cOmpras dos governos
estaduais, municipais e federal. Não obstante, sabemos _que
as grandes empresas_ vende91 cerca de 95% de_ tudo __o qu_e
consomem os diversos governos. Portanto •. sem qu~rer d~scutir
o aspectO- fá Iilericionado (inconstitu_donalidade desse ~rtigo)
pelo el1_1iJ:t.ente Se_nador Amir Lãri-do, quero dizer-qUe as compras governamentais devem ser descentralizadas_._ regionali~u.

.

.

.

.

.

.

Tranqüiliia--me o qUe disse o nobre Senador Alvaro Pacheco: o Governo já começa a se preocupar em adquirir os
produtos da merenda escolar nas proximidades de onde serão
consumidos. Acredito que essa medida é perfeitamente pertinente e salutar. Congratulo-me com o Senador João Rocha
pela iniciativa e também com os autores d~ qutros proje\OS
- -similares.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Concedo
a palavra ao último inscrito para ã. discuSsão~ Senador !UvênciÕ
Dias.
·O SR. JUVÊNCJO DIAS- Senador Jarbas Passarinho,
Senadora Marluce Pinto, tenho a impressão de que o espírito
da regionalização da merenda não está na compra e sim em
encontrar alimentos regionais que componham a dieta.
Os alimentos básicos são os hidratos de carbono, as gorduras, as proteínas, os sais minerais e as--Vítaminas. Logo, a
essência do projeto deve se ater à procura, na região, de
alimentos que possam satisfazer a composição da dieta. Fora
disso, creio que estaremos discutindo no vácuo. S_e não há
leite, procuremos algo que sub~titUa o leite~ se não há gordura,
algo que a substitua.
A SRA. MARLUCE PINTO- Nobre Senador, como
tive o meu projeto aprovado aqui, no Senado, retorno ao
assUnto·. V. Ex~ falou sobre os produtos que já estão sendo
comprados na pr6pría reg_ião, de acordo com o que há disponível em cada uma delas. Isso já acontece em muitos Estados.
Trata-se de questão comprovada, já constante, inclusive, nos
relatórios da FAE.
De toda a merenda distribuída no Estado, apenas 5%
recebeu a colaboração da FAE. Portanto, não adianta a FAE
reCeber os recursos, pois a merenda chega em mal estado.
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José Fogaça, Pedro Simon, Josaphat Marinho, Marco Maciel,
Alvaro Pacheco. Raimundo Lira. Almir Gabriel, Teotónjo
Vilela Filho, Louremberg Nunes Rocha, Ney Maranhão, Darcy Ribeiro, Jarbas Passarinho e José Paulo Bisol. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente, declara abertos os
trabalhos dispensando a leitura da ata da reunião anterior
O SR .. PRESIDENTE (Va!mir C~mpeli> j .:.._ Encerrada
q11e é. dada como aprovada. Em seguida comunica que em
a discussão, vamos passar à votação, ~sda.r~cendo que este
virtude da grande. quantidade de projetas pendentes. e da
é um projeto terminatiVO, com ·võtação nominal. Esclareço
ausência no momento, de alguns doS Seõbores Relatores, será
também que o voto "sim" é pela rejeição do projetO, concorfeita uma inversão na ordem da pauta, confo-rme ·a presença
dando com o Relator.
dos Senadore.s no plenário desta Comissão. Não havendo objeSenador Juvêncio Dias, ·como VOta V. Ex~?
ção de nenhum dos membros presentes, passa~se à apreciação
da pauta. Item 17 - Projeto de Lei da Cãmara. n' I~7, de
O SR. JUVÊNCIO DIAS- Meu voto e "sim".
1992, que "Acrescenta parágrafo ao art. 25 da Lei n" S. 700,
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Senador
de l'"' de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a
Mansueto de Lavor, como vota V. Ex~?
apresentação dos Símbolos Nacionais e dá "outras providênO SR. MANSUETO DE LAVOR:- Meu voto é "sim".
cias",ode autoria_d9 peputado Roberto França. Após leitura
do parecer favorável ao projeto, -na· foúila do sUbstitutivo
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Senador
que apresenta, pelo Senhor Relator, Senador Meira Filho,
Iram Saraiva, como vota V. Ex'?
a matéria é colocada em discussijo. Nãq_lgwendo quem queira
O SR. IRAM SARAIVA- (inaudível)
discutir, passa-se à votação, sendo o parecer aprovado por
unanimidade. Item 2J.--:: Emenda da Câmara dos Deputados
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Passa-se à
ao Projeto de Lei do Senado n' 207, de I983, que "Institui
tomada de votos dos suplentes do PMDB.
a _Semana do Jovem e. d~ .outras providenciasn. de autoria
Senador Cid Saboia de Carvalho, como ~ot~ V ..Ex~?
do SenadOr NelsOn Carileirô. O Se.nhor Relator, Senador ÁuO SR. CID SABOIADE CARVALHO:- Meu voto
reo Mello. lê seu parecer pela rejeição à ·emenda da· Câmara.
é "Sim", Sr. Presidente. Voto com o Relator.
Não havendo disct·c;;são, o parecer é votado e aprovado por
unanimidade. Item 22 - Projeto de Lei da Câmara n"' 18,
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Senador Ney
de 1993, que ''Dispõe sobre a institUição da Semaria do TrabaSuassuna, Senador Amir Lando ...
lhador", de au.toria do Deputado Paulo Paim. Verificada a
Encerrada a votação, vamos proclamar O resultado: doze
aus~ncia 9-o Senh_~r Relator, Senador Teotônio Vilela Filho •.
votos favoráveis.. O projeto está aprbvàtlo.
a matéria é redistribuída ao Senador Jonas Pinheiro, qUe lê
Aprovado o parecer, pela rejeição do projeto.
Diante do adiantado da hora e pela falta de quorum,
o parecer favorável ao projeto. Não havendo quem queira
discutir, a matéria é S_ubm_etida à yotação e aprovada por
vamos encerrar a reunião.
unanimidade. Item '2.5 .- Projeto de Lei da Câmara n~ 87,
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Peço a palavra pela
de 1993. que "Denomina Rodovia José Francisco de Souza
ordem, Presidente.
o trecho Federal da. B.RcZ30 que liga as cidades de Sousa
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Pois não,
e Cajaieir~s •. no Estado d~ Paraíba", de autoria do Deputado
-nobre Senador.
José Luiz Clerot, Após leitura do parecer âo Senhor Relator,
Senador Jonas Pinheiro, favorável ao projeto, a matéria é
0 SR JOSÉ PAULO BISOL- Sr. Presidente, gostaria
apenas de fazer uma sugestão com relação ao item 9. É que ·imediatamente colocada em votação, sem discussão, sendo
tanto o parecer quanto o projeto foram truncado·s, estãõ fal- · aprovada por unanimidade. Item 26 - Projeto de Lei da
Câmara n• 90, de 1993, que "Denomina Wilson Rosado de
tando pedaços, e se não forem compostos vai ser impossível
Sá a Avenida de Contorno (12,5km), trecho da BR-304, no
apreciar a matéria.
Município de Mossoro, Estado do Rio Grande do. Norte",
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Muito obride autoria do Deputado Laire Rosado, também com parecer
gado pela observação, nobre Senador.
favorável do Senhor Relat.or, Senador Jonas Pinheiro, que
Está enCe-rrada a reunião.
após leitura, é colocada .em discussão e votação, s_en9-o aprovado por unanimidade. Nesse momento, Sua Excelência veri(Levanta-se a reuniãO às./2 horas e 42 minutos.)
fica que não há maiS" quorum suficiente para dar continuidade
3• Reunião realizada em 23 de junho de 1993
aos trabalhos, adiando os demais itens para a próxima reunião.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião,
Às quatorze horas e trinta minutos do dia_ vinle e três
às dezesseis horas e dez minutos, lavrando eu, Mônica Aguiar
de junho de mil novecentos e noventa e três, na sala de reUInocente, Secretária da Comissão, a presente Ata que, lida
niões da Comissão, Ala Senador Alexandre Cost;a, sob a presie aprovada, será assinada pelo Senhor Presideúte.- Senador
dência do Senhor Senador Valmir Campelo, reúne-se a ComisValmir Campelo, Presidente.
são de Ed1:1cação, com a presença dos Senhores Senadores
Iram Saraiva, Magno Bacelar, Marluce Pinto, Jonas Pinheiro,
11~ Reunião, extraordinária, da Comissão de Educação,
Carlos Patrocínio, Bello P_arga, Saldanha Derzi, Cid Sabóia
conju~tamente com as Comissões de Assuntos
de Carvalho, Eva Blay, Aureo Melo, Meira Filho, Moisés
Ecoliômicos, Assuntos Sociais e de Serviços de lnfra-Estrutun~:.
Abrão, Onofre Quinan, Dario Pereira, e Francisco RollemÀs onze horas e trinta minutos do dia trinta de setembro ·
berg. Deixam de comparecer por motivo juStificado os Senhode mi] novecentos e. noventa e três, na sala de reuniões n~
res Senadores João Calmon, .Flaviano Melo, Mauro Bene_19, da _Ala Senador Alex~ndre Costa, sob a presidência ·dÕ,
vidçs, Wilson Martins, Juvêndo Dias, Mansueto de Lavor,
O .SR. JUVêNCIO DIAS- Sr. Presidente, tenho ainda
dois esclarecimemos: a fazer._ O primeirO- refere-se à palatabilidade; outro, à tradição. Um_a criança que 'nãO c!stá acostumada a comer polenta, por ~xemplo, não vai coffier de maneira
alguma esse alimento.
·
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Senhor Senador Valmir Campelo, reúne-se a Comissão de
Jo, Wilson Martins, Mansueto de Lavor, Pedro Simon, Álvaro
Educação, conjuntamente com -as· ComissõeS-de Assuntos
Pacheco, Raimundo Lira, Bello Parga, Eva Blay, Darcy.~~beiEconómicos, AssU.ritos Sociais-e- de ServiÇos de Infra-Estruro, Meira Fílho, Dario Pereira, Francisco Rollemberg,Carlos
tura, conforme o art. 113 do RcgimCnto IOterno do Senado
Patrocínio, Henrique Almeida, Beni V eras, -José RichÇI., Luiz
Alberto Oliveini, Marluce" Pinto, João França, Esperidião
Federal. com a presença dos Senhores Senadores João Calrnon, Flaviano Melo, Wilson MartinS, Mansueto de Lavor,
Amin e Eduardo· Suplicy, membros desta Comissão. Deixam
Pedro Simon, Álvaro Pacheco, Raimundo Lira, Bello Parga,
de comparecer p!Jr motivo justificado_ os Senhores Sen~dores
Eva BTay, Darcy_ Ribe:;iro,_ Me ira FilhO,_ D~~io"_ Pe_~ei~a,__ ~t::an~ _Mauro Benevides, José Fogaça, Iram Saraiva, Jq_saphat Ma ri~
cisco Rollemberg, Carlos Patrocínio,Henrique Almeida, Bem
nho, Marco Maciel, Almir Gabriel, Teotônio Vilela Filho,
Jonas Pinheiro, LourembergNunes Rocha, ÁurJeo Mello, Ney
V eras, José Richa, Luiz Alberto OHVeira, Marluce Pinto, João
Maranhão, Moisés Abrão, Jarbas Pass~_rinho e_ José Paulo
França, Espcridião A min-e Eduardo Suplicy, membros desta
Comissão. DcíXâffi de comparecer por motivo justifiC<!do os
Bisai. Havendo número regimental, o Senhor Presidente, deSenhores Senadores Mauro B~nevides, José Fogaça, Iram Sa- __ clara abertos os trabalhos, comunicando que esta reunião desraiva, Josaphat Marinho, Marco Maciel, Almir Gabriel, Teo- - tina~se à leitura e votação da Ata da reunião- anterior. Procetônio Vilela Filho, Jonas Pinheiro, Louremberg Nunes Rocha,
dida a leitura e discussão, a mesma é colocada em votação
Áureo Mello, Ney Maranhão, Moisés Abrão_, Jarbas Passa.e aprovada por unanimidade. Nada mais havend_o a tratar,
encerra-se a presente reuniãO, -faVrãndo eu-, Mônica Aguiar
rinho e José Paulo Biso!. Havendo número regimental, o Senhor Presidente, declara abertos os trabalho,; comunicando
Inocente., Secretária: da Comissfio; a presénl:e Ata que, lida
que esta reunião destina-se à ela~oração ~e e~.e.n~<!S ao Proe aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.- Senador
jeto de Lei orçamentária para 1994, nos termos do art. 16
Valmir Campelo, Presidente.
da Resolução n·• 1, de 1991, do Congresso Nacional, procedendo. _em seguida, à leitura das _sugestões de _em~nda~apre
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
sentadas: emenda do Senador Valmir Campelo, sobre edifica26~ Reunião, realizada em 23 de setembro de 1993
ção" para unidade administrativa -operaciOnal (CFE); emenÀs dez horas e_ quarenta minutos do dia Vínte e três de
da do Senador João Calmon, sobre ensino fundamental regusetembro
de mil novecentos e noventa e três, na Sala de
lar; emenda do Senador Mansueto _de Lavor, sobre ensino
reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob
fundamental -erradicação do analfabetismo. Após leitura,
a Presidência do Senador João Rocha, com a presença dos
Sua Excelência coloca em discussãO as emendas apresentadas,
Senhores Senadores Elcio Alvares, Jonas Pinheiro, Bello P_arusando da palavra os Senhores Senadores Carlo-s Patrocínio,
ga. Marluce Pinto, Ronan Tito, Gilberto ~íranda: ,Dirceu
Mànsuctó de Lavor, Esperidião Amin, Eduardo Suplicy e
Carneiro, Esperidião Amin, Álvaro Pacheco, César b1as, PeJoão Calmon. Terminada a discussão, as emendas são submedro Teixeira, Moisés Abrão, Cid Sabóia de Carvalho, Gari~
tidas à votação e aprovadas pon:ma-nimidade, constituindo-se
as Emendas de n'' 1, 2, e 3.-CE. respectivâmente. Nada mais - baldi Alves Filho e Magno Bacelar, reúne-s~ a Comissão de
Assuntos Econômicos. O Senhor Presidente declara abertos
havendo a tratar, encerra-s-e a presente reunião,lavrando eu,
os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior,
Mônica Aguiar Inocente, Secretária da ComissãO, a· presente
que é dada por aprovada e, a seguir passa apalavra ao Senador
Ata que, lida e ap-rovada, será assinada pelo Senhor PresiBello Parga para proceder à leitura de seu parecer favorável,
dente. -Senador Valmir Campelo, Presidente.
nos· termos dã Emenda n9 1-CAE que apresenta, ao Projeto
12~ Reunião, extraordinária, da Comissão de Educação,
de Resolução n~ 46, de 1993 que ''Autoriza o Governo do
conjuntamente com as Comissões de Assuntos
Estado_ do Maranhão a contratar operação de cr~dito junto
Económicos, Assuntos Socia1s e de Serviços de lnfra-Estrutura
à Financiadora de Estudos e Projetes --FlNEP, no valor
de CR$19.776.804;00, para financiamimto dó projeto PrograÀs quatorze horas do día trrrifa de setembro de mil novema de Consolidação do Sis~ema Rodoviário do Mararihão",
centos e noventa c três, na sala de reuniões n 9 19, d~ Ala
que após discutido é colocado em votação e apr~ya49 pela
Senador Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor SenaComissão. Sendo constatada falta de quorum, o Senhor Presidor Valmir Cainpe1o; reúne:se- ã Comissão _ele Educação. condente declara encerrada a reunião às onze horas, lavrando
juntamente com as ConiísS,ões-dc Assuntos Económicos, Aseu, Dirceu Vieira Machado Filho, a presente ata que, lida
suntos _Socia1s- e -de ServiçOs de Infra-Estrutura, conforme o
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. -Senador
art. 113 do Regimento--Irite"fno dó SenadO Fe-deral, com a
João Rocha, Presidente.
presença dos Senhores Senadores João Calmon, Flaviano Me-
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Chagas Rodrigues, 1'' Vice-Presidente, no exercício
da Presidência, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 77, DE 1993.
Autoriza o Governo da República Federativa do Brasü a assinar protocolo financeiro
entre a República Federativa do Brasil e a República Francesa no valor de FF7.100.000,00
(sete milhões e cem mil francos franceses).
O Senado Federal resolve:
.
Art. 1'' É o Governo da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 52, V, da Constituição
Federal, autorizado a assinar protocolo financeiro entre a República Federativa do Brasil e a República
Francesa, para a doação de bens e serviços no valor de FF7.100,000,00 (sete milhões e cem mil francos
franceses), destinados ao Projeto "Gerenciàmento de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul
", que será executado pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica -DNAEE.
Art: 2'. A operação de crédito a que se refere o artigo anterior será realizada nas seguintes condições:
a) donatário: Governo da República Federativa do Brasil (Ministério das Minas e Energia);
b) doador: Governo da República Francesa; ·
c) natureza da operação: o equivalente a FF7.100,000,00 (sete milhões e cem mil francos franceses);
d) finalidade: financiar, parcialmente, o projeto relacionado à gestão integrada da bacia hidrográfica
.
.
do rio Paraíba do Sul.
Art. 3• O prazo máximo para o -exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias,
a contar da publicação destaResolução.
Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 8 de outubro de 1993.- Senador Chagas Rodrigues, 1' Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Chagas Rodrigues, 1' Vice-Presidente, no exercício
da Presidência, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 78, DE 1993
Autoriza o Governo do Estado de Minas GeraiS a contratar operação de crédito externo,
com o aval da União, junto ao Banco Internacional .p'ara Reconstrução e Desenvolvimento
- BIRD, no valor equivalente a até US$150,000,000.00, para financiamento parcial do Programa
de Saneamento Ambiental, Organização e Modernização dos Municípios (SOMMA).
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O Senado Federal resolve:
Art. 1" É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado, nos termos da Resolução n'' 36. de
1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito externo, junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento~ BIRD. no valor equi.valente a até US$150;000,000.íJO.(cento e cinqücnta
milhões de dólares).
Parágrafo único. O financiamento referido no caput deste artigo destina-se ao financiamento parcial
do Programa de Saneamento Ambiental, Organização e Modernização dos Municípios (SOMMA).
Art. 2'' É a União autorizada, nos termos da Resolução n•• 96, de 1989. do Senado Federal, a conceder
aval à operação de crédito externo autorizada no art. 1'·'
Art. 3•' A operação de crédito terá as seguintes características:
a) valor pretendido: CR$3.768.150.000,00 (três bilhóes,setecentos e sessenta e oito milhões ecento
e c'inqüerita mil cruzeiros reaís),· equiválentes a US$150,000,000.00, em 31 de março de 1993;
b) prazo para desembolso de recursos: até 1997;
c) juros: 0,5% a. a. acima do custo dos qualified bOrrowings, cotados no semestre precedente;
d) comissão de compromisso: 0,75% a.a. sobre o montante não desembolsado, contada a partir de
sessenta dias após a data da assinatura do contrato;
e) garantidor: República Federativa do Brasil;
f) destinação dos recursosc Progf:Íina de Saneamento Ambienial, Organização e Modernização dos
Municípios~ SOMMA;
- g) condiÇões de pagamento:
-do principal: em vinte prestações semestrais iguais e consecutivas, vencendo a primeira em 15 de
março de 1999 e a última em 15 de setembro de 2008;
-dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de março e 15 de setembro de cada ano;
-da comissão de compromisso: semestralmente vencida, em 15 de março e 15 de setembro de cada
ano.
Art. -4"' A presente autoriza-ç-ão deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados
da data de publicação desta Resolução.
Art. 5' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 8 de outrubro de 1993.- Senador Chagas Rodrigues, 1' Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.
···
··
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Chagas Rodrigues, 1' Vice-Presíqente, no exercício
da Presidência, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 79, DE 1993
Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor equivalente até US$128,500,000.00, destinada ao financiamento parcial do Projeto de Descentralização
do Transporte Ferroviário Metropolitano do Rio de Janeiro, a ser executado pela Companhia
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).
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O Senado Federal resolve:
Art. 1'' É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo junto
ao Banco Internacional para Rcçoristrução- e Desenvolvimento - BIRD, no valor equivalente a até
US$128,500,001J.DOTccnto e vinte e oito milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos).
· _·
Parágrafo único. A operação de crédito externo referida no capuf deste artigo destina-se'ao financiamento parcial do Projeto de Descentralização do Transporte Ferroviário Metropolitano do Rio de Janeiro,
a ser executado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).
Art. 2'' A operação de créditc;>,o.bedecerá seguintes condições finánceiras:
a) valor: US$128,500,000.00;
b) prazo de utilização: até 31 de dezembro de 1996;
c) amortização: parcelas iguais de US$5,425,000.00 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil
dólares norte-americanos), pagáveis seinestralmente, de 15 de mitio de 1996 a 15 de novembro de 2007;
d) juros: exigíVeiS ·semestralm-ente--co-m--base ~no cuStO- de- CaPtaÇã() d0':83nco, calcÜJados no semestre
anterior mais -spread de 0,5% a.a.;
·
e) comissão de compromisso: 0,75% a. a. sobre o principal não desembolso.
Art. 3'' A autorização concedida pela Resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta
dias, contados da data de sua publicação.
Art. 4'' Esta Resolução entra em vigor n·a data de sua publicação;
Senado Federal, 8 de outubro de 1993.. -Senador Chagas Rodrigues, 1' Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.
- -- - --:
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Chagas, Rodrigues, 1' Vice-Piesidente, no exercício
da Presidência, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
· · -

às

RESOLUÇÃO N• 80, DE 1993
Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento -

BID, no valor equivalente a até

US$267 ,000,000-00, objetivando financiamento parcial do Projeto de Modernização e Ampliação
da Rodovia Fernão Dias (BR-381) - primeira etapa.
O Senado Federal resolve:
Art. 1'' É a República Federativa do Brasil, nos termos da Resolução n' 96, de 1989, do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no valor equivalente a até US$267,000,000.00 (duzentos e sessenta e sete milhões de
dólares norte-americanos).
Parágrafo único._ Destinam-se os recursos_ do contrato. ora autorizado, ao financiamento parcial do
Projeto de Modernização e Ampliação da Rodovia Fernão Dias - primeira etapa, a ser realizado pelo
Ministério dos Transportes - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, tendo como
co-executores o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DERIMG e o Departamento
de Estradas de Rodagem de São Paulo- DERfSP.
Art. 2' São as seguintes as condições da operação de crédito:
a) valor: US$267,000,000.00, de princípal;
b) finalidade: auxiliar o finanCíainento do Projeto de Modernização e Ampliação da Rodovia Fernão
Dias- primeira etapa, que ficará ·a cargo do Ministério dos Transportes/DNER, tendo como cc-executores
o DER/MG e o DER/SP;
.
. c) juros: a taxa de juros será determinada pelo custo de empréstimos qualificados para o semestre
anterior; acrescida de uma margem razoável, expressa em termos de percentagem anual, que o BID estabelecerá periodicamente de acordo com sua política sobre taxa de juros;
d) comissão de compromisso (Commitment Fee): 0,75% a.a. sobre o montante não desembolsado,
contada a partir de sessenta dias após a data de assinatura do contrato e exigida ~emestr~lmente;
e) condições de pagamento:
-do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo mutuário mediante o pagamento de prestações
' semestrais, consecutivas e tanto quanto possível iguais, a primeira das quais será paga seis meses após
a data prevista para o desembolso final dos recursos, e a última vinte anos após a data do contrato;
-dos juros: semestralmente vencidos, começando aos seis meses da data do contrato;
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-da comissão de compromisso: semestia1mente, nas meSmas datas estipUladas para o pagamento
dos juros.
' .
·
Art. 3~' A presente autorizaÇào deverá ser exercida no prazo d"e quinhentos e quarenta dias~ confados
de sua publicação.
.;
·
Art. 4' Esta Resolução e~lra em vfgor na data de sua publicação.
Senado Federal 8 de outubi,o de 1993. ~Senador Chagas Rodrigues, 1' Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.
·. .
.
.
..
,
.
. .
. .
.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, ·chagas Rodrigues, 1' Vice-Presidente, no exercício
da Presidência, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 81, DE 1993
Autoriza a República Federativa do Brasil a celebrar contrato de assunção de dívida
de responsabilidade da Companhia Brasileira de Infra-Estrutura Fazendária -. INFAZ, junto
ao consórico lidera~o pelo Lloyds Bank PLC, no vaior de US$108,631,751.58, DM19.058.178,51
e Lit32.698.543.132.
O Senado Federal resolve:
Art. 1" É a República Federativa do Brasil, nos termos .ela Lei n' 8.029, de 12 de abril de 1990
e na forma das Resoluções n"' 96 de 1989, e 17, de 1992, do Senado Federal, autorizada a celebrar contrato
de assunção de dívida de responsabilidade da Companhia Brasileira de Infra-Estrutura Fizendária INFAZ, no valor de US$108,631,751.58 (cento .e oito milhões, seiscentos e trinta um mil, setecentos
e cinqüenta e uin dólares norte-americanos e cinqüenta e oito centavos), DM19.058.178,51 (dezenove
milhões, cinqüenta e oito mil, c:e~to e setenta e oito marcos alemães e cinqüenta e um centavos) e Lit
32.698.543.132 (trinta e dois bilhões, seiscentos e noventa e oito milhões, quinhentos e quarenta e três
mil e cento e trinta e duas liras italianas), junto ao consórcio de bancos liderados pelo Lloyds Bank
PLC.
.
..
.
Art. 2'' A autorização-l:oncedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos
e quarenta dias, a contar de sua publicação.
Senado Federal, 8 de outubro de 1993. -Senador Chagas Rodrigues, 1' Vice-Presidente, no exerdcio
da Presidência.

-

- --

-

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Chagas Rodrigues, 1' Vice-Presidente, no exercício
da Presidência, nos termos do art. 48; item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 82, DE 1993
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar operação de crédito externo
no valor global de CR$14.230.600.000,00, equivalentes a US$200,000,000.00, destinada à aplica·
ção em projetos de saneamento, educação, segurança e de meio ambiente.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' É autorizado o Goveriló do Estado de Minas Gerais, nos termos da ResolÚção n' 36, de
1993, do Semido Federal, a realizar operação de crédito externo no valor global de CR$14.230.600.000,00
(quatorze bilhões, duzentos e trinta milhõ~s e ·seiscentos mil cruzeiros reais), equivalentes a
US$200,000,000.00 (duzentos milhões de dólares norte'americanos), destinada à aplicação em projetas
de saneamento, educação, segurança e de m_eio ambiente, em projeto definido no Plano Plurianual de
Investimentos do Estado.
Art. 2ot As características fiilandHraS dã.-operaÇ3.6-são as seguíntes:
.,_- _ __
.. . _
_
a) valor pretendido: CR$14.230.600.000,00, equival~ntes a US$200,000,000.00, considerando a cotação
de 31 de julho de 1993, em notas; as"qiüiis serão lançadas em ~uas séries (séries A e séries B, respectivamente),
simultaneamente, de CR$7.115.300.000,00 (sete bilhões, cento e quinze milhões e trezentos mil cruzeiros
reais), equivalentes a US$100,000,000:0Cqceiri."iiíllhões de dólares norte-americanos), em 31 de julho de
1993, cada uma;
·
b) denominação: as notas serão emitidas com denominações de US$50,000.00 (ciriqüenta mil dólares
norte-americanos) e US$ 100,000.00 (cem mil dólares norte-americanos);
c prazo final da emissão:
Série A: cinco-anos;
Série B: seis anos;

d) coupon de juros:

-
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Série A: com base nas condições· de mercado do momento do lançamento do coupon terá valor de

ate 294 (duzentos e noventa e quatro) pontos-base acima da taxa de juros dos Treasury Bonds emitidos
pelo Tesouro dos Estados Unidos da América para o prazo de cinco anos;
Série B: com base nas condições de mercado do momento do lançamento, o eupon terá um valor
de até 331 (trezentos e trinta e um) pontos-base acima da taxa de juros dos Treasliry Bonds emitidos
pelo Tesouro dos Estados Unidos da América para o prazo de seis anos;
e) preço da emissão: 100% do valor do principal dos Fixed Rate Notes para as séries A e B;
O taxa de retorno do investidor:
Série A: 7,64% a.a., com base nas taxas do dia ·9 de setembro de 1993;
Série B: 8,12% a.a., com base nas taxas do dia 9 de setembro de 1993;
g) taxa de retorno da operação: com base nas premissas acima, o custo total da operação (excluídas
as despesas gerais) será de 8,13% a. a. para a Série A e 8,55% a. a. para a Série B;
h) comissões: 2% tlat sobre o valor da emissão, compreendido management, underwriting, selling
e arrangement fees;
i) despesas gerais: despesas legais no Brasil e no exterior, despesas operacionais (fax, telefonemas.

viagens, etc.), despesas referentes às comissões de agentes, impressão de prospectos e das Notas, que
totalizarão até US$575,000.00 (quinhentos e setenta e cinco mil dólares norte-americanos), dentre os quais
serão destinados, no limite, US$250,000.00 (duzentos e cinquenta mil dólares norte-americanos) para
despesas legais;
j) listager,n: Bolsa de Valores de Luxemburgo;
k) forma de colocação: pública;
I) condições de pagamento:
-do principal: Série A: em ·uma única--pa-rcela, sessenta meses_ após o ingresso das diviSas (Ballon
Payment);
-dos juros: semestralmente postecipados;
-das comissões: simultaneamente ao ingresso das divisas;
-das despesas com agente fiscal, pagamento e de listagem: US$ 30,000.00 (trinta niil dólares norte-americanos)1 simultaneamente ao ingresso das divisas;
-das despesas: após a emissão do Certificado de Registro, mediante comprovação;
m) imposto de renda: õnus de tributação assumido pelo emissor, motivo pelo qual estará isento do
Imposto de Renda na Fonte sobre a remessa de juros. comissões, despesas. descontos e demais encargos,
na forma do art. 150, da Constituição, e da Portaria n' 164, de 28 de março de 1988, do Ministério
da Fazenda.
n) objeto dos Warrants: cada Warrant dará ao seu portador o direito de comprar 10.000.00 ações
preferenciais da Companhia Energétiea -de Minas Gerais- CEMIG, ao preço do exercício. Os Warrants
serão emitido.s em suas séries, Série A e Série B, anexadas às notas de suas respectivas séries;
o) preço do exercício dos Warrants: 30% acima do preço de mercado das ações preferenciais da
CEMIG, tanto para as Séries A quanto para as Séries B, fixado com base nas cotações médias ponderadas
pelas respectivas quantidades, nos_.trin-ta últimos pregões nas Bolsas de__Valores do Rio de Janeiro e São

Paulo, anteriores à data de pré-marketing, convertidos em dólares norte-americanos à PTAX-800/c:;ompra
válidas para os mesmos dias dos pregões utilizados como base para o cálculo deste preço, não devendo
ser inferior ao preço médio de mercado das ações à epoca do lançamento, conforme o art. 2• da Carta-Circular
n' 2324, de 1992, do Banco Central;
p) quantidade de Warrants emitidos: a ser determinada na época do lançamento dos títulos;
Q) prazo de duração dos Warrants; um mil e cem dias a partir da data de emissão;
r) negociabilidade dos Warrants: os Warrants poderão ser negociados separadamente dos Fixed Rate
Notes no mercado secundário;
s) período de exercício dos Warrants: a partir do 61' dia após a emissão dos Warrants, até o fim
do prazo de duração dos mesmos;
t) exercício dos Warrants: o exercício dos Warrants se dará através do enquadramento do investimento
ou seu agente em qualquer dos Anexos à Resolução n' 1.289, de 20 de março de 1987;
u) cronograma tentativo de colocação:
- pré-marketing: 15 de dezembro de I 993;
-desembolso:- 20 de dezembro de 1993;
v) data limite para desembolso: sessenta dias a partir da autorização formal;
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x) destinação dos recursos: projetas de saneamento, educaçãq, ~egllr~p.ça, 11)eio ambiente e outros
investimentos_ definidos no Plano Plurianual de Investimentos do.Esta.do. de Minas Gerais:

z) garantidor: nãO há.
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. Art. 3•' A autorizaçao concedida por esta Resolu,ção deverá_.ser e>;ercida. no prazo, de quinhentos
e quarenta dias contados da data de sua publicação.
.
Art. 4' Esta Resolução entra em vieor na data de sua publicação. _
_
Senado Federal, 8 de outubro de 1993. -Senador Chagas Rodrigues, 1•' Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.
· - - -
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Humanos do Senad_o_ Federal e dá outras providências".
Retil-adoda pauta, nos termos do-a:rt. 175, ''e", do Regimento Interno.
Ofício n' S/64, <k 199~, através do qual o Governo
do Estado de Minas Gerais Solicíta "au_toriiação do Senado
Federal, para que posSà contratar operação de crédito exR
terno, no valor de duzentos milhões de dólares norteRamericanOs, para os fins-Que-especifica''. Aprovado, nos termos
1.2.10- Comunicações da Presidência
do Projeto de Resolução n• 91, de 1993, apresentado como
- Deferimento de requerimento- do Pre-side_nte da Coconclusão de parecer de plenário proferido nesta oportumissão Mista de Planos de Orçamentos Públicos e FisCali- · nidade. A Comissão Dirêt<ira para redação final.
zação, solicitando prorrogação do prazo para apresentação
Redação final do Projeto de Resolução n• 91, de 1993.
de emendas ao Projeto de Lei n 9 23, de 1993-CN, referente
·.
·
Aprovada. À promulgação.
à proposta orçamentária para 1994, até o dia 7 de outubro
Mensagem n9 257, de 1993 (n• 456193; na origem),
do corrente ano.
..
pela qual o Presidente da República solicita ao Seriado
-Recebimento do Ofício n• s/113, de 1993 (n' 540/93,
Federal "seja expedida resolução que autorize a União
na origem), do GoVerno do Estado de Minas Gerais, soliciFederala assumir a dívida contraída pela Companhia Brasitando autorização _do Senado Federal para que_ possa conleira de Infra-Estrutura Fazen-dária __:_JNFAZ, em liquidatratar operação de crédito, para os fins que-especifica. ção". Aprovada, nos termos do Projeto de Resoiução n9
-Recebimento dos Ofícios n 95 S/114 e S/115, de 199.3
92,
de 1993, apresentado como conclusão de parecer de
(n• 27 e 159193, na origem), das Prefeituras Municipais
plenário proferido nesta oportunidade. A Comissão Direde Xangri-lá e Colorado, Estado do Rio Grande do Sul,
tora para redação final.
solicitando autorização do Senado Federal para que possam
Redação final do Projeto de Resolução n"' 92 de 19Q3.
contratar operações de crédito, para os fins que especiAprovada. À promulgação.
ficam.
Redação Final do Projeto de Resolução n•79, de 1993,
-Abertura de prazo, de cinco dias, para recebimento
qUe "autoriza o Governo da República Federativa do Brasil
de emendas aos Projetas de Lei da Câmara n~ 77, de
a assinar protocolo finailceiro entre ·a República Federativa
1990, e 115, de 1992.
do Brasil e a República Francesa no valor de sete milhões
1.2.11- Discursos do Expediente
e cem mil francos franceses Aprovada. À promulgação.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Entrega do
"Projeto de Lei da Câmara n• 64, de 1993 (n' 2.285191,
título "O Homem do Ano, de 1993" ao e_mjgrante noruena Casa de origem), que autoriza o Banco Central do BraR
guês Erling Sven Lorentzen, empresáriO radicado no Brasil
sil, autarquia vinculada ao MinistériO da Fazenda, a doar
a 40 anos, em solenidade da Câmara de Comércio Br~sil
o imóvel que menciona ao MunicípiO de São Paulo, Estado
Estados Unidos, a realizar-se em Nova Iorque no próx1mo
de São Paulo". A{'rovado, com emendas_. À sanção.
dia 28.
-·--Projeto de Resolução n9 70, de 1993, que "autoriza
SENADOR AMIR LANDO ~Revisão co_nstitucioa União a celebrar o contrato bilateral de reescalonamento
nal.
de seus créditos junto ã República da Zâmbia, ou suas
SENADOR MAURO BENEVIDES- Inauguração,
agências, renegociados no âmbito d? Clube de P_aris,_.em
pelo Ministro da Saúde, do hospital de emergência Instituto
23 de julho de 1992". Aprovado. A Comissão Diretora
José Frota, em Fortaleza.
-- -- - -- . - para redação fiilal.
SENADORA JÚNIAMARISE- Recursos para a
duplicação da BR-2_81, <jue liga Minas Gerais a Sã.o Paulo.
1.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia
SENADOR ALUÍZIO BEZERRA .:.... Exposição da
-Requerimento n" 1.042/93, lido no Expediente da
SUFRAMA, no salão Negro do Senado Federal. Considepresente sessão. Aprovadô, após parecer da comissão comrações sobre recentes acontecimentºs na R(j.sr;;ia. _ ·
petente •••
SENADOR ELCIO ALVARES - PróJQ!Da reunião
1.3.2- ComU-Dicações_da fireS.idênc~-_
da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, ocasião
em que o Sr. Erling Lorentzen se_rá_ agraciado como o
- Término do prazo seni que tenha sido inierposto
título de "Homem do Ano de 1993".
recurso no sentido de inclusão em Ordem_ do Dia, do Projeto de Resolução n9 89, de 1993, que "suspende, nos ter1.2.12- Comunicação da Presidência
mos do Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal,
-Abertura de prazo, de quarenta e oito horas, para
a execução da Lei n• 1.394, de 2 de dezembro de 1988,
interposição de recurso, por um décimo da composição
do Estado do RiO. de Janeiro, i"eierenfe- ão adicional .do
da Casa, para que o Projeto de Lei da Câmara n• 57,
imposto de renda, em favor dos Estados-Membros", aprede 1993 (n9722f91, na Casa de origem), continue sua tramiciado conclusivamente pela Comissio de Constituição, Justação.
tiça e Cidadania. A promulgação.
Convocação de sessão extraordinária, a realizar-se ho1.3- ORDEM DO DIA
je, às 11 horas e 1 minuto, com Ordem do Dia que designa
Projeto de Resolução n• 68, de 1993, que "estabelece
a estrutura do· Centro de Desenvolvimento de Recursos
1.41- ENCERRAMENTO
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2- ATA DA 213• SESSÃO, EM 8 DE OUTUBRO
DE 1993
2.1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n' 131. de 1993, de autoria
do Senador Rachid Saldanha Derzi, que autoriza a União
a doar, ao Estado do Mato Grosso do Sul, o imóvel que
menciona.
2.2.2 - Requerimentos
-N• 1.050/93, de autoria do Senador Ronan Tito e
outros Srs. Senadores, solicitando a prorrogação ·por mais
90 dias do prazo concedido à Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar a Situação atual de evasão
fiscal no Pafs.
- N? 1.051/93, de autoria da Senadora Marluce Pinto,
solicitando a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de
Lei do Senado n' 41/93, que dá nova redação ao art. 15
da Lei n' 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe
sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medica·
mentos, insumos farmacêuticos e correlatOS, e dá outras
providências.
N' 1.052/93, de autoria do Senador Gilberto Miranda,
solicitando ao Ministro de Minas e Energia a remessa e
cópia de documentos que menciona.
2.3- ORDEM DO DIA
-Mensagem n' 326/93 (n' 601/93, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República solicita ao Senado
Federal seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da União, no valor equivalente
a até cento e cinqüenta rriilhOes de dólares norte·americanos, junto-ao Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento-BIRD, destinada ao financiamento
parcial do Programa de Saneamento- Ambiental, Organização e Modernização dos Municípios- SOMMA, e sobre
o Ofício n' s/36193 (n' 416/93, na origem), através do qual
o Governo do Estado de Minas Geraís solicitã autoriiaç'ão
para contratação da mesma operação de crédito. Aprovada,
após parecer de plenário, favorável nos termos do Projeto
de Resolução n'\' 93/93, que oferece. À Comissão Diretora
para a redação final.
- Redação final do Proje'1:o de Resolução n' 93/93.
Aprovada. À Promulgação.
-Mensagem n" 352/93 (ri' 653/93. na origem), pela
qual o_Senhor Presidente da República solicita autorização
para contratar operação de crédito, no valor de cento e
vinte e oito milhões e quinhentos mil dÓlares norte-americanos, entre a República Federativa do Brasil e o BanCo
Internacional para Reconstrução e_ Desenvolvimento BIRD, destinado ao financiamento parcial do ProjetO- d"e
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. Desc"entr~li·Za'~ão ao Transpbrte Feiroviárici Metropolitano
do Rio de Janeiro. a ser executado pela Companhia Brasileira de Trens, l)r~ano~- CBTU. Aprovada~ apôs receber
- de Plenário·favorá~eL nos termos do Projeto de Resolução
n·' 94193", que ofereCe. À Comissão Diretor3. para a redaçãO
final.

- Red~ção final do Projeto de Resolução n' 94/93.
Aprovada. A promulgação.
Mensagem n• 353/93 {n' 654/93, na origem), pela qual
o Senhor Presidente da República solicita autorização para
contratar operação de crédito no valor equivalente a duzentos e sessenta e sete milhões de dólares americarios, e-ntre
a República Federativa do Brasil e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento-....:.... BID, destinada ao financiamento parcial do Projeto de Modernização e Ampliação
da Rodovia Fernão Dias. Aprovada, apó-s P<~:recer <!_~ plená~
rio, favorável nos termos -do ProjetO de Resolução n9 95/93,
que oferece, e usar da palavra em sua discussão o Sr.
Ronan Tito. À ComissãO DiretOra para a rectãçãó final.
- Redação final do Projeto de Resolução n' 95/93.
Aprovada. _À promulgação.
2.3.1 - Discursos após

aOrdem do Dia

SENADOR GARlBALDI ALVES FILHO- Considerações sobre a posição_do Ministro Fernando Henrique
Cardoso com respeito à reriegociação das dívidas dos agrl·
cultores.
SENADOR NEY MARANHÃO - Razões para a
apresentação de projeto de lei, de autoria de S. Ex\ que
altera o art. 48 da Lei de Diretrizes e Bases, introduzindo
a matéria "irrigação" no currículo das escolas de ensino
médio no Nordeste. Considerações sobre o recente casO
envolvendo o PSD na Câmara dos Deputados.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Efetiva
a~ação das autoridades policias para coibir as corridas
de ''pegas". Considerações sobre a concessão da carteira
de habilitação aos 16 anos.
SENADOR HENRIQUE ALMEIDA~ Adversida_---des Conduzem o Brasil à competitividade internadOilal.

-s&o

~ ~.3-2 -

Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

2A- ENCERRAMENTO
3- SECRETARIA-GEAL DA MESA
-Resenha das matérias apreciadas de 19 a 30 de setembro de 199:3- ãrt. 269, II, do Regimento Interno.
4·-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS
-Portarias n'' 12 e 13/93
5- MESA DlRETORA
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Ata da 21Za Sessão, em 8 de outubro de 1993
3~

Sessão Legislatíva Ordinária, da

49~

Legislatura

Presid2ncia do Sr. Chagas Rodrigues
ÀS 9 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

os quesitos constantes do Requerimento n9 491, de 1993, de
autoria -do Senador Gilber:to M_irancla.

Chagas Rodrigues_ Dirceu Carneiro..: Elcio Al"ares.~
João Calmon _ João Rocha_ Jonas Pinheiro _ Júnia Marise _ Lourival Baptista:.. Mauro Benevides _ Nabor Júni-

As informações foram encaminhadas, em cópias,
___
__
_
aos Requerentes.
__ _ Os Requerimentos vãO ao_ ArqUiVo.
.· AVISO DO. MINISTRO DO TRABALHO

or.
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, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19 se-cretãrió procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte.

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicação:
N' 354, de 1993 (n' 660193, na origem), de 6 do corrente,
referente à promulgação da Res_olução n~' 75, Qe 1993.
Restituindo autógrafos de projeto de _lei sancionado:
N' 355, de 1993 (n' 661193, na origem),-de ô do corrente,
referendo ao Projeto de Lei da Câmara rt' 139, de 1993- (n"
3.109/93, na Casa de origem), que cria Superintendências Regionais da Polícia Federal nos Estados do TocantinS,~ Roraima
e Amapá, e cofrespOndentes cargos--em comissão e -fimções
de confiança, sancióiiado e tranSformado na Lei no;r 8.715,
de 6 de outubro de 1993: - -·
·· ···
AVISO DO MINISTRO.-CHEFE DA CA_8A.CIVIL
DA PRESIDÉNCIA DA REPÚBLICA
-. .

N' 2.233193, de 4 do corrente, encaminhando informações
sobre os quesitos constantes dó Requerimento no;r625, de 1993,
de autoria do Senador Gilberto Miranda.
As informações forã.m eDCã.minhadas, em cópias,
ao requerente.
O Re-queiimmentó vai ao-~Ai"qulvo.

AVISO DE MINISTROS D.E ESTADO
799/93, de 4 do corrente, do Ministro da Fazenda,
encaminhando informações sobre os quesitos constantes do
Requerimento n9 677, de 1993, de autoria do Senador E~uardo
Suplicy:
N' 912193, de 5 do corrente, do Ministro da Indústria,
do Comércio e do Turismo, encaminhando informações sobre
N~

N' 331193, de 5 do corrente, encaminhando informações
parciais sobre os quesitos constantes do Requerimento n9733,
de 1993, de autoria do Senador Henrique Almeida.
As informações forarri encaminhadas, em cópias,
ao Requerente.
O Requerimento ficará na Secretaria-Geral da Mesa aguardandc:> a complementação das informações.
OFÍCIO- DO 1•-SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, ENCAMINHANDO À REVISÃO DO SENADO AUTÓGRAFO DO SEGUINTE PROJETO:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 176, DE 1993
(N' 4.208193, na Casa de origem)
(de iniciativa do Presidente da República
Dá nova -redação ao caput do art. 4" da Lei n~ 6.9~2,
de 7 de julho de 1981, alterado pela Lei n~ 8.138, :de
28 de dezembro de 1990.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' O caput do art. 4' da Lei n' 6.932, de 7 de
]uTiio de 1981, alterado pela Lei n' 8.138, de 28 de dezembro
de 1990, passa a vigorar com a seguirite redação:
"Art. 49 Ao médio residente, em regime especial de treinamento em serviço, será assegurada bolsa
de estudo no valor correspondente a oitenta e cinco
por cento da remu:neração atribuída ao servidor ocupante do cargo- de médico, classe "D", padrão I, Cons. tante da Tabela de:_Vencimento, Anexo m, _quarenta
horas, da Lei n' 8.460, de 17 de setembro de 1992,
acrescido de cem por cento, quando se tratar de jornada
de sessenta horas semanais."
Art. 2!' Esta Lei entra em vigor na data de sua_ publicaça:o.-

MENSAGEM N' 655, DE 1993
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Fedéral,_ submeto
à elevada deliberação de Vossas. ExCelências, acómpallhãdo
de Exposição de Motivos do Senhor MiriistrO de Estf\dO da
Educação e do Desporto, o texto do projeto de lei que "dá
nova redação ao caput do art. 4~ da Lei n? 6.932, de 7 de
julho de ~981, alterado pela Lei n' 8.138, de 28 de dezembro
de 1990".
Brasília, 4 de outubro de 1993. -Itamar Franco.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 133, DE 5 DE ÍULHO
DE 1993, DO SENHOR SENHOR MINISTRO DE-ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPóRTO.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A bolsa do Médico Residente tem seu valor definido
por legislação específica (Lei n' 6.932,' de 7 de julho de 1981,
alterada pela Lei n' 8.138; de t8-de dezembro de 1990), ado·
tando por base de cálculo o vencimento do médico do Ministério da Educação, nív~J V, da tabela dos sen.:idores abrigados
pelo Plano de Classificação de Cargo·s.
Os dispositivos legais que regem a matéria determinam
que o valor final da bolsa é igual a 75% daquele vencimento,
acrescido de adicional de 100%, por regime especial de treinamento em serviço de 60 horas_semanais. De fato, os médicos
residentes estão obrigados a horáriO especial, cumprindo de
10 a 12 horas diárias nos hospitais Credenciados.
O pagamento da bolsa é responsabilidade dos hoSpitais
credenciados nas esferas federal, estadual, municipal ou particular. Assim, sáo pagos com recursos d_o Tesouro~- especialmente alocados nos respectivos orçamentos, somente oS bolsistas dos hospitais mantidos pelos MinistérioS -da Saúde e
da Educação e do Desporto.
Considerando as significativas perdas sofridas no valor
da bolsa, submeto à superior deliberação de Vossa Excelência
projeto de lei que altera o art. 4' da Lei n' 6.932!81, com
a redação dada pelo art. I' da Lei n' 8.138, de 28 de dezembro
de 1990, assegurando ao Médico Residente bolsa no valor
de 85% da remuneração atribuída ao servidor, ocupante do
cargo de Médico, Classe D. Padrão I, constante da Tabela
de Vencimentos, Anexo III, quarenta horas da Lei n"' 8.460,
de 17 de setembro de 1992, acrescidos de 100%, quando se
tratar de jornada de 60 horas semanais.
Respeitosamente. --Mllrilo de AveDar Hingel, Ministro
da Educação e do Desporto.
-

LEGISLAÇÃO.CITADA
LEI N' 6.93], DE 7 DE JULHO DE 1981
Dispõe sobre as atlvidades do médico residente e
dá outras providências.
Art. 1"' A Residência Médica constitui modalidade de
ensino de pós-graduação, destinada a médicos, sob a forma
de cursos de especialização, caracterizada por treinamento
em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições
de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e prOfiSsional.
§ 1"' As inst1tuíÇões de saúde de que trata este artigo
somente poderão oferecer programas de Residência Médica
depois de credenciadas pela Comissão Nacional de Residência
Médica.
§ 2' É vedado o uso da expressão "residência Jllédica"
para designar qualquer programa de treinamento médico que
não tenha sido aprovado pela Comissão Nacional de Resi~
dência Médica.
Art. zo Para a sua admissão em qualquer curso de Residência Médica o candidato deverá submeter-se ao processo
de seleção estabelecido pelo programa aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica.
Art. J~> O médico residente admitido no programa terá
anotado no contrato padrão de matríCula:
a) a qualidade de médico residente, com a caracterização
da especialidade que cursa;
b) o nome da instituição responsável pelo programa;
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c) a data de início e a prevista para o térmíiió- da residência;
d) O valor da bolsa pag3 pela -inStituição responsável pelo
programa.
_Art .. 4~> .Ao .IIJ.édico residente será assegurada bolsa de
estudo de valor equivalente ao _vencimento iniCial da carreira
de médico, de .2_q (vinte) horas semana!s, do Departameflto
Administrativo do Serviço Público- DASP, paga pela instituição, acrescido de um adicional de 8% (oito por cento),
a tftulo de compensação previdenciária, inCidente na classe
da escala de salário-base a que fica obrigado por força de
sua vinculação, como autónomo, ao regime da Previdência
Social.
. . § I' As instituições de saúde responsáveis -j)oi programa .
de residência médica oferecerão aos residentes alimentação
e alojamento no d~orrer do período da residência.
§ 2"' Ao inédico residente, inscrito na Previdência Social
na forma deste artigo, serão assegurados todos os direitos
previstos na Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de 1960, bem como
os decorrentes do seguro de acidentes do trabalho.
§ 39 A i:nédica residente terá a~segurada a_ continuidade
da bolsa de estudo durante o período de 4 (quatro) meses,
quã.ndo gestante, devendo, porém, o período da bolsa ser
prorrogado por· igual tempo para fins de cumprimentO das
exigências coristantes do art. 7~> desta lei.
Art. 5"' Os Programas dos curSos de Residência MédiCa
respeitarão o máximo de 60 (sessenta) horas semanais, nelas
incluídas um máximo de 24 (vinte e quatro) horas de plantão.
§ 1"? O médico residente fará jus a um dia de folga semanal e a 30 (trinta) dias consecutivos de repouso, por ano de
atividade.
§ 2"' Os programas dos cursos de Residência Médica
conipréenderão, num mínimo de 10% (dez por cento) e num
máximo de 20% (vinte por cento) de sua carga horária, atividades teórico-práticas, sOb a forma de sessões atualizadas, seminários, correlações clínico-patológicas oU ·outras, de acordo
com os programas preestabelecidos.
Art. 69 Os programas de Residência Médica credenciados na forma desta lei conferirão títulos de especialistas
em favor dos médicos residentes neles h(lbilitados, _os_ quais
constituirão ~omprovante hábil para fins-legais junto -ao sistema federal de ensino e ao COnselho -Federal de Medicina.
Art. 7"' A interrupção do programa- de ReSidência Médica por parte do médico residente, seja qual for a causa.
justificada ou não, não o exime da obrigação de, posteriormente, compl~tar a carga horária total de atividade prevista
para o apre~dizado, a fim de obter o comprovante referido
no artigo anterior, respeitadas as condiçõeS iniciais de sua
admissãO.
Art. 8"? A partir da publicação desta lei, as instituições
de saúde que mantenham programas de Residência Médica
terão um prazo máximo de 6 (seis) meses para submetê-los
à aprovação da Comissão Nacional de Residência Médica.
Art. 9' Esta lei _será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias contados de sua publicação.
Art. 10. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. (DO
de 9-7-81.)
LEI N' 8.138, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.
Altera a redação do art. 4' da Lei n• 6.932, de
7 de julho de 1981, que dispõe sobre as atividades do
fuédico residente e dá outras providências.
--=-

O Presidente da República, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a segu~nte lei.
Art. I"
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ROQUETIE PINTO, FNDE, SUDAM, SUFRAMA, SUDENE,
CEPLAC, CAPES e TABELAS DE ESPECIALISTAS.

O art. 4' da Lei n' 6.932,•de '7•'de julhode

1981, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4" Ao Jllédico

resicl~.rÚ~ '\'láassegur.ada

bolsa_de. est'-'c:Jo IJ.O Vfllor .de set~n.t;J.' ~éJv:co por cento
dos vencim~ntos do médico do Minisi~rió da Educação,
Nível V, acrescido de um adicional de cem por Cento,
por regime especial de treinamento ao serviço de sessenta horas semanais.
§ 1' O médico resid<lnte é filiado ao Sistema Previdenciário na qualidade de segurado autónomo.
§ 2" Para efeito do reembolso previsto no art.

Niveis

Classe

A

69 da Lei n' 3.. 807,de 26de agosto de 1960, com redação
dada pela Lei n' 5.890', _de 8 de junho de i973, combinada com o § V do art. 19 do

D~creto-Leí

B

n" 1.910,

de 29 de dezembro de 1981, o valor da bolsa referida
neste artigo será acrescido de dez por cerito -sobre o
salário base ao qual está vinculada a contribuição do
médico residente, em sua qualidade de segurado autónomo do Sistema Previdenciário.
§ 3~" Para fa~er jus :ao acréscimo de que trata
o § z~ deste artigo o médiCo residente deverá comprovar, mensalmente, os recolhimentos efetivados para
a Previdência Social.
§ 49 As instituições
saúde respoD.sávéis por
programas de residência médica oferecerão aos residentes alimentação _e moradia no _Çiec.Orrer do p_eríoQo
de residência.
§ s~ Ao médico residente filiado ao SiStema Previdenciário na forma do § 19 destç artigo são assegurados os direitos previstOs na Lei n" 3.807, de 26 de
agosto de 1960 e suas altera_çQes posteriores, bem como
os decorrentes de acidentes de trabalho.
§ 6~ A médica residente será -assegurada a continuidade da bolsa de estudo durante o período de quatro
meses, quando gestante, devendo, porém, o período
da bolsa ser prorrogado por igual tempo para fins de
cumprimento das exigências constantes desta lei."

Superior

·

c

D

A

Inter-

--Irieillário

· B

e 102' da República- FERNANDO COLLOR- Carlos Chiarelli- Alceni Guerra - Antônio MagrL
LEI N' 8.460, DE 17 DE SETEMBRO DE 199Z

c

Tabela de vencimentos aplicáveis- aos Cargos do Sistema de
Classificação de Cargos instituídos pelas Leis n•s 5.645/70 e
6550178, os servidores técnicoadministrativos das Instituições

CFIA.er, IBPC, FBN, FCRB, FCP, LBA, FUNAI, FUNAG,
Fl)NDAJ, FAE, IBGE, ENAP, FUNDACENTRO, FNS,.

3.014. 798,93
2.838.681,90

VI
v
IV
III
II
I

3.221.833,59
3.007.492,19
2.899.751,78
2.795.871,07
2.695. 711,78
2. 599. 140,59

2.416.375,19
2.255.619,14
2.174.813,84
2.096.903,30
2.021. 783,83
l. 949.355,44

VI
v
--IV
III
II
I

2.506.028,98
2.416.252,99
2.329.693,14
2.246.234,20
2.165. 765,11
2.088.178,73

1.879.521,73
1.812.189,74
1.747.269,85
1.684.675,65
1. 624.323,83
1.566.134,05

- IV
III
II
I

1.510.028,86
1. 455.933,58
1. 403. 776,22
l. 353.487,33
1.305.000,00

lll
II
I

2.064.000,00
l. 990. 059,26
1.918.767,37

l. 548. 000,00

VI
v
IV
III

1.850.029,45
l. 783. 753,99
L. 719. 852,78

II

1. &98 , 835"95

I

1.541.559,25

1.387.522,08
1. 337.815,49
1. 289.889,59
l. 243.680,58
I , 199. 126,96
1.156.169,44

VI

l. 486.334,43
1.433.087,98
1.381. 749,03

IV
III
II
I

v
D

··--

2.013.371,81
l. 941.244,78
1. 871.701,62
1.804.649,78
l. 740.000,00

v

ANEXOill

Federais de Ensino, conforme art. 3~ 0 e seguintes da Lei n.o
7 596187, dos servoidores do IBAMA, EMBRATUR; INCRA,

4.263.128,76
4.019. 731,91
3.784.909,20

.v

Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169~ da Independência

Concede antecipação de reajuste de vencimenfos
e de soldos dos servidores civis e militares do P~er
Executivo e dá outras providências.

3.197.346~7

III
II
I

-------~------------·

Esta lei entra ém vigor na data de sua publi-

cação.
Art. 3' Revoga-se a Lei n' 7.601, de 15 de maio de
1987.

Vencimento
40 horas
30 horas

---------------------------

de

Art. 2"

Padrão

IV
III
II.
I

1.658.240,7~

l. 492. 544,44
1.439.075,53

l. 332.249,25
1.284.522,75
1.238 .. 506,01

1.114. 750,82
1.074.815,98
1.036.311,77
999.186,94
963.392,06
928.879,50

1.194.137,76
1.151.358,97
1.110.112,68
1. 070.344,01
l. 032. 000,00

895.603,32
868.519,23
832.584,51
802.758,00
774.000,00
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Vencimento
Padrio

III
Auxiliar

A

II
I

VI

v
B

IV
III
II

1. 440.000,00
1.372. 202,74
1.307.597,47

1. 080. oóó,oó
1. 029 .152,05
980.698,10

1. 246. 033,90
1.187. 368,84

890.526,63

1.131.465,82

934.525,43

1. 027.431,83
979.058,87

734.294,15

VI
v
IV
III

932.963,37
889.038,12

I

v
IV
III
li

I
'

'"'"~"

I

li

D

30

848.599,36
808.646,09
770.573,87

-------c

4G ho!'IIS

1. 078 .194,78

699.722,53

847.180,93

666.778,59
635.385,70

807.294,44
761!. 285,86
733.066,78

605.470,83
576.984,39
549.800,08

698.552,94
665.664,07
634.323,65

523.914,71
499.248,05
475.742,74

604.458,79
576.000,00

_432 .000,00

453.344,09

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

~·

-

(À Comissão de Educação)

PARECERES
PARECER N' 345, DE 1993
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
ao Projeto de Lei da Cimara n~ 77, de 1990 (o~ 3.056-B,
de 1989, na origem) que "dá: nova redaçáo ao art. 19
da Lei n• 7. 729, de 16 de janeiro de 1989, para especificar
como sendo 2~ a Junta de Conciliação e Julgamento
de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul".
Relator: Senador Wilson Martins
Trata-se de Projetó de Lei. originário da Câmara dos
Deputados, que tem por objetivo corrigir erro datilográfico
de dispositivo legal- art. 19 da Lei n 9 7.729, de 16 de janeiro
de 1989._
Segundo o autor do Projeto, ilustre Deputado José Eli3.s,
o dispositivo legai supracitado, ao criar mais uma Junta de
ConCiliação e Julgamento em Dourados, Estado de Mato
Grosso do Sul, por um descuido datilográfíco, deixou de mencionar que o órgão em apreço passaria a ser a 2~ JCJ do
município".
Em sua justificativa à apreciação da proposição, o nobre
parlamentar esc!arece que, embora possa parecer irrelevante,
"a verdade é que, na prática tem gerado sérios problemas,
pois, sem a difC::i'ença entre esses âoís óigãos de primeira
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instância, fica o reclamante, por muito temPo, i.:UP~~-sibilitado
de saber para onde foi distribuído o seu feito".
- ·A ComissãO de COnstituição e J usclça e de Redação da
Câmara doS l)e.putados, por unanimidade, opinou pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legiSlativa do Projeto de
Lei.
.
As COíríissõeS de Trabalho e de Finanças· e Tribu_tação
da CâmáráâõS Deputados, também opinaram, unanimemente, -pela aprovação do Projeto, considerando que ele visa,
tão-somente, corrigir falha na· redação- original da Lei n9 7. 729,
de 1989, cujo art. 19 omitiu a especificação de "segunda"
para a JCI Criada para o Município de Dourados, a fim de
diferencíá..Ja da primeira que ali já funciona há algum tempo.
Com os pareceres das Comissões. citaQ.as, o Projeto de
Lei foi à disCusSãO e votação, tendo sido aprovado naquela
Casa.
__
c c,
Pelo O'fício PS-GSE n' 188 de 19 de outubro de 1990,
o Projeto de Lei é encaminhado para ser submetido à consideração ·do Senado Federal.
A matéria tratada na proposição visa apenas corrigir falha
de redação do art. 19 da Lei n' 8.729, de 16 de janeiro de
1989, com a finalidade exclusiva de se denominar de "segun. da" a Junta de Conciliação e Julgamento criada pelo citado
dispoSitivo legal no Município de Dourados, Estado de Mato
__ Qrosso do Sul.
_
_ ~ .. _
Como naquele municfpio já eXistia instalada a iCJ, tornase necessário distingUir uma da Outra, p3ra se oevitar que as
partes tenham que ficar se locomovendo entre os dois órgãos
para descobrir a qual deles foi distribuído o feito do seu interesse.
Assim sendo e por entendermos não haver qualquer víciode injuridicidade ou de inconstitucionalidade no Projeto de
-=--r:.er, o:Pinãnlós favoravelmente ao seu acolhimento por esta
Casa do Congresso Nacional.
_
Trata-se do "Projeto de Lei, originário da Câmara dos
Deputados, que tem por objetivo-corrigir erro datilográfico
de dispositivo legal.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 1993. -Gilberto
Miranda Presidente, Iram Saraiva- Nelson Carneiro- _WilSon Martins - Alfredo ·campos - Magno Bacelar - Esperldião Amin - Josaphat Marinho - Francisco Rollemberg César Dias - Eva Blay - Pedro Teixeira - Aureo Mello.
PARECER N' 346, DE 1993
Da: Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre o Projeto de Lei da Câmara n~ 115, de 1992 (n•
4.620-D, de 1990, na Câmara dos Deputados), que "autoriza a doação do imóvel que menciona".
·
Relatara: Senadora Eva Blay
Na forma regimental vem a exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto de Lei que autoriza
a doação do imóvel que menciona.
A proposição é de iniciãtiva do Poder Executivo foi submetida à deliberação do Congresso Nacional nos te~mos do
artigo 61 da Constituição Federal, e acha-se acompanhada
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da
Agricultura, que diz:
~·Tenho a honra de submeter ã elevada consideração de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei,
qu~ autoriza a doação ao Estado do Paraná, de uma
_área total com 3.660,8396ha (trés mil, seiscentos e sesseritã hectares, oitenta e três ares e noventa e seis cen-
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tiares), constituída pelas Glebas D e D-1, medindo,
respectivamente, 3.574,2748ha e 86,5648ha, remanescentes do extinto Projeto Integrado de Colonização
Marquês de Abrantes, Município de Adrianópolis, na'
quele Estado.
_ ___
A área compreendida pelas glebas acima especificadas faz parte de um todo maior transcrito em nome
do INCRA. sob o n• 2.492 1 livro 3-B, Fls. 228, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bocaiúva do Sul/PR.
A área a ser doada, conforme relatório téCnico
constante do processo administrativo MIRAD/BSB n"
2.784 e apensos, perdeu sua vocação agrícola e sedes-_
tina à expansão do Parque Estadual das Lauráceas,
com o qual confronta.
Em face da justificada necessidade da transferência do domínio da área indicada para o patrimônio
do requerente, e tendo em vista os termos· do Parecer
n"' H-525, da Coiisultoria-Geral da República, publicado no Diário Oficial da União de 21 de junho de
1967, entendo necessária a expedição de lei autorizativa
da doação que se tem como objefivo."

Na Cârriara dos DepUtados, o projetO mereceu pareceres
favoráveis das ComiSsões de Constituição, Justiça e de Redação, de Agricultura e Política Rural e de TrabãihO,-de Administração e Serviço Público. A redação final fOi aproVada éin
18 de novembro de 1992. A proposição foi remetida ao Senado
Federal em 9 de dezembro de 1992, mediante o Ofício n"
pscGSE/300/92, da Primeira Secretaria da Cámara_dos Deputados.
O aitigo-1"' do projeto descreve a área a ser doada com
todos os seus detalhes e confrontações. O parágrafo único
especifica o registro em nome do INCRA no Cartório de
Registro de Imóveis de Bocaiúva do Sul, Estado do Paraná.
Já o artigo 39 prescreve que a doação se dará por escritura
• a ser outorgada pelo INCRA, sob condição resolutória, que
se realizará se ao imóvel for dada destinaçâo diversa daquela
prevista no artígo 2"', não assistindo ao donatário, nesse caso,
direito a qualquer i~denização.
Sob o aspecto constitucíónal e jurídico, qUe nos cabe
analisar, destacamos, desde logo, a necessidade de autorização
legislativa para a doação de imóveis de propriedade da U niâo
Federal. E o que objetiva o pres-ente -pr-ojeto.
Seu texto não fere dispositivo da Carta Magna, sendo
competência do Congresso Nacional, com a sanção presidencial, dispor sobre os bens de domínio da Uni3o, conforme
determina o artigo 48, inciso V. da Constit~ção. _
Quanto à juridicidad~ não se vê qualquer óbice a sua
tramitação, estando também vasado em boa técnica legislativa.
No mérito destaca-se que o projeto dá adequada utilização à área, que perdeu sua vocação agrícola, sendo destinada
à ampliação do Parque Estadual das Lauráceas.
Ante as razões apresentadas, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto, opinando pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 6 de outubrÕ.de 1993. -Iram Saraiva, Presidente, Eva Bay~ Relatara -Aureo Mello Wilson Martins - Francisco Rollemberg - Pedro Teixeira - Josapbat
Marinho - César- Dias - Nelson Carneiro - Amir Lando
- Gilberto Miranda - Magno Bacelar.
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PARECER N' 347, DE 1993
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
sobre Projeto de Lei da Câmara n• 57, de 1993 (Projeto
de Lei n• 722, de 1991, na Câmara dos Deputados)
que "dá nova redação ao art. 12 e ao art. 215 da Lei
n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -~Código de Processo
Civil".
Relator: Senador Josaphat Marinho

Relatório
1. O projeto ora examinado mereceu aprovação na Câmara dos Deputados para alterar a re_dação dos arts. 12 e
215 da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código
de Proce_sso_ Civil. No caputdesses artigos as palavras representadas e representantes foram substituídas, respectiVamente,
por presentados e presentantes. Os dois dispositivos -fiCaram
assim redigidos:
Art. 12. Serão presentados em juízo, ativa e passivamente~• • • • • •. • • • • • • • • • • ·~· • • "'• '"•

~·

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

Art. 215. Far-se-á a citação· pessoalmente ao
réu, ao seu presentante legal ou ao procurador legaiM
mente autorizado.
Na justificação, o autor, Deputado Osvaldo Melo, invocando observação de Pontes de Miranda, declara que o projeto
"visa suprir erro de técnica".
'2. - OpiriOu favoravéhne-nte à proposição a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação. Invocou passagem de
Limongi França e outra de ClóVís Bevilácqua sobre "direito
de representação", mas concordou _com a modificação sugerida. Não houve voto discrepante.
É o relatório.
3. _ O trecho de Pontes de Miranda, reproduzido na justificação do Projeto, consta de seus comentários- ao Código
de Processo Civil.
"Quando o art. 12 do Código de Processo Civil
diz que os seres sociais por ela apontados são representados em juízo, ativa e passivamente, pelas pessoas
que menciona, erra e palmarmente sempre que não
houve outorga de poderes e sim função de órgãos.
Onde não se trata de órgão, caberia empregar a palavra
representação, representado, não porém onâe a partici.. p3Ção procesSual, ativa Ou passiva, é de órgão (Comentários ao Código de Processo Civil, T.I, Editora Forense, 1974, p. 319).
Assim escreveu o ·eminente jurisconsulto por entender
que,
"Onde há órgã~ não há representaçãO, nem procuração, nem mandatO, nem qualquer outra outorga de
poderes."
"Quando uma entidade social, que se constitui,
diz qual a pessoa que por ela figura nos negóciOs jtirfdicos e nas atividades com a Justiça, aponta-a como o
seu órgão, que pode presentá-la (isto é, estar presente
para dar presença à entidade de que é órgãO) e, conforme a lei ou os estatutos, outorgar poderes a outrem,
que então representa a entidade" (ob., vol. e ed. cits.,
pp. 318-319).
Por isso frisou que vem
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"chamando atenção para as graves confusões que
aparecem ettlleis e em livros, indiferentes à termiologia
-intlisPe:nSável ã expressão das leis e às exposições do
direito" ... ( ob., vol. e ed. cits., p. 318)
·
4. Sem dúvida, como adverte o fecundo doutrinador,
é-necessário aperfeiçoar~se o estilo -das leis, para qUe não
proliferem imprecisões, gramaticais Ou de técnicà 'jurídica.
Na medida em que puder conciliar a linguagem científica e
a linguagem de uso comum, ou de conhecimento do povo,
para const.ruir a norma com precisão e clarezA, o legishtdQr
realiza esforço louvável e útil. Próprio, as-sim é qUe a lei·seja
redigida em linguagem correta e transparente, de modo que
as palavras não tenahm sentido equívoco; nem exprimam sutilezas ou particularidades. marcantes do conhecimento especialiZado, de difícel compreesão pelo homem de instrução média,
já que a todas as pessoas se destinam as normas elaboradas.
5. Além de ser inquestionável que ·~a Hngu_a-gem sempre
se revela transmissora imperfeita de idéias", na judiciosá 6bservação de Carlos_ Ma~~.míiiano (Herm~nêutici APliCaÇão
dO Direito, 6~ ed., Liv. Freitas Bastos, 1957, p. 153), cUmpre
ver que o rigor técitic6 'da teoria não pode 'trasladat-se sempre
para o corpo das -leis. O legislador não- é um teóriCo~ mas
o ó,rgão de formul~ção de normas reguJadqras da vi:da sociaL
Na lei, é a "estética· fufii::iOnal" que vale," COnsoante pondera
o professor Llewellin, esclarecendo que ~•os artífices São mediadores entre o povo e as estruturas de_norrnas e formas
do Direito" (Bel!eza y Estilo en el Derecho, Trad, de José
Puig Brutau, Bosch, Barcelona, 1953, j>.p: 24 e 33). Porisso,
formas, fórmulas, expressões e vocábulos que ingreSsam no
direito e na linguagem legislativa dos poVos, de acoÍ'do c_om
suas peculiaridades culturais, não devem ser abandonadas ou
repelidas, sem grave ·préjuízo para a exectição das normas
editadas. O que se incorporoU ao sitema juridico-, e é entendido por toda gente, DJ.erece manutenção, se_ não encerra
anomalia. Esta é forma segurã~cte fortálecer ·a ep.cácia-daS
regras legais, que mais depende de aceitaçãO espontânea da
consciência geral do que de força coel'citiva,.riQ;jufzo de-Paul
Fori~rs. refletido r de verdade colhida na experiência dos povos
Droit, in La Régie de .Droit, obra coletiva coordenada por
Perelman, Établissements Emile Bruylant, _Bruxelles, 1971_,
p.l~.
.
6. Ora, a palavra represehtação, Qualquer qtie seja- a
amplitude que lhe dê ou a dúvida suscitada em tomo de seu
significado, tem úm sentido genérico e de saber popular, indica
a atividade de uma em nome de outra pessoa ou- ·e-ntidade.
É assim no direito público e no direito priVãdo, ou seja,_ na
representação política e no exercício do mandato par3-cuidar
de interesses particulares. É o que confirmam os estudos sobre
o vocábulo publicados no Repertório Enciclopédico do Direito
Brasileiro (Edit. Borsoi, vol. XLIX, pp. 3-13, 28-29, 35-38).
Desses estudos, vale salientar o claro fragmento da. colaboração do professor Orlando Gomes. "A essência dã representação - escreveu - reside na atuação e·m nome de outro,
por necessidade ou conveniência. Tal atuaçãci exige o poder
de representação, o quãl se funda na lei ou em negócio jurídico" (Ob. cit., p. 35). E no Dicionáno Jurfdico, da Academia
Brasileira de Letras Jurídicas, organizado por J. M. Othon
Sidou, com colaboração de váriOs acadêmk.os (Forense Editora, 2~ edição), estão conceituada~. com igUal dimensão, as
diversas formas de representação, inclusive a "representação
nacional" e a condição do "representante ~o povo" (p.p.

·e

489-490).

.
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Tais subsídios mostram a proprieQ.ade do uso da palavra
representar, ou representante e representado.
7. A par disso, no sistema jurídico brasileiro ,-as palavras
representação, reP.resentante e representado' indicando vínculo entre pessoas órgãOS, são de uso reiterado nas leis de
direito privado como nas de direito público. A C-onstituição
de 1988 refere-se aos deputados como Hrepresentantes do
povo_"- (art. 45)" é 3M Seriádores como "representantes dos
Est~dos e do bísirito Feoeral" (ar. 46); alude à "representação
tle cada Estado e· do. r;:>istrito Federal" (§ 2• do art. 46) e
determina que a Ad~ócacia.:.Geral da União "é a inStituição
que, diretamente ou através de órgãos vinculados, representa
a .União" (art. 131). O Código Civíl 'prevê o póder de representar a fundação (ait. 28; I), bem com·o-estabelece que "o
dolo do representante de uma das partes s6 obriga o representado a responder civilmente até a importãnia do proveito
que teve" (art. 96). O Código de Processo Civ~, àlém dos
arts .. 12 e 215, mencionados no Projetq,,e do at;t. 36, sj:!gundo
o- qu·at "a parte será representada em jufzo por advogado
legalmente habilitado", refere-se, no art. 8.;. ~a incapazes "representados" ou assi~tidos, no art. 13, •'ifregulai'iél.ade da
representação das partes",,e np ar,t .. 301", VIII, a "defeito
de representação". O Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei n~ 8.069, de 13.7. 90) 4eclara·qtie --''05' menores _de dezesseis
anôs-serao iepresen!aáós" (art. 142). O Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil prescrece que •<-compete ao PresideD:te da Ordem representar o ConsefhO Fedei-ai ativa _e passiVãrii~rite, em juízo e fora dele" (art. 9~, I).
-- · K São diVerSas; poftantO, de épocàs díferenfes,-e entre
,as de.ffiaior imp·o_rtância:, a conteçar Pela Coristituição, as
'leis nacionais que empregam as palavras representação, representante e representado, inclusive quanto a situações em qUe
·nãO h~ "outorga de puderes e sim função-de órgão", como
na rep-resentação pOlítiCa, na--representação-da União pela
AdVocacia-Geral, ou na do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados.
E essas normas são aplicadas_ s~m gerar confusão entre
os técnicos e na opinião em geral. Diferentemente, presentar,
eresentante e presentado podem ser empregados "com apuro
de técnica e sabei nos livros de doutrina, não- no texto de
leis que reclamam conhecimento fácil e_ extensivo às pessoas
de instruçãO coffium.-Se a -arte de legislar nãO deve exprimir-se
em linguagem vulgar, também não pode aderj_r _a refinamento
técnico prejudicial à percepção da lei e à realização de seus
fins sociais.
9-. Logo, a mudança proposta, sobre não ser procedente,
tem: o inêOrivenierite,· Se aprovada:· fOsse, de desfigurar o sistema jurfdico pátrio, éspeciàlmente o dó Código de Processo
Civil, ou de obrigar a que se reformulasse a legislação nos
seuS diplomas principais, sem necessidade evidente co·m
·
_
prejtiií:d da clareza dos textos.
10. Em presença dessas razões, o parecer é pela rejeição
do Projeto, por ser inconciliável com o sistema do direito
positivo nacional e, assim, por sua manife-sta incOnveniêllcfa.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1993 . .,..,... --Aureo
Mello - Iram Saraiva, Presidente, - Josaphat Marinho, Relator - Nelson Carneiro - Wilson Martins - César Dias
- Eva Blay- Gilberto Miranda- Pedro Teixeira- Esperidião Amin - Aluizio Bezerra - Franscisco Rollember2.

e·

a

e

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expediente lido vai à publicação.
·
Sobre a mesa, offciqque vai ser lido pelo Sr. 1~ Secretário. -
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cada vez mais escasso, e para o. aumento da produtividade
nos proj e tos de irrigação.
. .
. - ~ _. _
3. . É preocupado com. a p1,15qt ,de alteriu~tiv,aS p~ra aperOf. n• 59/93 .
feiÇóár a legislação_ e a política de águas e irrigação no Brasil,
Brasília, 8 d~ .outubro de_l993
inclusive através de mecanismos de decisão descentralizados,
Senhor Presidente
, que o Ministério da Integração Regional, através da. Secretaria
Em referênia ao Of. n!' 56/93, encaminhado a essa Preside Irrigação em conjunto com a Secretaria de Planejamento
dência, cumpre-me fazer a devida retj.fJcaç~o, mantendo o. da Presidência da República, através da sua Secretaria Execunome do Senador_ Lavoisier Mai~ para .covtppr a Comissão
tiva, e com apoio do·Banco Mundial está organizando a viagem
de Assuntos Sociais na condiçãos_ de titulat .e mantendo_ a
de estudo par.a a qual Vossa Excelência "está sendo conVidado.
indicação do nobre Senador Darcy Ribeiro na condiÇaó de
Logo após a viagem será preparado um relatório com as consuplente.
_
···
_-,- '
· _•
clusões e recomendações do evento~ para ampla distribuição
Com as devidas escusas renovo a y. Ex'. protesto de
e disseminação, especialmete junto aos P~rlamentares ~~c~m
estiina e consideraçáo. - Senador Magno Bacelar, Líder <\o
bidos da revisão constitucional
PDT.
.
4. Em face do tempo relativamente curto para oiganizar
programação de tamanha complexidade, tomo a liberdade
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O oficio
de solicitar a Vossa Excelência a gentileza de sua pronta reslido vai à publicação.
posta, de preferência até o dia 27-9w93, diretamente ao SecreSobre a mesa, requerimento que será lido pelo ·sr. 1"'
tário d~ Irrigação do Ministério da Integração Regional, Dr.
Secretário.
Qlrlos Wilson, at~avés dos fax (0\iü 42.5-6359 .e 22.6-9344.
É lido o seguinte
5.. Valho-me ,d.o ensejo para_manifestat a Vossa Excelência
os meus protestos de estima e corisideração. -- Alexail·
REQUERIMENTO N•1.042, DE 1993
dre Alves Costa, Ministro da lnt~gração Region~l.
·
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 40, § 1\>, a, do Regimento
O SR. PRESIDENTE (Chágas Rodrigues)- O requeriInterno, autorização para participar, a convite do Ministério
mento" lido será r~metido à ComiSsão.de_ Se-rviçO~ de Infr3-Esda Integração Regional, da Missão Brasileira que fará viagem
trutura, devendo. ·ser apreciado logO. após a Ordem do Dia,
de estudo e trabalho aos Estados Unidos, incluindo_ visita
n(>s termos do § 3• do art. 40 do Regimento Interno.
água e irriga-ção nO -Estado
a um distrito de conservação
S_obre a mesa, requerimetJ.t'oS _que Serão lidos pelo Sr.
·
·
qe_ Colorado, e um Seminário sobre Irrigaçã,o, Política de -p secretário.
Aguas e Implicações Legais, na sede do BanéÓ Mundial, em
- ·S4c! lidos o~ sé,g,uintes.
Washington, conforme Aviso/MIR/GAB/n' 189/93, em anexo.
Esclareço que deverei estar ausente do País no período
REQUERIMENTO N• 1,043, DE 1993
de 10 a 16 do corrente mês.
Requeiro
seja conSiderada como licença autorizada nos
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1993.- SeÍiador.Mmtermos do art. 13, § 1~, do Regimento Interno do Senado
sueto de Lavor.
Federal, minha ausência de Brasília, nos dias 8 e 11 de outubro
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL
de 1993, a fim de tratar, como Secretário do Partido da Frente
Liberal em,Sergipe, de assuntos políticos e_ 'adi:ii.W~tfativos
Aviso/MIR/GAB/n' 189/93
no Estado.
Brasília, 22 de setembro .d,e. f993
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1993.- Senador FranA Sua Excelência o Senhor
cisCo Rollemberg.
Sen3.dor Mansueto de Lavor
Senado Federal
REQUERIMENTO N• 1.044, DE 1993
Brasília-DF.
Senhor
PreSidente,
.Senhor Senador,
Solicito,
nos· termos do Art. 13, do Regimento Interno
Tenho a satisfação de convidar Vossa Excelência para
do Senado Federal, seja considerada como licença, minha
fazer parte da missão brasileira, composta por Ministros de
ausência dos trabalhos da Casa no dia 19 do corrente mês,
Estado, Governadores, S~nadores. e D_eputados Federais, que
quando estarei participãildo do Se_mináriõ "Questões da Revifará viagem de estudo e trabalho aos Estados Unidos, incluinsão Constitucional", na Universidade Federal de Santa Catado visita a um distrito de conservação de água e irrigação
rina.
no estado de Colorado, no dia 12-10-93, e um SeniináriÇ>~obre
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1993. -Senador EsperiIrrigação, Politica de Águas e Implicações Legais, na Sede
do Banco MuJldial, em Washington, nos dias 14 e 15-10-93. - dião Amin.
A saída do Brasil está prevista para o dia 10 de outubro
REQUERIMENTO N• 1.045, DE 1993
e o retorno no dia 16 de outubro.
2. Como sabe Vossa Excelênla, um dõs--iSsuntos -de
Senhor Presidente,
maior relevância para o desenvolvimento nacional e regiorial
Nos termos <lo art. 13, do Regimento Interno do Senado
no Brasil diz respeito ao gerenciamento da política de águas
Federal, requeiro que sejam considerados como licença autorie ao papel da irrigação na agricultura e na produção de alimenzada os dias 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 20, 23, 26, 27 e 30
tos e matérias-primas. No Brasil, ainda não existe uma adequade agosto de 199:3, quando estive afastado dos trabalhos da
da legislação sobre o uso de água, o que em muitos casos
Casa.
tem provocado conflitos de diversas naturezas entre usuários
Sala das Ses_sões, 8 de outubro de 1993.- Senador Levy
reais c potenciais. De modo especial, isto tem sido um empeDias .
. cilho para o uso eficiente da água, um recurso que se toma
É lido o seguinte
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REQUERIMENTO N• 1-046, DE 1993
RE~UI>RIMENTO N• 104~, DE 1993 .
Senhor Presidente,
Senhor Presidente,•, .
Solicito, rios tenrioS dO Art.13-, do Regilnento lUtemo - Requeiro~ n.os_•tetmos do artigo 43, inciso I. do Regido Senado Federal, seja cons!derada como licença, minha
me-nto, sêja cõnSide'rado como licença- por motivo de saúde
ausência dos trabalhos da Casa no dia 4 do corrente mês, o período de 27/9 a'1•110, de 1993, ccinforme laudo de inspeção
quando estarei participando de Pàlestra sobre o tema ,-,Revisão de_saúde em anexo.
Constituc1orial" nã Assocíáção Comerciã.l de IndúStiia deJoin- '
Sala das Sessões~8 de outuhro de 1993. -SenadOr Teotôville.
nio_Vilela Filho;. ~ 1 :
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1993. -Senador Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Chagas. Rodrigues) -O requeri• menta está devidamente instruído com atestado médico, pre).:IEQUÉÍUMENTO N• 1047, DE 1993
visto no art. 43, inCiSO I, do Regimento-Interno.
· A Presidência esclarece que estão presentes na· Casa 10
Senh?r Presidente.
Srs. Senadores. Passa-se à apreciação do requerimento.
Nos termos do art. 13~ do RegimentO Iiitemo do Senado
--- Em votação.
Federal, requeiro que sejam. Considerados como licença autoriOs Srs. Seriadores que o apfOVaiii- quelrain permanecer
zada os dias 3, 6, 8, 9, 10, 13, 20, e 24 de setembro de 1993, I
sentados. (Pausa)
quando estive afastado dos trabalhos da Casa.
Aprovado.
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1993.- Seriador Levy
Fica concedida a. licença sol~citada.
Dias.
·
REQ(JERIMENTO N• 1048, riE 1993_
O SR. PRESIDÉNTE (cnagas Rodrigues) :- A Presidência
comunica ao Plenário que deferiu o-requerimento do
Senhor Presidente,
Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentários PúSolicito, nOs te-rmO-S do ãrtigo 13; do ~egimento Interno blicos e· Fiscalização, solicitando prorrogação do prazo para
do Senado Federal, seja considerada como licença, minha i apresentação de emendas ao Projeto de Lei n~ 23, de 1993-CN,
ausência- dos trabalhos da Casa no dia S do corrente mês,
referente a proposta orçamentária para 1994, até o dia 7 de
quando estarei participando do "XXIX FONSET .:_ Forum
outubro do corrente ano.
Nacional de Secretários do Trabalho", erit Florianópolis.
_
É o seg~inte .o_ requerin::tento definido:
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1993. -Senador Esperi-.
.
dião Amin.
Exmo. Sr. Presidente 4o Cong~eSSo Nacional
FÓRUM NACIONAL DE SECRETARIA
Senador Humberto Lucena
DO TRABALHO . . .
_ , _Requeiro, nos termoS regimentais, a prortog~ção do praOF. 083/93 - FONSET
zo de apresentação de emendaS ao Pr9jeto de Lei n~ ~!9~-CN,
referente à Proposta Orçamentária para 1994, até u âia 7
Brasilia, 13 de setembro de 1993.
-de outubro do c_oqente, em virtude do intenso envolvimento
Senhor Senador,
'R 1
· do Congresso Nacional• com as atividades preparatórias da
Temos a honra de convidar V. Ex~-para participar do· Revisão ConstitucionaL
painel sobre o tema "Revisão Constitucional Perante os DireiBrasília,- 8 de OutUbro'·cte 199.3., ,__ senador _RaimUndo
tos Trabalhistasn por ocasião da realização. do XXIX Fórum .Lira, Presidente da Comissão Mista de PJanqs, _Orç~mentos
Nacional de Secretarias do Trabalho- FONSET.
Públicos e FiscaliZação.
·
O Ieferido evento realizar-s-e-á nos dias 07 e 08 de outubrO
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presido corrente ano, no Castelmar Hotel, Rua Fellpe SChmidt,
dência recebeu, do Goyerno do Estado de Minas Gerais, o
1260, na cidade de Florianópolis-SC. A solenidade de abertura
será às 10:30 horas do dia (YI de outubro de 1993.
.Ofício n' S/113, de 1993 (n' 540193, na origem), solicitando,
nos termos da Resolução n• 36, de 1992, do Senado Federal,
Quanto ao painel supramencionad(), informamo~ q~e foi
prevista sua participação para o dia 8-10-93 du 08:30 às 12:30 --ãuiorização para q-ue pOssa Contratar operação ~e ~fédi!o,_
horas.
·
para os fins que espe_cifica.
-Sem outro especial motivo para o momento~ aguardamos
-- A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Ecoconfirmação de. V. Ex•, pelos telefones (061) 321-2215 ou nômicos, onde aguardará a complementação dos docum~n_tos
(061) 321-1445, com Waldênia ou Ribamar, para que possanecessários â sua instruÇão.
1

mos proceder o fechamento do programa. Lembramos que
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presisua presença será de primordial importância para o enobrecidênci,_a recebeu, das Prefeituras Mu!Jicipais de Xangri-Lá e
mento do tema a ser debatido nesse encontro.
Colorado, Estado do Rio Grande do Sul, os Ofíci9s n•s S/114
Atenciosamente, - Reaato RieiiR, Piesidente da FON···e 115, de 1993 (n•s 27 e 159/93, na origem), sólicitandó,nos
SET.
termos da Resolução n9 36, de 1992, do Se~ado_ Federal, _autorização para qUe possam contfatãr operações de crédito, ·para
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A votação
os fins que especiflcãni.- -dos requerimentos fica adiada por falta de quorum.
As matérias serão despachadas à Comissão-de Assuntos
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr._ to:Econômicos, onde aguardarão _a complementação dos docuSecretáriõ.
mentos necessários às suas i'nstruç6es.
É lido o seguinte.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigtie·s)- Foram encaEle também faz_ parte de um grupo de executivos que
minhados à publicação pareceres da Coí:nis;são de COnstitui- constituíram ó Cõn.setho Empresarial para o Desenvolvimento
ção, Justiça e Cidadania, que conclu~m fav~ravelmente aos
Susten~ável, que d~~ende a~~:mcil,iaçãp-dos pbjeti_v~~ ~: preservação da natureZl!.com o d~s.e~volvimento j'COnómioo e~o~iãl.
Projetos de Lei da Câmara n's 77, li\' .1?90, e_ 115, de 199?.
As matérias ficarão sobre a Mesa,_ durante cinco sessões_ .
Membro de vários conSelliOs~ aSSO<;.fações e entidades naordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. ciõriãis e internaciOnais ligadOS às _ciências e àó desenvolvirileti.to empresarial, tem condeCorações nacionais e :estran235, II, d, do Regimento Interno.
Há oradores inscritos.
· ·
geiras, sendo Qes.tas algumas muito importa~tes do seu país.
Concedo a palavra ao nobre Senador LoUii.viil-BapíiSta.
como a "Medalha de Gueri'a com Esltela'' e a ''Grã-Cruz
de Honra co_m Placa da ordem da Casa de Orap.ge~"
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL -SE. Pronuncia
Das nossas, tem a "Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul",
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,a Câ- a "Medalha Mérito Caíru" e a''Medalha Mérito Industrial".
mara de Comércio Brasil-Estados Unido$ realizará, no próxi0 Sr. Erling sven LoÚ:ntzt~n é uiri -TIOine que honra,
mo 28 do corrente, em Nova York, reunião anual de confrater- também, o nosso País e, entre aqueles que lidam na iniCiativa
nização entre seus membros, num acontecimento do qual par- --privada, dignifica q empre~ariado brasileiro, denso de figuras
ticipam personalidades do murado empresarial dos dois países. de alta expressão que vêm contribuindo para o progresso do
ocasião em que é agraciada a pessoa que mais se destacou, nosso País.
por esforço contínuo de longos anos, no ramo de atividades
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao fazer este comunicado,
a que vem se dedicando.
quero reiterar o que tenho afirmado em ocasiões anteriores,
A Brazilian-American Chamber of Commerce, que há
que considero as atividades da Câmara de C_omércio Bra~il-Es23 anos. entre as suas principais atividadcs. ·promove esta
tados Unidos algo da maior relevância no âmbito de suas
finalidades, nãO somente pela colabOração que presta aos seus
importante retinlãó,- é -uma entidade que tem por ohjetivo
aproximar o meio empreSarial brasileiro e o alpetitano. ~e~tiassociados, aproximando pessoas que atuam em áreas afins,
mulando o intercâmbio comercial e cu.Jtu_ral entre os dois paímas, principalmente, pela divulgação do nosso País no extescs e incentivando uma saudável concorrência. competição
rior, abrindo portas e camJn.bo_s para os nossos produtos no
e cooperação-entre os ·seus merpbros, prestigiarido iniciativas
mercado externo, onde tem confirmado o nosso prestígio.
e proclamando os melhores resultados. no sentido do proQuero também ressaltar 1 Sr. Presidente, o trabalho exgresso.
traordinário _de -~m grupo de brasileiros que há algum tempo
Há muitos anos venho participando dessas reuniões da
vem s~ !=!mpenhando, com admirável proficiência e habilidade,
Câmara de ComerciO_ Brasil-Estadqs Unidos, da qual tenho · na ·àrganização desses eventos anuais q~~. nu_!!) .11)-~smq c)ia~
a honra de ser Membro Honorário; e, como sempre, com --hÔra e-local, reúnem ce-ntenas de pessoas dos mais diferentes
alguma antecedência, tenho comunicado a e&ta.Ca_s:;t a realizarincões_ des~~s ÕPis grande_s países, num ambiente extremamente agradável, acolhedor e proveitoso para a aproximação
ção desses importantes eventos, pois, com eSte a:n:úiiclo;·pára
e o entendimento _$3U_dável entre pessoas que atuam nos mais
nossa satisfação, sempre revela o nome-de um brasileiro ilustre
que, pelo seu trabalho, competência e dedicação ao progresso
distintos ramos da initiã.tiVa privada e da atividade econômica.
tecnológico, ecOnómico, social e cultural de nosso País, se
Vicente J. B.onnard, Celson V. Radson, Ângelo Calmon
elevou no conceito dos sius pares, ri.Uma aV3.liaçãõ binaCional,
de -ffá, José Roberto--David de Azevedo, Lino Otto Bohn,
Paolo A. Lavagetto e Sérgio Costa Pereira merecem ser citaenvolvendo as mais expressivas figuraS dá iniciativa priVada
dos_ dois países, mereceildo, ·pa(·est:f i"ãzaO, o-título de "O
dos pela dedicação·e eficiência com que colaboram na organi-iação deste evento anual, que há muito vem contribuindo
Homem do Ano de 1993n.
O Brasil é um país generosO. a·corifigútaÇãO do seu mapa
pata ·aperfeiçoare promover as relações e o intercâmbio e~tre
inspira uma:expressclo de acolhimento, de abraço, braços aberos Estados Unídos da América e o BrasiL
tos. Na histó:i'ià de nosso desenvolvimerito não poderíamOs.
Era o que tinha a·âlzer, -Sr. Presidente. (Muito bemr
nunca, esquecer a extraordinária Contribuição que temos recePalmas.)
bido dos emigrantes, que para aqui trouxeram a sua vontade
0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _ Concedo
de progredir, o seu traballio, os seus sonhos e as suas esperana palavra ao nobre Senador Amir Lando.
ças, para somar aos nossoS ideais de progresso, no grande
esforço de todos os brasileiros.
O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Pronuncia o se"O Homem do Ano de 1993" será um emigrante nQ_rueguinte discurso.,Sem revisão do _orador.) -Sr. Presidente,
guês que vive; luta e progride no Brasil há 40 anos, e teve
S~ e Srs. Senadores, a Nação vive um momento de grande
uma vida sempre cheia de desafios.
expectativa, com a revisão constitucional instalada,_ soleneAos 17 anos, quando os nazistas invadiram a·NorUega,
mente, no dia de ontem. Por todos os recantos de_ste País~
ingressou como maquino movimento de-resistência, Chegando
indagações se levantam, no sentido de definir os limites da
a comandar 800 homens até o final da Guerra.
revisão.
,
A Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos entregará,
Há, Sr. Presidente - e este é ,Q &entimento que colhi
no próXimo dia 28 do corrente, ao Sr. Erling Sven Lorentzen,
- , uma preocupação no sentido de que a revisão faça tábula
que chegou ao Brasil em 1953, o título de "O Homem do
rasa das conquistas sociais e de direitos consagrados no texto
Ano, 1993".
da Carta em vigor. Há um sentimento de perda e, sobretudo,
O ilustre agraciado é atualmente Presídente do Conselho
dúvidas COm rel~ção às forças que atuarão e que serão hegemóde Administração da Aracruz e do Grupo Lorentzen Emnicas na condução desse processo revisionista.
preendimentos, tendo sido, também, Presidente da CompaTodavia, estamos diante de uma realidade. Em_ que pese
nhia Brasileira de Gás - Supergasbrás, no perfodo de 1953
o
meu
ponto de vista contrário, que faz Corõ Cóm ó pensamento
a 1972.
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de grande J'arte da população brasileira, de que o momento

não era oportuÍlo para se iniciar a revisão constitucional. E
sobremodo é preciso desmistificar a idéia de que o texto da
Constituição é iniperativo para que se inide agora, -imediata~
mente, a revisão constitucional.
O art. 31 do Ato das Disposições ConStitucionais Transitórias é claro, e basta uma leitura, basta uma interpretação,
até gramatical, do _mesmo para se verificar que a revisão não
poderia acontecer antes, mas após cinco ariôS, E a expressão
"após cinco anos" não quer dizer "imediatamente após". Essa
leitUra, realmente, pode ser feita à base de inspiração política,
mas nunca de inspiração no- texto constituciórtal.
Sr. Presidente, dizia eu onos meus argumento~ q~e um
CongressO poente, em firil de mandato, com preocupações
so_bretudo com o próxiiiiO plejto eleitoral, não detinha, neste
momento, as condições neceSsárias para levãr a cabo a reforma
constitucional desejada pelo povo brasileiro, que exige não
seja tal reforma feita ao influxo das pressões dos corredores,
mas, sobretudo, levado em conta o interesse nacional. Essa
tarefa, a meu ver, seria- maiS apropriãda para o Parlamento
brasileiro nascido- das Urnã.s com essa atribuição prévia~
Conheço a história política do País não por ter' vivido
muito, mas por ter-me socorrido dos mestres, daqueles que
tiveram maior experiência, Sabedoria e acUidade do que este
Senador dos confins da Ar:nazónia. Em Rui B_arbosa, ~ncontro
advertências que me fazem i'efletir constanf~mente. Cita Rui
o processo de lobby que se instaurava, ainda no século passado, na grande nação americana e descreve c;e113.s horripilantes,
repetidas agora no CongresSo da República.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, conStitUi preócupação
constante das elites acabar com várias _conquistas social$, eStabelecidas na Carta de 1988. Tenho ouvido constantemen~,
na CPI da Privatização, depoimentos de empresários acentuando que a Carta da República constitUi o_em:p-eCilho maior
ao desenvolvimento, ao progresso e ao bem-estar do povo
brasileiro. Essa Carta sequer fOi aplicada, seqUer recebeu um
teste na prática. Então, como dize( .que o tex-to impede a
solução dos problemas nacionaiS? Ademais,- iiiiigUéiit aponta
concretamente o dispositivo constituciOnal que impede a realização do bem_-estar do povo brasileiro e que, princip3lmente,
compromete a governabilidade. Nesse fluir dos argumentos,
vejo que mais uma vez Se monta neste_ Pf\Í$ uma farsa. Mais
uma vez se propaga que a solução dos problemas é -a- reforma
da Constituição.
-- Não, Sr. Presidente! Não será com golpes de leis que
iremos, efetivamente, mudar os destinos do povo brasileiro.
Não será com golpes de leis que iremos, efetivamente, governar de forma a bem servir nosso povo_e resolver_ o_problema
da fome que, hoje, por certo, já alcança mais de 32 milhões
de brasileiros.
Sr. Presidente, as leis não podem ter a força do arbítrio
dos responsáveis pela sua feitura. As leis não-são sábias porQue
justas, mas justas e sábias porque aplicadas. Não são as leis
melhores, nem as ideais, na concepção racional, as que realment~ realizam a justiça, mas, sobretudo, as que são efetivamente aplicadas. As leis não nascem do cérebro iluminado
dos Congressistas; elas nascem no próprio seio da sociedade.
Ali, elas se elaboram; ali~ no convívio soCial, elas efetivamente
se edificam, cabendo aos legisladores apenas escrevê-las.
Não atent~mos para essa realidade sociológica, não atentamos para a realidade do convívio "das nações. Procuramos,
, fundamentaiiJlente, por meio do exercício cerebral da minoria
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que compõe o Colégio de Líderes, estabelecer de forma_ definitiva aquilo que é_ melhor para o povo brasileiro._ Isso nada
mais é que a afirmação do arbítrio puro e absoluto. É por
essa razão que ãs le"iS Dão alte_ram a _realidade e se. tornam
lc;tra§- mortas, que compõem os compêndios, e não são aplicadas, não servindo para- nada, não servindo para regrar as
condutas sociais e individuais. Por iSSo~ --quando se--inaUgura
a revisão constituciohal, nossa preocupação é estabele_cer os
limites dessa revisão.
O texto constitüCiõilal que me vem à memória é o art.
60, § 49, inciSos I a IV, que estabelece:
"Art.60 ...................... ···············-··----"·········
§I' .............................................. .
§2<;> ••••••••• •-•••••••u•~··•••~•••·~~·••••~••~u~--

.< j

§3' ....... : ...........................•.........
§ 4' Não será objeto de deliberação a proposta

--de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
I I - o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV -os direitos e garantias individuais."
Não há dúvida, Sr. Presidente, de que essas cláusulas,
que constituem, no dizer de Pontes de Miranda, o "núcleo
intocável da Constituição", ou, como se costuma afirmar,
as cláusulas pétreas, constituem os diques para as modifiCaÇões
··que-se· pretende introduzir agora no processo revisiOnal.
~ · Por outro lado, Sr. Presidente, entendo que esse limite
da Constituição deve se_r objeto de preocupação de cada partido-- porque o povo brasileiro está de olho na sanha voluptuosa das elites que querem retirar-lhe os direitos consagrados
no tex_to constitucia:I!al - , dos partidos que quiserem sobreviver à avalanche eleitoral de 1994; acredito que esse processo
eleitoral irá realizar profundas modificações nas composições
Partidárias e, sobretudo, na composição do Congresso brasileiro.
O País_ - é preciso ressaltar - passou por profundas
modificações durante esta legislatura, e o povo brasileiro,
quando nada, adquiriu umaoconsciéncia e extraiu dos eventos
do processo de impeachement conclusões definitivas _sc;>bre a
qualidade que espera da representação popular.
Não pensem V. Ex~s_que este pleito será uma festa, como
o anterior; não pensem V. Ex~s que o povo brasileiro é. o
mesmo~ do pleito de 1990. Não, Sr. Presidente. O povo brasileiro teve a oportunidade de participar de um processo de
,._ politização sem precedentes na História deSte País. Toin,ou
parte, de forma pacffica, mas at_u_ante, decisivamente, nos
eventos do processo 4e im.peachement. Por isSo, quero fazer
um alerta àqueles que se dedicam ao processo de reV,isão
de forma ampla e geral, àqueles que têm a__coovicção de que
a Constituição conferiu poderes ilimitados a este Congresso
para realizar a revisão: o povo e_stá atento, permanece vigtlante
e está preocupado com os limites dessa revisão~
À S~ Júoia Marise -V. Ex~ me permite um aparte,
nobre Senador?
O SR. AMIR LANDO - Com muito prazer, nobre Sena9-Õra. _
~- • --__
A Sr' Júnia"Marise- V. Ex~, Senador Amir Lando,
está certo. Hoje caminhamqs para profundas mudanças e
transformações na consciência política dos cidadãos. No passado, existiam, não só no interiOr do nosso Estado, mas também
no i~terior de outr().S ~Estados do Brasil·, os chamados "coronéisn da política. Eram eles os ditadores das normas e dos
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resultadoS eleitorais. Essa práticà, felizm=e-Ote;estâ 3f3Stiida
da vida pública do nosso País. Acredito, pQrtanto, que 1994
será efetiv8.mente o -ano em que á Naç_ão vivenciará um -processo eleitoral de grandes transformações e de grandes mudanças. Na medida em que jovens,- crianças; adultos, trabalhadores, donas de ·casa, homens e mulheres, enfim, deste País,
têm participadO de forrria efetiva e dinâmica da elaboração
dos processos de mudança em favor da ética, da lisura, da
dignidade e do respeito, também ·eu·, como V. Ex•, tenho
a convicção de que haveremos, definitivamente, de estabelecer o contraditório e ~fSôCiedade continuará pregando pelas
vias democráticas e livres o resgate da dignidade e do_ respeito
na vida pública. Por isso, em meio a alguns desencantos e
frustrações nacionais, somos estimulados pela perspectiva de
que os governantes eleitos em 1994 não mais poderão repetir
os vícios e pecados do passado, mas haverão de pautar sua
administração por esses critérios éticoS que serão fOrmulados
por vias democrátiCas e livres. Assim, poderá o País antever
horizontes e um futuro. Congratulo-me com V. Ex~ por essa
manifestação. Ninguém melhor do que V. Ex~ para fazê-la
neste momento.
O SR. AMIR LANDO - É generosidade de V. Ex• .
A Sr" Júnia Marise- Repito: ninguém melhor para fazê-lo
do que V. Ex#. por se, certamente, o porta-voz destas
manifestações candentes do nosso País: os movimentos_ pela
ética e pela dignidade. Solidarizo-me__ CQm V. E~ e o cumprimento pelo seu pronunciamento.
O SR. AMIR LANDO- Nobre SenadoraJúnia Marise,
ao agradecer 3. V. Ex~ o aparte, quero registfar-a coritribuição,
sobretudo ética, que emana de suas palavras. Em verdade,
temos de pensar este novo Brasil que está sendo edifiCado
a partir do processo de impeachment.
Temo-por aqueles que não perceberem as modificações
profundas que estão ocorrendo no seio da sociedade. Só quem,
efetiVamente, abandona estes tapetes e estas salas, percorre
e caminha junto com o povo, tem a oportunidade de perceber
as profundas transformações que estão sendo construídas no
seio da sociedade brasileira.
Isso tudo decorreu desse processo pedagógico de imensa
participação popular que foí o impeacbmeot. Por isso faço
um alerta, no momento em que assomo a_ esta tribuna, para
os Partidos políticos, pã.ra os homens públicos que d~sejem
continuar na vida pública se conscientiZem das reSpOrisàbilidades e dos compromissos do palanque, porque o povo está
atento e cobrará coerência. Não podemos admitir que os candidatos sejem progressistas e que ós eleitos se transformem,
imediatamente, em conservadores, numa negação de princípios do compromisso e pacto eleitoral.
_.
Essa representação traidora, que não cumpre a palavra
empenhada nas propostas de campanha, começa a perder terreno na consciência da cidadania brasileira. Essa representação, que tem o desplante de pregar um discurso e praticai:
outro-, está fadada a desaparecer da vida nacional.
Talvez eu seja idealista ou ingênud em assim pensar;
talvez esse meu pensamento não corresponda à realidade,
porque sabemos que há um processo brutal c::le mistificaçãO
no processo eleitoral.
Mas, Sr. Presidente, estamos danda alguns passos nesse
sentido; sabemos do poder da mídia, sabemos da persuasão
que uma campanha consegue estabelecer na mente dos eleitores. Sabemos, inclusive, que hoje conseguimos dar um passo
importante, quando é afastada dos programas partidários, do
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programa eleitoral, a parafernália de informação e, sobretudo,
a encenação do irreal, que parece verdadeiro; quando é preciso que se estabeleça um vínculo direto entre o candidato
e o eleitor, entre as convicções emanadas das palavras e os
compromissos para a açãó nã representação popular, algo
começa, efetivamente, a ser diferente.
Eu não tenho dúvidas de que o eleitor poderá aferir de
forma mais real o que pensa, o que é e o que vai ser o candidato
no exercício de um mandato popular; eu não tenho dúvidas,
porque as palavras podem mentir dur.ante algum tempo, mas
sobretudo diante das câmeras, naquele momento decisivo,
é preciso que ·saiam as convicções, gravadas no coração do
candidatp~

E esse processo, que começa a sofrer modificações, vai'"
gerar também conseqüências até previsíveis, porque o povo
está _cansado de ser constantemente embaído, enganado, vili- . ·· - pendiado, traído, Sr. Presidente! ·
- Não poderemos apostar-no esquecimento do povo. Falase constantemen.te que o povo não tem memória e que os. fa.tps c:Ie ontem já não são lembrados hoje; mas essa ná0
é a ver~ade efetiva da consciêpci3. -popUlar; o_ povo senipre
foi o trielhó! e· rilàis jUsto juiZ: E a v-erdade necessita da memó~ .
ria, porque a memória é um critério fundamental para a aferição da ~erdade e da justiça.
·
·
É claro, Sr. Presidente, que muitos derrotados ontem.
vitoriosos amanhã o serão, porque, vitoriosos, realmente não
cumpriram os compromissos, não "foram coerentes coiii O discurso eleitoral, gerando uma frustração que faz com que se
ressuscitem permanentemente aqueles que, eventualmente,
sofreram derrotas no passado.
_
É por isso~· Sr. Presidente~ Srs. Senadores_, _que faço este
alerta e quero, desde logo, deixar gravado nos Anais deste
Senado da República o me"u pensamento, aquilo que ·vai con::
duzir minhas ações neste processo revisional. Serei sempreum servo daS minhas Convicções, um Obreiro do bem servir
ao povo brasileiro; nada me comoverá, além do desejo de
ser útil ao meu País. Não serão as pressões dos corredores,
não serão; sobretudo, os lobbies das c_omissões que farão com
que eu mude o meU pio}Jósito de aqUi representar a consciência do povo brasileiro e fazer as leis parturidas no se_io da
sociedade. Não será o arbítrio nem o iluminismo de Ocasião
que irão modificar a rota dos meus compromissos. Aqui, no
pi"oceSsó conStitucional, é a consciência de cada um que constitui o imperativ-o superior dos atas e das deliberações; a consciência, Sr. Presidente, nem sequer as ordens ou as questões
partidárias.
Na COnstitUição, o limite é a Cónsciênci3.; ha Constituição,
não há·fidelidade partidária; nã elaboração do texto constitucional, os partidos não têm o direito de exigir dos representantes do povo determinada ou diferente posição além daquela
ditada pela consciência do próprio representante. Isso faz parte da doutrina. Isso que acabo_d~u:Jizer não constitui ip.venção
minha, mas conceitos vigentes no Direito Constitucional e,
sobretudo, na teoria da edificação constitqcional.
Por isso, Sr. Presideitte,- anuncio logo que me engajarei
àqueles que realmente quiserem lutar no sentido de defender
os princípios fundamentais da Constituição, porque as constituições e as leis são feitas para durar e as constituições, sobremodo, para durarem tanto quanto possível. As constituições
dos países mais desenvolvidos, por exemplo, têm atravessando
décadas, alcançando séculos. No entanto, neste País, ora se
diz que a Constituição vai resolver as questões, ora se afirma
que a mesma é um óbice à promoção do bem-estar do povo
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brasileiro. Essa falta de coerência, essa falta, talvez, de convie~
ções, faz com que o põVO desconfie, faz com que o povo
desacredite no Congressoy porque nem sequer se apresentam
ao País argumentos que possam realmente justificar mudanças
de opiniões, de posições e de pontos de vista que determinam
_
a ação parlamentar.
Por isso, Sr. Presidente, reafirmo a minha posição de
lutar pela preservação_ do disposto no art. 60, § 49 e seus
incisos da Constituição em vigor. Serei intransigente, porque
este é o meu compromisso, porque esta é a minha disposição.
É preciso sobremodo que este Congresso comece a respeitar
a própria: CoiistituiÇâo que edificou. Se quisermos que o p<ivo
obedeça às leis, é preciso observar o RegiJ?lento, é pi'eciso
observar a ConstituiçãO e as leis por nós elãboradas.

As Casas Legislativas- reafirmam-~ pódeiit--efetfv~-
mente aprovar o Regimento que quiserem,_ ma$ não têm o
direito de desrespeitar uma vírgula que sej3.. Porque o Regimento é a norma maiOr da vida interna das Casas Legislativas.
O Regimento é a lei su(ueina do procedimento dos Parlamentos. E_ quando desrespeitado, Sr. Presidente, no meu entender, até a despeito de qualquer decisão em contrário,_ o
Regimento não escapará da apreciação d9 Po~er.JudiCjário.
O desrespeito ao Regimento·, no· meu entender, não é um
tema interna corporis, mas é~ sobretudo, uma lesão ao Direito
ou uma ameaça de lesão, quando não perpetuado. O Poder
Judiciário tem o deVer, na sua condição de guarda da Constituição, no seu dever constitucional de -dirimir os _confl_itoS,
de realizar a prestação jurisdicional; tem a obiigaçáo de ciü:imir
todos os conflitos e dar a sua interpretação através da decisão.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou concl.uir dizet~Po__que
me engajarei no rol daqueles que querem defender a Constituição. Sou, até pelo dever do meu compromisso, um defensor
da Constituição.
·
··
·
Aqui, ao "assumir esta cadeira, afirmei solenemente, perante a Nação, sustentar a Constituição e_as leiS.: Vóu sustentar
esta Constituição, porque meS~p.O despeito--da sua inaplicação, da carência-de regulamentação de mais de 270 disposições, o povo tem nesta Carta um tabernáculo da esperança,
e a esperança constitui a referência da sobrevivência das nações. Quando o povo perder as esperanças, a Nação marchará
para a sua autodestruição. Muito_ obrigado. _ .
. _ .
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

a

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma breve comunicaçã-o.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB·CE. Para uma bre-·
ve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Pr~sidente,
Srs. Senadores, ocupo a tribuna do Senado Federal, na sessão
de hoje, para proceder ao registro de um evento de marcante
significação para a área da saúde em todo o País.
__
. Refiro-me, Sr. Presidente, à inauguração-ontem, ocorrida
em Fortaleza, com a presença do Ministro da Saúde, Henrique
Santillo, do mais amplo hospital de emergência do :Norte e
Nordeste do País: o Instituto José Frota, que eüina realização
da administração municipal, servindo à Capital cearense e
aos municípios que integram toda a sua região metropolitana.
A solenidade contou- com a presença da bancada federal
no Congresso Nacional. Apesar das dificuldades vivendadas
no dia de ontem, na expectativa da decisão do ~upremo Tribu"' • nal Federal, fomos à Fortaleza e de lá retomamos a tempo
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de_ participar da instalação da Assembléia Revisora. e;tatamente porque desejávamos,_ Senadores e Deputados, levar
ao e-x-"Prefeito Juracy Magalhães, que foi o idealizador dessa
obra portentosa, e ao atual Prefeito de Fortaleza, Dr. António
cambraia, a manifestação do nosso aplauso por essa iniciativa,
que vai beneficiar-Os nossos conterrâneos de Fortaleza e daquela gama de municípios que, nas adjacências de Fortaleza,
se habituaram a demandar_ o Instituto Jos~é Frot~L_
P~a mim, Sr. Pre~idente, que conheço de perto o chamado IJF, desde os seus primórdios, quando era apenas denominado ele assistência ·mUnicipal ou pronto-socorro, assisti gradualmente ao crescimento daquele nosocômio, e· muito mais.
do_ -que isto, à ampliação do seu prestígio e do ~u conceito
em Fortaleza, junto aos círculos médicos e sobretudo a todos
os _segmentos da nossa comunidade.
__ ,-Fiz questão, por isto, de comparecer naquele instante,
àquele hospital, na companhia do Senador Cid Sabóia de
Carvalho e de vários Parlamentares, exatamente para que
pudesse testemunhar o nosso reconhecimento à Adminístração de Fortaleza, a Juracy Magalhães, que iniciou a ob_ra,
e a Antônio Cambrah, que a concluiu, obra para a qual oferecemos o concurso do nosso trabalho obstinado, leal e devotado; inicialmente, com a consignação de dotações no OrÇamento da União; posteriormente, com a liberação dessas mes:mas dotações; enfim, fazendo com que o Governo Federal
oferecesse também a sua colaboração para viabilizar uma iniciativa que, como já disse, é da maiot importância para a
área de saúde no meu Estado.
Quero, portanto, neste instante, registrar este event_o_ de
extraordinária significação para a Capital cearet?-S~, sobretudo
levar a minha manifestação de aplausos ao ex-Prefeito Juracy_
Magalhães, ao Prefeito Antônio Càritbnlia e ·áo Vice-Prefeito -Marcelo Teixeira, bem assim aos médicos, enfermeiros.e demais profissionais que integfàm o corpo de servídoi~s do Instituto José Frota. É uma grande iniciatiVa que merece- o registro
na tribuna do Senado Federal e os meus aplausos às adminiStrações passada e atual da Prefeitura de nossa cidade. (Muito
bem!)

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra à nobre Senadora Júnia Marise:- A SRA. JÚNIA MARISE (PRN- MG. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
_
Temos hoje dois assuntos importantes j>ara trãzer 3.0 Plenário desta Casa.
Consta da pauta da Ordem do Dia do Dia do Senado
matéria de grande importância para o Estado de Minas Gerais,
que é á autorização desta Casa _para o GoverÍlo de Minas
Gerais contrair empréstimo eXterD.o junto ão Banco Interamericano de Desenvolvimento, e que tem, também, a participação do Estado de São Paulo. Tratacse da duplicação da
BR-381, uma obra que terá para Minas, para São Paulo e
para o Brasil uma importânqia decisiva nO escoamento da
noSsa prOdução agrícola, no desenvolvimento do nosso Estado
e, sobretudo, na inte~ligação que se faz pr.emente" entre Minas
e São Paulo.
Essa obra é um sonho-acalentado pelos mineiros há várias
déc3das. O levantamento elaborado pelos órgãos técnicos do
DNER dete.ctou_que, naquela rodovia, construída em caráter
precário fiá muito tempo, circulam quase 100 mil veículos,
principalmente caminhões que transportam a produção agrícola do nosso Estado.
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Por iSS:6, ao tomar posse nó- Govetno"""de Minas, o Gover~
nadar Hélio Garcia resolveu, junto çqm o Governador _do
Estado de São PauJo, Luiz Antôn~o fle_u!"Y Filho, tomar essa
obra como uma grande empreitada, no sentido de solucionar
os graves _problemas qeu têm ocorrido nessa precária que
liga São Paulo a Minas Gerais.
0 Banco Interamericano de DeSenvolvimento apreciou
tecnicamente a solicitação do GOverno de Minas Geraís e
evideTitemente a aprovou, por considerá-la tecnicament_e_viável, declarando, assim ser possível o repasse dos recursos
e empréstimos necessários, da ordem de 260- milhões de dólares. E importante a viabilização desses r~çu_rsos. externos,_ a_
fim- de que possamos, mineiros_ e paulistas, realizar a duplicação dessa rodovia.
Por esse motivo, nós, Senadores. mineiros- Ronan Tito,
Alfredo Campos e eu --conscientes da importância que-essã obra representa para Minas Gerais, sohreludo para o interior
do Estado, cujas cidades certamente se beficiarão com elã.,
estamos solicitando o apoio dos Srs. senadoreS dã :MeSa do
Senado Federal, no sentido 9-e aprovarmos a autorização do
empréstimo externo do Banco Interamericano_ de Desenvolvimento destinado à obra, a fim de que o Sr. Govemador
do Estado possa ir a Washington concretizá-la através da assi·
natura do contrato com o referido banco.

O Sr. Mauro Beoevides- Penriite-me V: E~ ilin apàtte?
A SRA. JÚNIA MARISE - Com muito prazer, nobre
Líder e grande amigo de Minas Gerais, Senador Mauro Bçi)_Çvides..
-

O Sr. Mauro Beoevides- Nobre Senadora, quando trazemos a esta Casa pleitos que interessam- à nossa Região, a
Região Nordeste, sempre contamos com o _apoio decidido
dos nossos Pares, dando a impressão absolutamente correta
de que, no Senado Federal, representantes que somos dos
nossos Estados no cont~xto da Federação, temos espírito público e sabemos entender, dentro de uma visão mais ampla,
as grandes aspirações nacionais. Assim, aparteio V. Ex•, para
reconhecer a justeza desse empreendimento que é a duplicação dessa importante rodovia. I;; _QÇ)SSO dizer a V. Ex~ que
os Senadores já começaram a-chegar ao plenário para garantir
o número indispensável á apreciação- da matéria. O nobre
Presidente, Senador Chagas Rodrigues, já determinou à Secretaria-Geral da Mesa que convoque tod_os_os Srs. Senadores
em seus gabinetes para que eles demandem o plenário, a
fim de podermos, já agora, proceder à votação dessa importante proposição, que viabilizará uma obra que tem condições
de impulsionar, ainda mais significcitiVárriéilte, o desenvolvlffitnto do País. Louvo V. Ex• porque vem à tribuna defender
essa matéria, em plena sintonia com os colegas Ronan Tito,
Alfredo Campos, presentes neste instante, e demais Senadores
que, atendendo à conclamação do· Presidente Chagas Rodrigues, já chegam ao plenário para possibilitar a apreciação
da matéria a partir deste instante.
-A SRA. JÚNIA MARISE- Louvo, Senador Mauro Benevides, mais uma vez, a manifestação de apreço com que
V. Ex\ neste momento, dignifica o seu mandato em relação
a Minas Gerais;- que o estima e que tem admirado a conduta
de V. E~ como representante do seu Estado, o Ce~rá, no
Senado da República. V. E~ nunca faltou com Min_as Gerais.
Aliás, o meu Es:tado tem sempre reconhecido a postura com
que V. Ex', nesta Casa, defendeu os seus interesses. Creio
~ue. não existe mais nenhuma medalha com a qual Minas
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Gerais possa homenageá-lo e reconhecer a dedicação e o apreço de v_. Ex' para com esse _Est~do._ V.:_Ex• já recebeu to4as: _
a Medalha da Inconfidência, a Med3l.fia-Santos Dumont_, _a
Medalha do Mérito Legislativo, a alta Medalha dà Assembléia
Legislativa de Minas Gerais e, recentemente, a Medalha do
Mérito da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a nossac.apital mineira.
--- Sr. Presidente, fica, portanto, aqui registrada a expectativa que todos nós, mineiros; sentimos neste momento, Sr.
Presiden~e. em relação à aprovação desse projeto, que é de
grande relevância para o_ nosso Estado. Temos certeza de
qu5! o Senado Fçderal, no ex_ame d:esta matéria, cumpriu lodas
as exigências dil Resolução n 9 5.8, do_ Senado. Federar. Da-mesma forma, todas as exigências foram cumpridas pelo Governó de Minas Gerais e pelo Banco Central, que encami- nhaiam a documentação necessária para a -análise do assunto
por esta Câmara Alta, que certamente :não faltará com Minas
Gerais .e ãprovará esse projeto, que propiciará, como eu disse
no iilício deste pronunciamento, -o desenvolvimento não apenas da região sudeste do nosso Estado e de toda a nossa
Região, como também do Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palaVra· ao nobre Senador Aluízio Beierra.
O SR. ALUÍZIO BEZERRA (PMDB - AC. Pronuncia
o seguinte discurso._Sent_revisão do oradc;>r.)-Sr. Presidente,
S~s e Srs. Senadores, eu gostaria de fazer um breve registro
.sobre dois assuntos. O primeiro refere-se à exposição que
a SUFRAMA --Superintendência da Zona Franca de Manaus
-está organizando no Salão Negro do Congresso_Nacional.
É muito importante observar que, no momento em que se
discutem restrições às atividades de incent~vo fiscal na região
da Amazônia, a SUFRAMA presta contas através da exposição que realiza nesta Casa, mediante a qual se tem_ acesso
a dados da mais alta relevância sobre as atividades dessa Superintendência.
Eu gostaria de mencionar, Sr. Presidente, que coordenam
esse evento o Superintendente da SUFRAMA, Dr._ Manuel
-Rodrigues, e o Presidente da FUCAP, Professor Aluízio Barbosa. Há dados que evidenciam o trabalho realizado pela
SUFRAMA: em 1985, o faturamento era de 2,7 bilhões de
dólares; em_1986, 4,3 bilhões de dólares; em 1987, 4,8 bilhões
dé dólares; em 1988, 5,5"bilhões de dólares; em 1989, 7 bilhões
de dólares; em 1990, 9 bilhões de dólares; em 1991, 6 bilhões
de dólares; em 1992,4,7 bilhõeS de dólares houve uma queda;
e, em 1993, 7 .bilhões de dÓlares; por estimativa.
É importante ressaltar que essa exposição sígiiifica uriia
prestação de contas da SUFRAMA ao Congresso Nacional.
Em relação às áreas de_ livre com_ércio, é:st8moS detendendo a sua awpliação- neste sentido, já há projetO tramitando nesta Casa -em duas regiões do Estado do Acre.
O segundo_ assunto que -me traz a esta tribuna, Sr. Presidente, é o golpe antipaflamentar que Boris Ieltsin, Presidente
da Federação Russa, promoveu em seu país e que resultou
em centenas de vítimas com o bombardeio, por mais de dez
horas, do Parlamento russo. Esses fatos merecem, pela sua
gravidade, atenção e profunda reflexão de nossa parte. Mais
grave do que isso, Sr. Presidente, é que o Grupo dos Sete
-_dos ~sete países mais ricos - aplaudiram e apoiaram o
fechamento do Congresso naquele país.
Sabemos que, em nenhum país do mundo, se pode enten~
der o fortalecimento de democracia com fechamento do Parla-

9554

Sábado 9

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Omubro de 1993

padas são silenCiadas _a bala? Ônde estão a ONÜ, a OEA~
os órgãos e tribunais_ de defesa dos direitos humanso e da
Nesse sentido, não poderíamos deixar de registrar nosso cidadania do mundo? Por que esse silêncio? Por que toda_
protesto, para que não sejamos cobrados se porventura fato
essa "confiança" em um ditador que bombardeia o parlamento
semelhante ocorrer no nosso Parlamento e em nosso País.
do _seu país em "nome da democracia"?
Não pudemos silenciar, nem o nosso Partido, que lutou pela
Não dá para silenciar. Todos os- "argumentos., de Ieltsin
democra-cia durante 20 anos, no momento em que uma ditadue seus seguidores para justificar sua ação antidemocrática são
ra se instala, no momento em que,_sob o pretexto de fortalecer
seCundários. São diversionistas, são sqperficiais. Por mais que
a democracia, se fecha o Parlamento e se cala o Poder Judiciá- se possa criticar o Parlamento russo, sobretudo pela sua debilirio. Não, Sr. Presidente, Srs. Senadores:- registramos para dade de não ter propostas alternativas para a sociedade soviéa História o nosso veemente protesto diante dos aconteci- tica, nada justifica o pinochetazo de Ieltsin e comparsas. Se
mentos e reafirmamos noS-sa convicção de que não se pode
for assim, vamos abrir o perigoso precedente de que é válido
pretender fortalecer uma democracia silenciando o_Parlamen- fechar todo parlamento que contrarie o Presidente da Repúto, prendendo Deputados e fechando os órgãos de expressão
blica. Por esse caminho vamos terminar na Pedra Lascada:
- do Poder Judiciário.
ninguém vai porecisar mãis de poder representativo, nem de
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
voto, nem de mais nada: com o tacape ou o tanque de guerra
se resolve tudo.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
Como quer que se analise, é inaceitável o entendimento
ALUfZIO BEZERRA:
que o Sr. Ieltsin tem de democracia. Ele acaba de praticar
o lllaiS puro fujimorazo. Ele perpetro~ uma opera-ção de guerO massacre político executado por B-oris IeltsiDniR1.1Ssl3~ ra, niãis Violenta na história dos últimos 70 anos do povo
russo, e para quê? Para não negociar qualquer acordo com
com centenas de vítirrias e o bombardeio por mais de dez
horas do Parlamento russo, merecem profunda reflexão de parlamentares eleitos, com parlamentares cujo "pecado" foi
nossa parte. Sobretudo pela sua gravidade, esses aconteci- o de tentar barrar medidas a la FMI, medidas neoliberais,
mentos merecem toda nossa atenção e cobram, de nós, uma parlamentares que defendiam eleições já!
posição muito clara.
Ieltsin, além de acabar de dar a mais clara demonstração
Ali, muito mais que um mero conflito entre russos, estão do -~u _pap~~-~e c~y~i~O: da de~ocracia-russa, tem exercido
em jogó ·prinCípiOs uri:iversais; básicos parã fodos nós demo- um nítido papel de marionete do G-7 (grupo dos sete países
cratas e parlamentares do mundo. Detrás daqueles trágicos
ricos), marionete do FMI, marionete do Sr. Clinton. Não
fatos, detrás da violência praticada contra um Parlamento
foi pOT outra razão que ele tratou de avisar antecipadamente
constituído, existe uma violência maior que nos atinge a todos. a todos eles, do golpe que ia concretizar, e foi por isso mesmo
Que Ieltsin tenha desfechado aquele golpe, era esperado. O que recebeu apoio· imediato daqueles mandatários democratas. Não está excluído que tramaram essa operação fascista
que é mais trágico·;-pioblemático e muito pJ:eocupifü-e, é-a
complacência e a ·cumpfiddade internacional frente à san- em conjunto.
grenta "operação-Ieltsin".
Temos que promover um ~ebate contrário a essa tese
O mínimo que a ação militar antiparlamentar de Ieltsin (que é a mesma tese que "justifica" golpes como o_de Pinochet
deveria ter recebido, seria o repúdio das mais significativas
no Chile ou Fujimori no Peru: ou seja, de que um Congresso
Nacional pode ser fechado "em nome da democracia"). Quem
lideranças políticas mundiais e locais, de todos os que defendem a democracia no Inundo. Nada disso ac~n:teceu. A le_~argia não lembra de que foi com base nessa_argumentação insustenfoi ampla e ele ainda chegou a receber aplausos. Essa atitUde tável que derrubaram o presidente eleito João. Goulart? No
Brasil, já fecharam Congresso eleito, em nome dessa mesma
simpática, cúmplice, simplesmente abre um precedêêite Péiigosíssimo em política.
bale_la de "aperfeiçoar a democracia".
O nlínimo do hom senso nOs pede -pai-a- iécfúiÇarmos a
Para o PMDB, que lutou contra a ditadura de 1964, que
idéia de que democracia se constrói feChando o--congresso enCabeÇou a luta para pôr fim:· a 20 anos de ditadura política,
não tem o menor cabimento silenciar diante do golpe sangren~acional. Ou de que a democracia se constrói bombarde3ndo,
to que o Sr. Ieltsin acaba de deflagrar contra os deputados
matando e prendendo parlamentares e populares_ qoe clamam
por eleições diretas já, COmo ~acontecia em Moscou.
russos. O Sr. Ieltsin acaba de usar o tanque contra o voto,
o tanque em vez do voto, acaba de ficar refém de militares,
O que nós queremos alertar aqui, é que Qualquer forma
de apoio aberto ou não declarado à "operação Ieltsin", signi- e pOr mais que procure se jU:stificãr em nome da democracia
:e âo voto, não podemos nos enganar nem por um minuto.
fica apoiar sua cOncepÇão p:lrticular de "deffio=crada''. Ãceitar
essa idéia nos cria um precedente políticO -que- pOde sair caro
Não podemos ficar hipnotizados pelo apoio maciço que lhe
depois. Em outras proporções e em outras cirCunstâncias, einprestam os dirigentes do chamado Primeiro Mundo.
Princípios são princípios. E o apelo que nós fazemos é
apoiar a ação militar do Sr. Ieltsin equivale, pura e simplesem nome dos princípios democráticos, dos valores democrámente, a algo assim como apoiar o golpe anticonstitucional
ticos que devem reger o mundo civilizado. Estamos contra
de 1964 no Brasil. Na condição de vice-líder do PMDB no
a barbárie que fecha Parlamento quando este resiste aos ditaSenado, não posso deixar de me pronunciar sobre isso.
mes antinacionais do FMI. Apelamos no sentido de que as
Ao mesmo tempo, os acontecimentoS de Moscou são
lideranças políticas nacionais, particurlamente as do meu partiurna espécie de livro aberto pra se medir a hipocrisiâ da condo, coloquem, diante do Governo brasileiro, a necessidade
duta dos Clinton, da ONU, das lideranças políticas do G-7
de uma pOsição independente diante desse problema. Nosso
(dos sete países mais ricos). Onde -estão os presidentes dos
pensamento não pode seguir o do_Sr. Clinton nessa questão.
países chamados democráticos, num momento em que·u ParlaSua posição diante do povo russo~ nesse momento, é absolutamento da Rússia é incendiado e neutralizado por tanques,
e as vozes dos deputados russos que defendiam eleições anteci- _ mente antidemocrática. Entre o tanque e o voto, Clinton ficou
menta, com fechamento de órgãos do Poder Judiciário e de

órgãos Ue expressão popular.
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com o tanque de Ieltsin_. Clinton está pratl"'carido a mais pura
ingerência antidemocrática nos asS:~nlc;>s i~S_Sbs_ ao apoiar a
violência anfiparlamentar de teltsin.- Essas são questões que
é preciso díscutir.
_ _ __ - _:____ _ ___
Insisto: mais gravé-que o bombardeio do Parlamento russo, é aprovar esse ''novo" conceito_ de ·~reforma dem.ocr~ti~~·
que fecha parlamento. Não há muita surpresa na posição dO
G-:7 apoiar, iticondicioiuilmtmte, es~a at'J:i'~Ji'Ção grosseira~ sangrenta de Ieltsin. É problema do G-7, é timi! posição coerente
com seu papel rio mundo. Mas isso nãu temnaQaa ver conosco~
Será que não tiramos ilerthuma lição ~ctemocráticit-de 1964?
Será que aceita-r que se use forças militares para rasgar COnstituiçãO, Conió acaba de fazer o Sr. FQjimot:i,-leltsinl "Qãç: é aceitar
um precedente político para um novo 1964, para golpes fechà-parlamento pelo mundo afora?
_
Por tudo iss_o, é que, em nome da trajetória,- aa imagem
e da própria origem do PMDB, em nome da vocação históriCa
do PMDB, e-dos_dem_ajs partidos democráticos do no_sso País,
apelamos no sentido de que não prevaleça o silêncio. N_ão
é assim que se const;ó_i a democracia. AssiJ;U se ~~.stró~ a
democracia.
Temos que ser veementemente ·contrários a essa tese e
a essa idéia de "democracia". No final de contas essa mesma
idéia.- te-m tudo a ver com a prática recente de governantes
norte-americanos que-em ncime do direito internacional, têm
violado países, atropelado soberania dos outros. DireitO internacional não se constrói incendiando o Golfo Pérsico, invadindo o Iraque, seqüestrando presidentes como ftzeram -nO
Panamá (em nome do_combate a droga, cujo tráfico só fez
crescer, depois que os norte-americanos substituíram à força
o preSidente daquele país). Direito internacional não se defende invadindo nação soberana. Muito menos impedindo que
nações soberanas· construam suas próprias saídas institucionais, como estão fazendo ao sufocarem Cuba, simplesmente
porque não --concordam politiCamente Com -o -regime-de lá.
Isso é puro tacape, isso é fazerretroced~r a legalidade internacional à idade da Pedra Lascada.
Isso tem tudo a ver com esse apoio tácito óu declarado
que está sendo dado ao massacre de Moscou. Apoiar os tanques de Ieltsin ~ apoiai a "democraCia" fecha-parlamentO,
democracia da Pedra Lascada.
Os parlamentares que acabam de ser presos, queriam
a solução pelo voto, pelas eleições simultâneas, inclusive para
presidente. Inclusive para outro parlamento. Quer dizer, queriam a solução pelo voto. Como admitir que se passe por
cima do caminho parlamentar, e, mais ainda, para implantar
medidas económicas a la FMl, ~edi~as que ~empre resultam
em implantação de brutal desigualdade de renda? Essa é a
questão que está em jogo. O ódio de Ieltsin ao Parlamento
russo, entre outras coisas, vem do fato de que a maioria dos
deputados impôs a demissão, em dezembro passado, do primeiro-ministro de Ieltsin, o Sr. legar Gaidar, defensor-mar
da aplicação- selvagem na Rússia, do programa do FMI de
arrocho salarial de entrega da economia nacional. Agora mesmo, em março, esse mesmo Parlamento cçmseguiu abortar
a primeira tentativa de golpe branco do Sr. leltsin.
Não _se_ pode deixar de ver o que é qUe eStá em jogo
na quebra de braço de leltsin e os parlamentares e acabar
caindo no conto_ da carochinha de acl_lªr que o atual golpe
antiparlamentar de Ieltsin tem alguma coisa a ver cÕin democracia. Não tem nada a ver com nenhum princípio político
ou doutrinário da democracia. Nada!
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O nosso apelo é no sentido de que se abra uma discussão
em escala nacional, uma discuss_ão da cidadania brasileira,
a começar do Congresso Nacional, numa linha de protesto
formal, veemente, contra essa cumplicidade internacional de
ceftãs classes, dirigentes, em relação à conduta antiparlamentar e anticonstitucional de Ieltsin·e à coricj.uta do G-7. ComO
é -que se pode apoiar a operação antiaemocrática de Ieltsin
e querer, algum dia, ter autoridade para falar em nome da
democracia e dos direitos humanos?
Apoiar Ieltsin é sujar as mãos, e também equivale a abrir
aquele _perigoso precedente. Um precedente que amanhã pode
perfeitamente ser usado para aprovar golpes no nosso País.
Amanhã ou depois, pode vir por aí um grupo de aventureiros,
aprendizes de Fujimori-Ieltsin, querendo fechar o Congresso
Nacional em nome da ... democracia! E aí? Como vão ficar
os que_ hoje apóiam "as reformas democráticas" -do F~jiffiori
rus'so1
·
·
Por isso nos interessa essa dü;cüssão sobre os últimos
acontecimentos na Rússia. Há pouco tempo; alguns políticos
nacionais de peso declararam simpatia a medidas heterodoxas,
~ golpes, se vier um governo popular no nosso País. Aí ·está
o perigo. São ensaios: QualqUer- silêncio quanto a Ieltsin,
qUalquer tentativa de pintar Ieltsin de democrata, ou de considerar seu massacre como caminho para ''reformas democráticas" (como está fazendo a grande imprensa), só vêm a fortalecer as intenções golpistas e antiparlamentares dentro do
próprio Brasil!!
Voltaremos a analisar essa questão em outras oportunidades, na medida do próprio desenrolar dos acontecimentos
na Rússia. Estamos preocupados. O nielhor da opinião pública
brasileira está preocupado. Todo democrata tem que estar
extremamente preocupado e querendo pronunciar-se. Esta-.
mos convencidos ele que esse_ debate pertence a todos os que
queremos o fortalecimento da democracia no nosso País e
no mundo. E a-todos os que não queremos um novo 1964
no Brasil. Queremos mais democracia, mais qualidade de vida,
mais Congresso ·e mais transparência na vida pública. Aqui
como na Rússia. Essa é a _aspiração mais profunda de todos
os povos. Por tudo isso não podemos calar diante do golpe
·antidemocrático -do Sr. Ieltsin e nem ficarmos hipnotizados
com a postura pró-Ieltsin das tão decantadas democracias do
Priineiro Mundo!
Era o que tfnhamos a dizer.

O Sr. Elcio_ Alvares para uma comunicação.

Sr. Presidente, peço a palavra

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

Concedo

O SR. ELCJO ALVARES (PFL- ES. Para uma comunicação. Sem revisão do orador.)-- Sr. P~siden.te, Srs. Senadores, na fase vestibular da nossa sessão de hoje, o Senador
Lourival Baptista pediu a palavra para fazer um registro que
considero da mais alta importância: trata-se da próxima reunião da Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos a ser
realizada em Npva Iorque, no dia 28 deste mês.
A Câmara do Comércio Brasii-Estã:ctos Unidos escolheu
o Sr. Erling Sven Lorentzen para ser o Homem do Ano 1993.
Esse ilustre empresário é Presidente do.Conselho de Administração da Aracruz e do Grupo Lorentzen .Empreendimentos,
tendo sido taml:!ém Presidente da Companhia Brasileira de
Gás - Supergasbrás, no período de 1953 a 1972.
---- A escolha do nome de Erling Lorentzen é muito importante para as relações entre Brasil e Estados Unidos e, de

-
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maneira muito especial, pará o Espírito Santo, nosso Estado.
Tive opoftunli:lade:de conhecê-lo quando fui GoVernador, no
período de 1975/1979. Deode o primeiro momento, vi nele
um norueguês profundamente identificado com a alma brasileira, que falava com entusiasmO do Projeto da Aracruz como
se fosse a grande redenção da economia do me_u Estado.
Erling Lorentzen tem vários predicados. Além de admirável empreendedor, é desportista e irradia otimismo; é uma
pessoa que contribuiu de maneira fundamental para o desenvolvimento económico do País.

O Sr. Mauro Benevides- Permita-me V. Ex~ um aparte?
O SR. ELCIO ALVARES- OuçO nobre Senador Mauro Benevides.

o

O Sr. Mauro Benevides- Há poucos iriStantes, Ouv(amos
o pronunciamento do nobre Senador Lourival Baptist~, a rea.lçar a justeza da homenagem que a Câmara de Comér~1o ~rasll
Estados Unidos haverá de pre~tar ao Sr. Erling Sven [orentzen em razão da inestimável ~elaboração por ele prestada
ao desenvolvimento não apenas ~m nosso País, mas em toda
a área de atuação de seu grupo~.empresarial. Posso dizer a
V. Ex~ que já particjpei de _alguns eventos, sobretu~odaq~e;es
que conferiram a Angelo Calmon de Sá e a Rob_~rt9 C1v.t'U!
essa: honraria. Trata-se- ae um acontecimento memorável, que
reúne as maiores expres~ões- da vida empresarial dos dois
países, com a adesão de outras nações que também ?Companham o crescimento do Brasil e dos Estados Unidos. Quer9,
no instante em que V. Ex~ realça, com a sua autoridade de
capixaba e de homem identificado pessoalme~t~c com a obra
realizada pela Aracruz, a atuação de Erling Sven Lorentzen,
levar meus aplausos por essa escolha e fazer votos no sentido
de que o homenageado continue a dar a contribuição do s_eu
talento, da sua competência e do seu espírito arrojado a out.ras
iniciativas que envolvam o progresso do nosso País.

do

O SR. ELCIO ALVARES- O aparte
Senador Mauro
Benevides é expressivo, porque entendo que a homenagem
ao Sr. Erling Sven Lorentzen não pertence exclusivamente
ao Espírito Santo - os capixabas estão muito ligados por
laços afetivos à figura desse grande empresário - mas se
trata de um acontecimento nacional, na meçiida em que sua
atuação é respeitada por todos os brasileiros: A -palavra do
Senador Mauro Benevides conclama aqueles que têm apreço
e admiração pelo Homem do Ano 1993 ---:-1!-ma: hol!lenagem
justa da Câmara de Comércio Brasil-Estad9s Unidos - a
prestigiar esse acontecimento:Posso _anunciafde antemão que
a bancada do Espírito Santo, representada pelo Senador Gerson Camata, pelo Senador João Calmon e por mim, estará
presente na solenidade do dia 28, porque entende que é uma
maneira de dizer a esse grande homenageado o quanto o
Espfrito Santo tem estima e admiração pelo seu magnífico
desempenho não só em favor da economia do nosso Estado,
mas também em favor da economia brasileira.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. E,po um aparte?
O SR. ELCIO ALVARES .:.._ Ouço, com satisfaÇão, o
Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Elcio Alvares, quero
associar-me também à homenagem que V. Ex• presta a esse
norueguês, que é mais brasileiro do que muitos brasileiros
em virtude do que faz por este País - ele e Sua Alteza a
Princesa Rangnchild, senhora Lorentzen, há muitos anos radicados nest:a Terra, fazendo o desenvolvimento do __ ~aís -

li)
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e_ ~o entusíàsmo com que V. Ex~ testemunha o trabalho dessas
de ceh,dpsf? ,cta Aracruz, empreendimento ao qual
ele dedicou graride parte de sua vida e grande parte de seu
esforço empresarial. E ele tem conseguido. no Brasil, por
meio de seu trabalho, angariar não apenas a simpatia m-as
também o reconhecimento de todos os brasil~iros que conhecem o seu trabalho. Por isso desejo, neste_ momento, associar-me a esta _homenag_em, porque tenho a satisfação-de conheçer Erling Lorentze1,1, e há ligações pessoais dele com minha família. Há mu(lo-tempo aprendi a admirá-lo pelo seu
passãdO heróicó-;in-dõ.sive no tempo da Gue~"rn:, pelo trabalho
que executou na defesa do território norueguês e na luta contra
o na~ismo que tomava conta do seu país. E há ligações familiares com o Rei da Noruega, casado com a filha do ex-Rei,
hoje Irmã do Rei atual. Esse trabalho fe~ com que ele, aqui,
tivesse todas as condições de mostrar o seu talento empresarial
e o seu amor a esta Terra, que tomou- como Sua. fáb~~cas

O SR. ELCIO ALVARES_:_ Senador Jutahy Magalhães,
o aparte de V. Ex• enriquece o meu pronunciamento, pOfque
sintetizou muito bem a personalidade - diria· até - fulgurante. de Erling Lorentzen. É um norueguês que irradia otimismo, como se não bastasse a sua vida, uma vida legendária,
porque no verdor dos seus 17 anos foi das figuras mais ãfuantes
na participação do seu país durante a Segunda Grande Guerra.
Esta homenagem, que foi enfocada pelo pronunciamento
feito pelo Senador Lourival Baptista, muito feliz nos conceitos
que emitiu, além de exalçar o trabalho praticado pela Câmara
de Comércio Brasil-Estados Unidos em favor do relaciona~
mento desses dois países, coloca em moldura exemplar a personalidade de Erling Lorentzen.
Sinto-me, até certo ponto, tocado no meu sentimento.
Porque a convivência com Erling torentzen, principalmente
quando nos dedicávamos de corpo e alma à difícil tarefa administrativa de governar aquele Estado, que, hoje,_ é um ·aos
que têm uma das melhores perfonnance em matéria de econo, mia dentro do cenário do País, Erling Lorentzen, em todos
os momentos, setnpre tinha palavras de entusiasmo, de otimismo, acreditando piamente - isso foi nos idos de 1975 que o Espírito Santo seria um dos maiO~es Estados da Federação, não só pela sua priVile_giada geografia mas, principalmente, pela potencialidade económica que ele deScortinava.
Portanto, esse norueguês. hoje, brasileiro de sentimento
. e alma, é realmente motivo de orgulho para seus amigos.
Neste instante em que o Senador Lourival Baptista, com muita
proficiência, fez um panorama do que é a relação entre o
Brasil e os Estados Unidos, através da sua Câmara de Comér_cio, é pretexto de júbilo para todos os capixabas dizer que
Erling Lorentzen é o homem do ano de 1993.
O Sr. Ronan Tito-Permite-me V. EX' um aparte, nobre
Senador Elcio Alvares?
.O SR. ELCIO ALVARES- Ouço, com pra~er, o Senador
RonanTito.
O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador -Elcio AlvareS, não
pretendo aditar fiada à personalidade de Erling Lorentzen,
mas gostaria de dizer do seu trabalho. A Aracruz, em virtude
da proficiência, da competência e da seriedade com que levou_
a questão da silvicultura no seu Estado, consegutu algumas
marcas extraordinárias. Primeiro, selecionou uma variedade
etiortn~-~e eucaliptos_- exjstem mais de 600 tipos- f~ze~do
a·proltfe~ação d<?S mesmos através de clones. Ou SeJa, Tm
50, 100 milhões de árvores, escolhe-se a melhor. Cortam~e.
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tiram.;:se dali aqueles brotos e, através ~~~~!·,reproduze~-se

árvores iguais· ã·rn.atriz. ·com_ :isso_,

~ ~~~açtu. .z consegm~:~

o

s~u .Estado, Senador
hect~re. ~rti todo o m~do,

recorde _mundial ---:- que pertence ao

- .de produção de madeira por

superando, em muito, a Austrália._A AJr~t~?~~~~~-~ q~_e vmha·
em segundo lugar, deve ter ficado sul?e~ada, aproxtmadamente, em 300% na questão de produttvtdade. Mas a Aracruz
foíã.léni, conseguiu provar· que a inelho~_fi.br~ par~ faze~_ papel
para essas máquinas âe alta velociQaçle, .,C~pto JOrnats e~c.,
não é o pi nus; ela modificOu uma te_Cnç>I?gi11, ínun~ial, J?O~qu_e_
a fibra de eucalipto, apesar de ser curta, é'-nlUito mats resistente
do que a fibra do pinus. Com os ·aglomerantes mo~ernos
que foram descobertos, hoje, o melhor papel que eXIste no
mercado é o fabricado _a partir da fibra do eucalipto, desen~
volvida na Aracruz. Então, ela tem dois recordes mundiais:
primeiro, a maior produtividade de eucaliptos por hec~are;
segundo, a melhor fibra para papel ~o mundo. !'udo tsso,
, por inicí3tiVã: de um homem que acredttou e que nao
pl~n~
tou, mas o fez com. _çoragem e com amor, com ded1caçao.
A partir daí, começou a cultivar de u~~ maneira extraor-.
dinária._ Hoje, temos no Estado do Esptnto Santo a ~elh~r
tecnologia de silvicultura do mundo bem como a fabflcaçao
da melhor fibra para papel. Tudo isSó. graçaS à iniciativa âe
um homem, ou de alguns homens que foram para aquela
região. É claro que todos os homens precisam de um líder,
e o líder, hoje, está sendo premiad? ·com um tr~balho que
colocou o Brasil no r~~og mundtal, na _questao de fibra
de celulose e papel,-em primeiro lugar, não__ só_~a _produtividade, mas na qualidade. Associo-me a V._ Ex~ __na?_ t_an~o
para entrar no âmago, no ser .ontológico dessa cn_atUJ:'\ que
V. Ex• homenageia, mas para mostrar a produçao do .seu
trabalho. O homem se revela por aquilo que faz e o smal
do homem é aquilo que ele deixa_ pela vida. Platão falava
da sombra; nós, hoJe, falamos da realização _do hom.em. Então, esses são dois_ sinais, que gostaria de detxar regtstrados,
da personalidade do homenageado deste dia.

s?

O SR. ELCIO ALVARES -Não me surpreende o seu
aparte Senador Ronan Tito, pOtque S_._ Ex• conhece tão bem
0 meu Estado quanto nós outros, Senadores do Espírito Sallto,É natural, pois há uma i~entificação entre Minas-= Géráis e
Espírito Santo, que é marcadamente presente, nao. só nos
interesses econômicos, mas também nos l~ços ~e s~nttm_ento.
Essa colocáção que o Senador Ronan Tito filz, inostra~do
uma das facetas da personalidade de Erling Lorentzen, l~gtca~
mente só acrescenta ao meu discurso.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• mais uma
ligeira intervenção, nobre Senador Elcio _Alvar:es?_
O SR. ELCIO ALVARES -Pois não, retorno a palavra
ao Senador Jutahy Magalhães, que, conformE; disse an_tef!~r
mente, teve oportunidade de enriquecer o meu pronunctamento.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permita-me V. EX' fazer esta
pequena divagação, porque o apr_eço que V. Ex' demonstra
por Erling Lorentzen também o tenho, e quero destacar uma
outra faceta da personalidade do homenageado. Lorentzen
é descendente dos viquingues, Um g~nd~ povo navegador,
e V. Ex\ que o conhece_ tão bc;::m, sabe do am<?r_que el~
tem pela navegação, não apenas como empresáno que fm
desta área, como pelo seu iate, o ·saga,_ qu7 é um_ grande
recordista dos grandes percursos intemactOnats, representando o Brasil nessas-competições, sob o comando dele. Portanto,
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é essa faceta da persoÕalidade de Erling Lorentzen que gostaria" de destacar, porque ele, como bom viquinguc, gosta que
se fale_ do seu trabalho como ~avegador.
O SR. ELCIO ALVARES- Verifico, com satisfação,
que o diScurso do Senador Lourival Baptista eStá desencadeando uma série de pronunciamentos que, de repente, colocam a personalidade de Erling Lorentzen como inteiramente
identificada com grande parte dos Est~dos, através da palavra
dos Senadores Mauro Benevides, Ronan Tito e Jutahy Maga~
lhães, que conhece tão bem esse admirável norueguês bra~i-_
leiro, que está sendo homenageado pela Câmara de ComérciO
Brasil-Estados Unidos. Ele é, realmente, uma personalidade
nacional. Gos_taria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de ter a
satisfação de contar, nessa homenagem que será prestada no
dia 28 em Nova Iorque, com a presença do Senado da República, porque, pelos pronunciamentOs que colhi, é preciso
fazer sentir à Câmara de Comércio_ Brasil-Estados Unidos
que a escolha de Erling Lorentzen, como homem do ano
de 1993, tem o apoio do Senado brasileiro que vê, com satisfação, a indicação que realizou. Creio que é um justo prêmio
à atividade desse norueguês dinâmico que, conforme falou
o Senador Jutahy Magalhães, além dos predicados de homem
ligado à economia. é também esportista de mérito, marcando
a sua participação na atividade náutica com destaque exemplar.
Portanto, neste momento, dizendo que o pronunciamento
do Senador Louri vai Baptista expteSSa o pensámeiito desta
casa; gostaria também de antecipar que seria~ uma alegria
inco_mum para todos que admiramos Erling Lorentzen, ter
no dia 28 a demonstração de que o Senado da República
do nosso País apóia com entusiasmo ã indicação do seu nome,
porque, na verdade, é o coroamento de um homem cuja vida
tem repercussão em vários Estados brasileiros, haja vista qUe
tivemos diversos apartes aqui altamente enaltecedores da sua
personalidade. É uma alegria, é uma satisfação, é um orgulho
para o Espírito Santo saber que no dia 28, em Nova Iorque,
Erling Lorentzen será "O Homem do Ano 1993", escolhido
pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos.
Era o_ que tinha a dizer, Sr. Presidente.
COMPARECEM MAiS OS SRS. SENADORES:

cc

Álbano Franco .:_ Alfredo Campos _ Aluizio Bezerra _ Amir
Lando _ Bello Parga _ Beni Veras _ Carlos De'Carli _ César
Dias _ Dario Pereira _ Edu!@\> Suplicy _ Esperidião Amin Eva
Blay _Flaviano Melo_ Garibaldi Alves Filho_Gilberto Miranda
Guilherme Palmeira_ Henrique Almeida_ Humberto Lucena_
Hydekel Freitas.:_ Iram Saraiva_ Jarbas Passarinho_ José Paulo
Biso] _ José Sarney _ Jutahy Magalhães Lucídio Portella _
Mansueto de Lavor _ Márcio Lacerda _ Marco Maciel _ Marluce _
Pinto
Meira Filho _ Nelson Carneiro Ney Maranhão _ Odacir
S_oru:es _Pedro Simon _ Rachid Saldanha úerzi _ Raimundo Lira
_ Ronari Tito Juy Bacelar ~Vilela !'ilho_ Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Pediria aos
Srs. Senadores que vies:;em ao Plenário, pOis iremos _votar
matéria da maior importândá, Sendo convocada sessao e~
traordinária em seguida, para também atendermos à maténa
de superiores interesses do País. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Foi en~ami
nhado à publicação parecer da Comissão de Consti~mção,
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Assim sendo, esse projetO ·aeveria ter idO para o ·Banco
Justiça e Cidadailia, c-conCillin-cfo- cÕntrariamente ao Projeto
central registrar' apenas, e retornado normalmente.
de Lei da Câmara n9 57, de 1993 (n" 722/91, na CaSa de
No entanto, durante as duas últimas semanas, não pudeorigem), que dá nova redação ao art. 12 e ao art. 215 da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo - - mos ter reuniões na Comissão de Assuntos Económicos, porque o Presidente daquela Comissão_ e o Relator da Dívida
Civil.
Externa estavam em Washington tratando das nossas negociaDe acordo com o disposto no parágrafo único do art.
ções com os bancos particulares. Por isso, foi pedido urgência
254 do RegimentO Interno, fica aberto o prazo de quarenta
.. c"~ Deveria ter sido votado na terça-feira passada e não
e oito horas para a interposição de recurso, por um décimo
o foi - todos nós o_ sabemos - por causa desse empecilho
dos membros do Senado, para que a matéria continue sua
criado por um Ministro do S_upr~mo na questão do funciçma·tramitação.
mento normal do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotado
- Assim sendo, a emissão de bónus no valor de 200 milhões
o tempo destinado ao Expediente.
de dólares do Governo do Estado de Minas Gerais tem como
Presentes na Casa 49 Srs. Senadores._
garantia repito - as ações da CEMIG de propriedade do
Passa-se à
·
Governo do Estado.
ORDEMDODlA
Está aqui descrita a questão da garantia e também das
taxas.
Item 1:
Como estaria de acordo, mesmo se houvesse necessidade
A Presidência retíia de pauta a matéria constante do
de passar pela Resolução n~' 36, sou pela aprovação do Projeto,
item 1 por não estar em condições de ser votada.
que diz:
É o seguinte o ftem retirado:
"Autonzo o-Governo do Estado de Minas GeraiS
a realizar operação de crédito externo no valor global
1
de 14 bilhões, 230 milhões e 600 mil cruzeiros reais,
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 68, bE 1993
equivalentes a 200 milhões de dólares americanos, des~
(Em regime de urgência," nos terinás do art. 336, c, do Regitinada à aplicação em projetas de saneamento, educamento Interno)
ção e segurança do meio ambiente dos pequenos municípios de Minas Gerais".
Votação, em turno único, do Projeto~de Resolução n"'
68, de 1993, de inicütfiVada Comissão Diretora, que estabelece
É muito im-pOrtante pai'a o meu Estado a aprovação deste
a estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos HuProjeto; o Gciverriador do meu Estado já se encontra em
manos do Senado Federal e dá outras providências, tendo
Washington para assinar o contrato referente a esse emprésParecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senatimo.
dor Francisco Rollemberg, em substituição -à Comiss_âo __de
Por isso, Sf. Presidente, estamos aqui votando este ProjeCo:rístituição, Justiça e Cidadania.
to, que é da maior importância pài-3 o EstadO de Minas Gerais.
principalmente para as suas pequenas cidades.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Item 2:
-E o seguinte o Parecer, Sr. Presidente:
OFÍCIO No S/64, DE 1993
Está em pauta o Ofício "S" N!> 64, de 1993, do Senhor
Governador do Estado de Minas Gerais solicitando autori(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c,_--do Regi-zação para realizar operação de crédito relativa à emissão
mento Interno.)
de bónus externo no valor de US$200.000.000 (duzentos miOfício n~' S/64, de 1993, através do qual o Governo do
lhões de dólares americanos).
Estado de Minas Gerais solicita autorizaÇão· do Senado FedeOs bônus apresentarão as seguintes características bá~
ral, para que possa contratar operação de_ crédito externo,
sicas:
no valor de duzentos milhões de dólares americanos 1 para
a) valor pretendido: CR$14.230.600.000,00 (equivalente
os fins que especiftca. (Dependendo de parecer da Comissão
a US$200.000.000,00 considerando a cotação de 31.07.93) em
de Assuntos Económicos.)
Notas, as quais serão lançadas em duas séries (Séries "A"
Nos termos do art. 140 1 letra a, do Regimento Interno,
e Séries "B", respectivamente), simultaneamente, de
designo o nobre Senador Ronan TitO para- Pi'Ofe-rii" parecer CR$7.115.300.000,00 (equivalente a US$100.000.000.00, em
sobre a matéria, em substituição à Comissão de _Assuntos ~31.07.93), i:ada unia;
Econômicos.
bi denominação: as Notas serão emitidas com denominações de US$50.000,00 e US$100.000,00;
OSR. RONAN TITO (PMDB -MG. Para proferir pare·
c) prazo final da emissão: Série "A": 5 anos;
cer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
S~rie "B": 6 anos;
Esse projeto se encontra na CaSa deSde o mês de Setemd) ''coupon" de juros: Série "A'': com base nas condições
bro. Aliás, indevidamente, porque, na verdade, essa emissão
de mercado do momento do lançamento do "coupon" terá
de bônus de 200 milhões de dólares não requer o aval do
um valor de até 294 pontos~base acima da taxa de juros dos
Tesouro. A Res-olução n!' 36 pretende, quer e precisa controlar
"Treasury Bonds" emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos
a questão dos débitos externos justamente p"ã.ra- cOntrolar o
da América_ para o prazo de 5 anos;
débito do Tesouro Nacional lá fora.
Série "B": com base nas condições de mercado do mo~
mento do lançamento, o mercado do momento do lançamento,
Na verdade, se atentarmos para o bojo do ofíciO de enca_ó "coupon" terá um valor de até 331 pontOS-base acima da
minhamento, vamos verificar Que o-que garante essa-operação
taxa de juros dos "Trea.sury Bonds" emitidos pelo Tesouro
financeira não é o-Tesotiro Nacional, mas àções de propriedos Estados Unidos da América para o prazo de 6 anos;
dade do Governo do Estado de Minas Gerais, da CEMIG.
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s) período de exercício dos "'Warrants": a partir do
e) preço da emissão: 100%. do~ valor do principal dos
619 dia após a emissão dos "Warrants", até o fim do prazo
' 'ixed Rat~_Notes" para as séries "A" e._"B";
de dUI;_ação dos mesmos;
O tax;1 de retorno do investidor: Série "A": com base
t) exercício-dos "Warrants": o exercício dos "Warrants"
nas t...7as c.o dia 9 de _setembro de 1993,7,64% a~ a.;
se dará-através do enquadramento do investidor ou seu agente
Série! "B": com base nas taxas do- dia' 9 de setembro
em quaisquer-dos AneXOs a Resolução 1289, de 20.03.87;
de 1993, 8,12% a.a.;
u) cronograma tentativo de colocação:
g) taxa de retomo da operação: ·com base nas premissas
- "pré-marketing": 15.12.93;
acima, o custo total da operação (excluídas as despesas gerais)
-~"desembolso: 20.12.93;
será de 8,13% a.a. para· a Série "A'! e' 8,55% a.a. para a
Série "B";
~, t. ···-=
•
v) data limite para desembolso: 60 dias a partir da autorização formal;
h) comissões; 2% Hflat" sobre o valot da emi_ssão, com· ·· ·x) 'destinação dos recursos: projetas de saneamento, edupreendendo "'management, underwriting, selling e arrangement fees"~
cação, segurança, meio ambiente e outros inVestimentos definidos no Plano Pluri3.nual de Investimentos d_o_ Estado d.e
I) despesas gerais: despesas legais no Brasil e no exterior,
Minas Gerais;
despesas operacionais (fax, telefonemas, viagenS, etc), despez) garantidor: n_ão há. __
_ __
sas referentes às comissões de agentes, impressãO de prosFâi anexado ao protocolo do Ofício o Pare-cei bEDI_P/
pectos e das Notas (que totalizarão até US$575.000,00, dentre
DIARE-93/708 DO BancoCen\ral do Brasil que contém res·
os quais serão destinados, no limite, US$250.000,00 para destrições à realização da operação financeira. O Estado de Min"as
pesas legais);
Gerais, antes meSmo da realização da operação fmanceira
j) listagem: Bolsa de Valores de Luxemburgo;
em análise extrapola substancialmente os limites de endiviq~
k) forma de colocáção: pública;
mento definidos pelo art. 3•, item li da Resolução N' 36 de
I) condições de pagamento:
--do principal: Série "'A": em uma única parcela, 60
1993;
.
Mas levando em conta o mérito do pedido j~lgo -convemeses após ·o ingresso das divisas ("Ballon Payment");
niente conc_eder a aUtorização -solicitada__ nos termos do se-dos juros: semestralmente postecipados;
-das comissões: simultai!-e!lmel).tt::J~.o ingre~so das divi- guinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 91, DE 1993
sas;
Autoriza o_ Governo do Estado de Mjnas Gerais a realizar
-das despesas com agente fiscal, pagamento e de listao-peração de crédito externo no valor global de
gem: USS 30.000,CWJsimultaneamente ao ingresso das divisas;
-das despesas: após a emisSãO dO Ce_rtific-aâo .de Regis- CR$14.230.600.000,00, equivalente a US$200.000.000 (duZentOs ffiilhões de dólares americanos) destinada à apfíCã.Ção
.ro, mediante comprovação;
em projetos de saneamento, educação, segurança e de meio
m) imposto de renda: ónus de tributação assumido pelo
ambiente.
eniíSsor, motivo pelo qual estará isento do Imposto de Renda
na Fonte sobre a remessa-de juros, comissõ~st d~spesas, desO Senado F~deral resolve:
_ __
.
_
contos e demais encargos, na forma do Artigo 150 da ConstiArt. 19 É autorizado o Governo do_ Estado de _Minas
tuição- e da Portá.ria-__164, de 28:03.88, do Ministério" da FaGerais, nos temiaS da Resolução n9 36_ de 1993, a reaÜzã.r
zenda.
operação de crédito externo no valor global de
n) objeto dos "Warrant&": cada "Warrant" dará ao seu
CR$14.230.600.000,00, equivalente a US$200.000.000 (duportador o direitq_ çle comprar ~O.QOO.OO ações ..pn:ferenciáis
zentos -milhões de dólares americaQ.Qs), destinada à aplicação
da Compimhia Energétiea de Minas Gerais - CEMIG ao
em- piojetos de -sà,oeameilto, educaÇão, segurança e de meio
preço do exercício. Os "Warrants" serão en}Jtidos em duas
ambiente, em projeto definido -no Plano Plurianual de Investiséries, Série ''A" e Série "B", anexadas às Notas de suas mentos do Estado.
respectivas séries;
Art. 29 As características financeiras da operação finano) preço de exercício 'dos "Warrants": 30% acima do
ceira são as seguintes:
preço de mercado .das ações preferenciais da CEMIG, tanto
a) valor pretendido: CR$14.230.600.000,00 (equivalente
para as Séries HA" quanto para as Série.S "B", fixado com
a US$200.000.000,00 considerando a cotação de 31.07 . 93) em
base nas cotações mé.di~ ponderadas pelas respectivas quantiNotas-, as quais serão lançadas em duas séries,(Séries "~"
dades, nos trinta últimos pregões nas Bolsas de. Valores do · e Séries "'B", respectivamente). simultaneamente, de
Rio de Janeiro e São Paulo, anteriores à data de "pré-marCR$7.115.300.000,00 (equivalente a US$100.000.000.00, em
keting", convertidos em dólares norte_-americarios ã PT AX31.07.93), cada uma;
800/compra válidas para os mesmos dias dos pregões Utilizados
_b) denominação: as Notas serão emitidas com denomicom base para o cálculo deste preço, não devendo se_r inferior
nações de US$50,000,00 e US$100.000,00;
ao preço médio de mercado das ações à época do lançamento,
c) prazo fioã.l da emissão: Série "A": 5 anos;
conforme o artigo 29 da Carta-Circular n~2324/9:?,, deste ~~nco
Série "B": 6 anos;
Central;
d) "coupon" de juros: Série "A": com base nas condições
p) quantidade de "Warrants" emitidos: a ser determide mercado_ do mOme_nto do lançamento do "coupon" terá
nada na época do lançamento dos títulos;
_ _
um valor de _até 294 pontos~base acima da taxa de juros dos
q) prazo de duração dos "Warrants": 1.100 dias a partir
"Treasury Bonds" emitidos pelo Tesouro dos Est~_dos Unidos
-.da Ame-rica para o prazo de 5 anos;
data - de emissão;
Série ''B": com base nas condições de mercado do mor) negociabilidade dos "Warrants": os "Warrafits" podemento do lançamento, o mercado do momento do lançamento,
rão ser negociados separadamente dos "Fixed Rate Notes"
o "coupon" terá um valor de até 331 pontos-base acima da
no mercad~ secundário;
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taxa de! juros dos "Treasury Bonds" emitidos peio TeSouro
dos Estados Unidos da América para o prazo de 6_ anos;
e) preço da emissão; 100% do valor do principal dos
"FixedRate Notes" para as séries -"A" e "B";
O taxa de retorno do investidor:_ Série "Aü: c;om base
nas taxas do dia 9 de setembro de 1993, 7,64%. a.a.;
Série "B": com base nas taxas do dia 9 de setembro
de 1993, 8,12% a.a.;
g) taxa de retorno da operação: com base nas premissas
acima, o custo total da operação (excluídas as despesas gerais)
será de 8,13% a.a. para a Série "A" e 8,55_%-a.a. para a

Série .. B";
h) comissões: 2% "flat" s_o_bre o valor da emissão, com·

preendendo "management, underwriting, selling e arrangement fces";
i) desPesas gerais: despesas legais no BraSil e no exterior,
despesas operacionais (fax, telefonemas, viagens~ e-tc), despesas referentes às comissões de agentes. impressão de prospectos e das Notas (que totalizarão até US$575.000,00, dentre
os quais serão destinados, no limite-, US$250.ooo:oo para áeSpesas legais);
_
_
_
_ _
j) listagem: Bolsa de Valores de Luxemburgo;
k) forma de colocação: pública;
I) condições de pagamento:
- do principal: Série "A": em uma única parcela. 60
meses após o ingresso das divisas ("Ballon Payment.,);
-dos juros: semestralmente postecipados;
-das comissões: simultaneamente ao_ ingresso das divisas;
- das despesas com agente fiscal. pagamento e de listagem: USS 30.000,00 Simultaneamente ao ingresso das divis-as;
-das despesas: após ·a emissão do Certíficado de Registro. mediante comprovação;
m) imposto de renda: ónus de tributação assumido pelo
emissor, motivo-pelo qual estará isento do Imposto de Renda
na Fonte sobre a remessa de juros, comissões, despesas, descontos e demais encargos, na forma do. Artigo-150 da Co:õstituição e da Portaria 164, de 28.03.88, do Ministério da Fazenda.
n) objeto dos_ "-Warrants": cada "Warrant" dará ao seu
portador .o direito de comprar IO.OOO.OO'açoes~-pterere-nclais
da Companhia EnergétiCa de Minas Gefáís ~:..._ -cEMIG- 3.o
preço do exercício. Os "Warrants" serão emitidos em duas
séries, Série "A" e Série "B", anexadas às Notas de suas
respectivas séries;
o) preço de exercício dos "Warrants": 30% acim3 do
preço de mercado das açóes preferenCiais da CEMIG, tarito
para as Séries .. A" quanto para as Séries "B", fixado com
base nas cotações médias ponderadas peiaS-feSpectivãs-quantidades, nos trinta últimos pregões nas BOlSas de Válores do
RiO de Janeiro e São P-aulo, anteriores à data de· ''pié~ffiar
keting", convertidos em dólares norte-americanos à PTAX800/compra válidas para os-mesmos dias dos pregões utilizados
com base para o cálculo deste preço, não devendo ser inferior
ao preço médio de mercado das ações à época-do lançamento,
conforme o artigo zo da Cartá-Círcular n!' 2324192, deste Banco
Central;
p) quantidade de "Warrants" emitidos: a ser determinada na época do lançamento dos títulos;
q) prazo de duração dos "Warrants": 1.100 dias _a partir
n:::a rlata de emissão;
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_ r) negoci~bilidade dos "Warrants": os "Warrants" poderao ser negoctados_ separadamente dos "Fixed Rate Notes"
no mercado secundário;
s) período de exercício dos "Warrants": a partir do 61!'
dia após a emissão dos "Warrants", até o fim do prazo de
dl!ração dos mesmos;
_
t) exercício dos "Warrants": o·exercfcio dos "Warrants"
Se dará através do enquadramento do investidor ou seu agente
em quaisquer dos Anexos à Resolução 1289, de 20.03.87;
u) cronograma tentativo de colocação:
- "pré-ma"rketing": 15.12.93;
-desembolso: 20.12.93;
v) data limite para desembolso: 60 dias a partir da autori.zação formal;
·
x) destinação dos recursos: projêtos de saneamento, educação, segurança, meio ambiente e outros investimentos definidos no Plano Plurianual de Investimentos do Estado de
Minas Gerais;
z) garantidor: não há.
Art. 39 A autorização concedida por esta Resolução deverá ser CXercida no prazo 'de 540 (quinhentos e quarenta)

dias contados da data de sua publicação.
Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer
conclui pela apresentação do Projete;> de Resolução n9 91,
de)993, que aUtoriza o -GoVerno áo Estadõ de Minas Gerais
a realizar operação de crédito, no valor glObal de i4 bilhões,
230 milhões e 600 mil cruzeiros reais, equivalentes a 200 miIhõe~ de dólares americanos, destinada à aplicação em projetes de saneamento, educação, segurança e de meio amb.iente.
Completada a fase de instrução~ passa.;ge-á discUssão do
projeto, em turno único. (Pausa)
Não have!ldo quem peça a Palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, em votação o projeto.
_ Os Srs. Senadores que o aprovam queiritm peiiiüu1icer
sentados. (Pausa)
Aprovado o projeto. A matéria vai à Comissão Diretora
para a redação final.
-·sobi"e a mesa:- parecer da: ComissãO Diretora, oferecendo
·-a tedàção final da matéria:, que será lida pel3. S~ 1~ Se-cfetária.
_ É lida a seguinte
_
_
PARECER N• 348, DE 1993
(Da Comissão Diretora) _
Redação fina( do -ProjetO- de -ResoiUç.io n~ 91 de
1993.
.
.. ,
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n9 91, de 1993, que autoriza o Governo do
Estado de Minas Gerais à realizar oPeração de crédito externo
no valor global de Cr$ 14.230.600.000,00 (quatorze bilhões,·
du~ntos e trinta milhões e seiscentos mil cruzeiro~ __reais),
equtvalentes a US$200,000,000,00 (duzentos milhões de dólares americanos), .destinada a aplicação em projetas de saneamento, educação, segurança e de meio 3I11biente.
Sala de Reuniões da Comissão, 8 de outubro de 1993.
- Chagas Rodrigues, Presidente, Júnia Marise, Relator_:Beni Veras- Nabor Júnior.
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ANEXO AO PARECER W 348, DE 1993.
Redação final do Projeto de Resolução n• 91, de
1993.

Faço saber que o Senado_ Fe.deral aprovou, e
eu.
, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1993
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais
arealizar operação de crédito externo no. valor global

de Cr$14.230.600.000,00 equivalentes a US$
200,000,000.00, destinada à aplicação em projetos 'de
saneamento, educação, segurança e de meio ambiente.
O Seriado Federal resolve:
Art. 1~ É autorizado o Governo do Estado de Mina
Gerais, nos teonos da Resolução n 9 36, de 1993~--do Sen"ã.do
Federal, a realizar operação de crédito externo no valor global
de Cr$14.230.600.000,00 (quatorze bilhões, duzentos e trinta
milhões e seiscentos mil cruzeiros reais), equfvalente a
US$200,000,000.00 (duzentos milhões de dólares norte-americanos), destinada à aplicação- em projetes de saneamento,
educação, segurança e de meio ambiente;em projeto definido
no Plano Plurianual de Investimentos do Estado.
Art. 2"' As características financeiras da operação são
as seguintes:
_-·
a) valor pretendido: Cr$14.230.600.0QO;QO, equivalentes
a US$ 200,000,000.00,considerando a cotaÇão de 31 de julho
de 1993, em Notas, as quais serão lançadas em duas séries
(Séries A e Séries B, respectivamente), simultaneamente, de
Cr$7.115.300.000,00 (sete bilhões, cento e quinze milhões e
trezentos mil cruzeiros reais), ·e·quíValen tes a
US$100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-americanos), em 31 de julho de 1993, cada uma; - b) denominação: as Notas serão emitidas com denominações de US$50,000.00 (cinqUenta mil dólares norte-americanos) e US$100,000.ÓO(cem mil dólares norte-americanos);.
c) prazo final da emissão:
Série A: cinco anos;
Série B: seis anos;
d) coupon de juros: _
Série A: com base nas condições de mercado do momento
do lançamento do coupon terá um v•Üor de até 294 (duzentos
e noventa e quatro) pontos-base acima da taxa d~ juros dos
Treasury Bondsemitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos
da América para o prazo de cinco anos;
· Série B: com basç _pas _condições de mercado do momento
do lançamento, o coupon terá um valor de até 331 (tre_zentos
e trinta e um) pontos -base aciina da faxª- de _júr9s dos Treasury
Bonds emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos da Ap1érica
para o prazo de seis anos;
-·
e) preço da emissão: 100% do valor do principal dos
Fixed Rate Notes para as séries A e B;
f) taxa de retomo do investiçior:
Série A: 7,64% a.a., com base nas taXas do dia 9 de
setembro de 1993;
Série B: 8,12% a.a., com base nas taxas do dia 9 de
setembro de 1993;
g) taxa de retorno da operação: com base nas premissas
.ac!'!lla. o custo total da operação (excluídas as despesas gerais)

Sábado 9 9561

será de 8,13% a. a. para a Série A e 8,55% a. a. para a Série
B;
h) comissões: 2% n11t sobre o valor. da_ emissão, compreendido management, underwritiog, seUing e aifangemeot
fees;
i) despesas gerais: despesas legais no Brasil e no e~terior,
despesas operacionais (fax, telefonemas, viagens etc.), despesas referentes ás comissões de agentes, impressão de prospectos e das Notas, que totalizarão até US$575,000.00 (qui- ·
nhentos e setenta e cinco mil dólare~ norte-~tp..ericanoS),-âen
tre os quais serão destinados, no ·limite, US$250,000.00 (duzentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos) para despesas legais;
j) listagem: Bolsa de Valores de Luxemburgo;
k) forma de colocação: pública;
l) condições de pagamento:
_-do principal: Série A: em uma única parcela, sessenta
ineses após o ingresso das divisas (BaUon Payment);
-dos juros: ·semestralmente postecipados;
-das comissões: simultaneamente ao ingresso d.as divisas;
-das despesas com agente fiscal, pagamento e de listagem: US$30,000.00 (trinta mil dólares norte-americanos), simultaneamente ao ingresso das divisas;
- das despesas: após a emissão do Certificado de Registro, mediante comprovação;
m) imposto -de renda: ônus de tributação assumido pelo
emissor, motivo pelo qual estará isento dó Imposto de Renda
riã Fonte sobre a remessa de juros, comissões, despesas, descontos e demais encargos, na forma do art. t50, da Constituição, e da Portaria n• 164, de 28 de março de 1988, do
Ministério da Fazenda;
n) objeto dos Warrants: cada Warrant dará o seu portador o direito de comprar 10.000.00 ações preferenciais da
Companhia Energética de Minas Gerais- CEMIG, ao preço
do exercício. Os War~nts serão emitidos em duas séries,
Série A e Série B, anexadas às Notas de _suas respectivas
séries;
o) preço de exercício dos Wal1"ants: 30% aciriia do preço
de mercado das ações preferenciais da CEMIG, tanto para
_as Séries A quanto para a Série B, fixado cqm base nas cotações rilédias pOnderadas pelas respectivas quantidades~ nos
trinta últimos pregões nas Bolsas de Valores do Rio de Janeiro
e s-ão Paulo, ançeri_ores à data 4~ pré-marketing, convertidos
_em dólares norte-ameriCanoS-à PTA?'-800Tc0mpia válidas para os mesmos dias dos pregões utilizados -como base para
o cálculo deste preço, não devendo ser inferiOr ao preço médio
de mercado das ações à época do lançamento_, conforme o
flrt._ 2" da Cartá-:Citcülar n"' 2324, de 1992, do BancO Central;
p) _quantidade de WBrràntS emitidoS: a sér determinada
_na época do lançamento dos títulos;
q) prazo de duração dos_ Warrants: um mil e cem dias
- - - -a partir da data de emissãO;
r) negociabilidade dos Warrants: os Warrants poderão
ser negociados separadamente dos Fixed Rate Notes no mercado secundário;
s) período de exercício dos Warránts: a partir do 61~"
dia :ipôs a emissão dos Warrants, até o fim_ do prazo de" duraçãQ_
dOs mesmos;
t) exercício. dos "Warrants": o exercício dos Warrant§_
se dafá através do enquadramento do investimento ou- seq._
ageilte em qualquer dos Anexos à Resolução n"' 1.289, d~
20 de março de 1987;
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u) cronogram.a tentativo de colocação:
- pré-marketing: 15 de dezembro de 1993;
-desembolso: .20 de dezembro de 1g93;
__
v) data-limíte para desembolso: sessenta dias a partir-da
autorização formal;
_
__
x) destina-çãO dos recursos: projetaS de saneamento, educação;segurança, meio-ãrnbiente e õutro~nnvestlnlentos definidos no Plano Plurianual de Investimentos do Estado de
Minas Gerais;
z) garantidor: não há.
Art. 39 A autorização concedida poresta Resolução de-

verá ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias
contados da data de sua publicação.
Art. 49 Esta Resolução 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 a aprovam queiram permanecer
·
sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) .. ~ Item 3:
MENSAGEM N' 257, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, Fc, Oo Regimento Interno)
Mensagem n' 257, de 1993 (n' 456/93, na origem), pela
qual o Presidente da República solic!ta ao- senado Federal
seja expedida Resolução-que autorize ã União Federal a assumir a dívida contraída pela Companhia Brasileira de Infra-Estrutura Fazendária ....;_ INFAZ -,-em liquidação. (Dependendo de parecer da ComisSão de Assuntos Econômicos.) _
. Nos termos do art. 140, letra a, do Regimento Interno,
designo o nobre Senador Jutahy Magalhães para proferir parecer sobre a matériã,-em substitUição à_Cornlssã_o-de Assuntos
Ecortômicos.
- - -·
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB _:_:!3;\,Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores; o Senhor
Presidente da República encaminhou para exame do Senado
Federal proposta para que seja autorizada a as!i:unção, pela
União, de dívida contraída pda Companhia Bra~_!!~irC~; de Infra-Estrutura Fazendária- INFAZ;emliquidaçãoc .
O montante da operação de crédito externo foi confrat~do
pela antiga Companhia Brasileira de Entori}eCC:nies_e_ Cq_mércio - COBEC - atualmente INFAZ, em 12-3-85, junto a
um consórcio de bancos liderado pelo "Lloyds Bank PLC",
no valor de US$108631751,58, DM 19.058.178,51 e Lit
32.698.543.132,00. T3! operação obteve garantia da União
e os recursos dela provenientes destinaram-se aõ fdiilá.nciamento da dívida contraída pela antiga COBEC e- sUáS Subsidiárias, sob o amparo do Decreto-Lei n~' 2.226; de 16-,1-85.
Preliminarmente, á Resolução do Senado Federal n 9 98,
de 1992, no seu art. 7'\ já estabelecera o e-ntendimento de
que "é a União autoriZada a assumir a dívida contratada em
moeda estrangeira pelas entidades da administração pública
federal que tenham sido extintas, liquidadas ou transfoT;jdas,
nos termos das Leis n~> 7.682, de 1989, e n" 8.029, de 1 ".
Cabe constatar que a Lei n"' 8.029/90, em seu a :· 4"',
item VIII, autorizou o Poder Executivo a dissolver a INFAZ
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e determinou, Por meio do art. 20, que ã União suceda a
entidade _exti~ta_ em_ suas obrigações.
·· Não obstante o art. 7' da Resolução n' 98/92 autorizar
genericamente esSe dispositivo é incomPatível com O disposto
no art. 52 da ConStituição, que preceitua soluções individuais,
Assim sendo, somos favoráveis a que seja autorízada a
Solic1taçãõ constante da Mensagem n 9 257, de 1993, nos termos
do seguinte
PROJETO. DE RESOLUÇÃO N' 92, DE 1993
Autoriza a RepúbUca Federativa do Brasil a celebrar contrato de assunção de dívida de responsabiUdade

da Companhia B~ileira de Jnfra-Estru~._ra Fazendária
- INFAZ - junto ao consórcio liderado pelo Lloyds
Bank PLC, no valor de US$108,631,751.58; DM
19.058.178,51 e Lit 32.698.543.132,00.

-O Senado Federal resolve:
Art. 1~' É a República Federativa do Brasil, ri-os termos
da Lei n' 8.029, de 12 de abril de 1990, e na forma d.as Resolu·ções n'' 96/89e 17/92, do Senado Federai, autorizada a celebrar
coritT3to de assunção de dívida de responsabilidade da Compa~
nhia Brasileira de Infra-Estrutura Fazendária - INFAZ ~
no valor de US$108,631,751.58 II (cent<;> e oito milhões, seiscentoçnoventa e oito milhões, quinhentos e quarenta e três
mil e cento e e trinta e um mil, setecentos e cinqüenta e
um dólares norte-americanos e cinqüenta e oito centavos),
DM 19.058.178,51 (dezenove milhões, cinqüenta e oito mil,
cento e setenta e oito marcos alemães e cinqüenta e_ um centavos) e Lit 32.698.543.132,00 (trinta e dois bilhões, seiscentos
e noventa e oito milhões, quinhentoS e quarenta e três mil
e cento e trinta e duas liras italianas), junto ao_ consórcio
de bancos liderados pelo Lloyds Bank PLC. ,
. .
Art. 2" A autorização concedida por esta resolução de~
verá ser exercida no prazo de 540 _(quinhentos e quarenta)
dias, a contar de sua publicação_._
- É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer
__conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n"' 92/93,
qile a_l!~oriza a República Federativa do Brasil a celebrar contrato de assunção de dívida, de responsabilidade da Companhia Brasileira de Infra-Estrutura Fazendátia_- INFAZ jurito ao coDsórcio liderado peJo Lloyds Bank.
Completada a fase de instrução, passa-se à discussão do
projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo queill peça a palavra, encerro a discussão.
.Em votação.
. -- _ __
~.
.O.s Srs._ Senadores_ que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
..
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação finaL
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora, ofêreCendo a rcdação
final da matéria, que será lido pela sr~ P Secretária.
É lido o seguinte_
.. ______ , .
.
PARECER N' 349, DE 1993
(Da Comissão Diretora)
Redação rmal do Projeto de Resolução n' 92, de
1993.
A Comissão Diretora apresenta a r e dação final do Projeto
de Resolução n~" 92-;de 1993, que autoriza 3 República Federa~
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tiva do Brasil a celebrar contrato de assunção de dívida de
responsabilidade da Companhia BraSileira_de Infra-Estrutura

Fazendária - INFAZ junto ao consórcio~ _liderado pelo
Lloyds Bank PLC, no valor de US$108,631,75f.58 (cento e
oito milhões, seiscentos e trinta e um mil, setecentos e cinqüenta e um dólares norte-americanos e cinqüenta e oito centavos);
DM 19.058.178,51 (dezenove milhões, cinqüenta e oito mil,
cento e setenta e oito marcos alemães e cinqüenta e um centavos) e Lit 32.698.543.132,00 (trinta edõis bilhões, seiscentos
e noventa e oito milhõeS, quinhentos e- Qüàreiita e três mil
e cento e trinta e duas liras italianas).
·
Sala de Reuniões da Comissão, 8 de__ outubro de 1993.
- Chas Rodrigues Presidente, Júnia -Marise Relator, Nabor
Júnior Lucídio Portella.
ANEXO AO PARECER N' 349, DE 1993.
Redação final do Projeto de Resolução n~ 92, de
1993.
Faço saber que o_ Senado Federal aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seg~inte
RESOLUÇÃO N•
, l)E 1993
Autoriza a República Federativa do Brasil a ceie~
brar contrato de assunção de dívida de responsabilidade
da Companhia Brasileira de Infra-Estrutura Fazendária
- INF AZ junto ao consórcio liberado pelo Lloyds Bank
PLC, no valor de US$ 108,631,751.58, DM
19.058.178,51 e Lit 32.698.543.132.
O Senado_ Federal resolve: _
Art. 1"' É a República Federativa do Brasil, nos termos
da Lei n• 8.029, de 12 de abril de 1990 e na forma das Resoluções n" 96, de 1989, e 17, de 1992, do Senado Federal, autorizada a celebrar contrato de assunção de dívida de re_sponsabilidade da Companhia Brasileira de Infra-EstrUtura Fazendária - INFAZ, no valor de US$108,631,751.58 (cento e
oito milhões, seiscentos e trinta e um mil, .setecentos e cinq üenta e um dólares nane-americanos e cinqüenta e oito centavos),
DM 19.058.178,51 (dezenove milhões, cinqüenta e oito mil,
cento·e setenta e oito marcos alemães cinqüenta e um centavos) e Lit 32.698.543.132 (trinta e dois bilhões,-se]scentos
e noventa e oito milhões, quinhentos e quare-nta e três ni.il
e cento e trinta e duas liras italianas), juitto ao cçmsórcío
de bancos liderados pelo Lloyds Bank PLC
Art. 29 A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo_ de quinhentos e quãrenta dias,
a contar de sua publicação.

e

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discus·- ·
·
são a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro- a discUssão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queir·am permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigu.,s) -Item 4:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em _seu Parecer n 9 326, de 1993) do
Projeto de Resolução n9 79, de 1993, que aUtoriza o GOve-rnO
da República Federativa do Brasil a assinar protocolo finan-
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ceiro entre a República Federativa do Brasil e a República
Francesa no valor de sete milhóe~ e cem mil francos fr3.nCeses.
Em discussão. (Pausa.)
. _
- -Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussãO.
Encerrada a discussão, sem a apresentaÇão de emendas,
a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos
termos do art. 324 do Regimento Interno.
o projeto vai à promulgaÇão.
É o seguinte a redaçãO final aprovada:
Redação rmal do Projeto de Resolução
1993.

D~

79, de

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e
eu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No
, DE 1993
Autoriza o Governo da República Federativa do
Brasil a assinar protocolo financeiro entre a RepúbUca
Federativa do Brasil e a República Francesa no valor
de FF 7.100.000,00 (sete milhões e cem mil francos franceses).
Art. 19 É _o Govemo çla República Federativa do Brasil,
nos termos do art. 52, V, da Constituição Federal, autorizado
a assinar protocolo financeiro entre a República Federativa
do Brasil e a República Francesa, para a doação de bens
e serviços no valor de FF 7.100.000,00 (sete milhões e cem
_mil francos francese~).,des!i~ados ao Projet~ ''Gerenciamento
de Recursos HídricOs da Bacia do Rio Paraiba do Sul", que
será executado pelo Departamento Nacional de Águas e-Energia Elétrica - DNAEE.
Art. 29 A operação de crédito a que se refere o artigO
anterior será realizada nas seguintes condições:
·
__ fi)_ donatário: Governo da República Federativa do Brasil
(Ministério das Minas e Energia);
b) doador: Governo da Rep~blica Francesa;
c) natureza da operação: o equivalente a FF 7.100.000,00
(set'e milhões e cem. mil fran~os franceses);
d) fin&lidade: financiar, parcialmente, o projeto relacionado à gestão integrada da bacia hidrográfica do rio Paraíba
do Sul.
Art. 3"' _O prazo máximo para o exercício da presente
autorização é de duzentos e setenta dias, a contar da publicação desta resolução.
A,rt. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei d~ Câmara
n' 64, de 1993 (n' 2.285191, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que <:J,utoriza o Banco Central
do Brasil, autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, a
doar o imóvel que menciona, ao Município de São Paulo,
Estado de São Paulo, tendo
Parecer, sob n9 313, de 1993, da COmissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Pro·
jeto, com emen9as de redação que apresenta.
A matéria fícou sóbre a mesa durante cinco sessões ordinárias a fim de receber emend.ãs, nos termos do art. 235,
II, b, do Regimento Interno.
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A proposição não foram oferecidas emendas.
Em discussão o projeto e as-emeildas c~fã:-Comissão de
Constituição, Justiça e Cidad.ania, em turno único. _(Pausa.)
Não havendo quem peça a-palavra, encerro_~ d~scussão.
Em votação o prOjeto, sem prejuízo dé!s emendas, em
turno único.
. _
.. _ , .
·
Os Srs. ·senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Passa-se à votação e~ g_lob() das~!Jle~das 4.e,.r~d~çã9··-"'·.
Os Srs. Senadores qu~ a_s aprovãm q~;~eitam pe_qn,anecer
sentados_ (Pausa_)
·
Aprovadas.
.··:-, .., .. ·'-;_ .,_-'- ., _1 :_,, _, _ _...1 •.
o projeto vaí ã sanÇão -É o seguinte o· pr6jeto aprovado:
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Em discussão o projetO_, em turno únicO.
haVeiidó qUem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votaçãO.
__
Os SrS. senador_es, qúe o aprOvam queiram permanecer
sentados, (Pausa.)
' -Aprovado.
O projeto vai à ConlisSão DiretOra para a re"'dação fiÓal.
---~aç;

~ o seguinte o pr~je~o aprovado:

PROJETO DE RESOI:UÇÃO N' 70, DE 1993
Autoriza a União a celebrar o contrato bilateral
de reescalonamento de seus créditos· junto à República
da Zâmbia, ou suas agências, renegociados no âmbito
do Clube de Paris, em 23 de julho de 1992.

O Senado Federal resolve:
- Art. lo É a União, nos termos do Art. 52, inciso V
(N• 2.285/91, na Casa de origem)
q_a Constituição Federal, autorizada a celebrar o Contrate
Bilateral com a República da Zâmbia, ou suas Agências Go__
Presidente da. República) ·
(De iriiclafiva
vernamentais, relat~ to aos créditos do Brasil renegociadm
Autoriza o BanCo Central do'Brasil, autãrquia Vin~
no âmbito do Clube de Paris, de acordo com os parâmetro!
colada ao Ministério da Fazenda, a doar o lmóvel que
fixados nas Atas de Entendimento-(Agreed Minutes), acorda·
menciona,. ao Município de São P~ulo, Estndo de São
das em 4-3-86 (Fase III), 12-7-1990 (Fase IV); e 23-7-1992
Paulo.
(Fase V).
..
_Art. 2~ O valor de principal e juros do crédito do Brasil
O Congresso N~cíonal decreta: - : ~- -- _~~ _ . _ -..
objeto desta autoriZação é de US$45.200_000 (quarenta e cinco
Art. }9 Fica o BancO Central -do_· .Brasil autorizã.do a
milhões e duzentos mil dólares). posição não consolidada em
doar à União, sem encargc>s, para us_o da.JustiçaFe;~~xal_d_e., 1 9~6.~92, sendo que 100% dos valores de principal e de juros
Primeira Instância/SeçãoJudidária do Estado de São Paulo,
(excluindo juros sobre atrasados) devidos em 30 de junho\
o imóvel localizado nâ Cidade de São Pàui9, na AY.en_fdã-Pau~ de 1992, inclusive, e não-pagos e ~00_% dos valores de principal
lista n 9 1682, 'cbOi -ái'eca'~ Iiri1ites e cotiÚ:óntações 'ConS'tànt.es e de jurps (excluindo juros sobre atrasados) devidos a partir
da escritUra de venda-e compra la\'fida· rio livrO ri~>-1.426
de 1' de julho de 1992 até 31 de março de 1995, inclusive,
do Prinieito C3rtód(i'àe -NOiãs de São PàÜJo.
e não-pagos sobre os créditos, empréstimoS e consoiidações
Art. 2° -Esta lei ~ntra em vigpi"- Íl~~~ata de sua publi- citadas nos parágrafos la), lb) e !c) constantes da Ata de
cação.
Entendiffientos datada de 23 de julho de 1992, serão reescalonados da seguinte -foi-IDa:
_ _ __
São as seguintes as emendas aprovadas:
r- prazo: 25 ·anos, com 14 ~os de carência;
-_-JI ...:..:~.-taxa e condições de juros: serão determinadas b_ilate~__
EMENDA N.0 1-CCJ
ralmente
entre a União e o GOVerno da República da Zâmbia,
Dê-se à ementa do projeto a se~inte redação:
com base na Taxa Aptopriada de Mercado, nos termos da
"Autoriza o Banco Central do Brasil a doar
mencionada Ata de Entendimentos.
à União, para uso da Justiça Federal de PriArt. 3,; Aplica-Se_ a esta autorizaçãO, no qUe coUber,
meira Instância/Seção Judiciária de São Paulo
o disposto na Resolução 82/90-do-Senádo Federal.
o imóvel "que menciona."
·
Art. 4~ -:~_!-)'_nião _enc3minhãrá ao Senado Federal- cópia
.
i
.
EMENDA N.0 2-CCJ,.,
dO-contrato bilateral a que se refere a presente autorização,
no prazo de 15 dias após a assinatura do respectivo iristrumento
Acresça-se ao p'roj eto _o seguinte· 'art. 3.0 :
e devidamente traduzido para a língua portuguesa.
0
"Art. 3. Revogam-se as ''disposições em
A..rt. 59 Esta Resolução entra em vigor na data d~ sua
contrário."
-~-- ~·- -publicação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrl;ues)- Item 6:
. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Esgotada
DiscusSão, em turno único, do Projyto de Resolução 0 9
a pauta da Ordem do Dia. 70, de 1993 (apresentádo pela Comissão d_.e Assuntos EconóPassa-se agora à apreciação-do Requerimento n 9 1.042/93,
micos comO Conclusão de seu Parecer n9 -282, de 1993), que
lido no Expediente, de autoria do nobre Senador Mansueto
autoriza a União a -celebrar o contrato bilàteral de reescalo~ de Lavor.
namento de seus créditos junto à' República da Zâmbia, ~u
Solicito ao nobre Senador Ney Maranhão o parecer da
suas agências, renegociados_ f!.O âmb~to d9~_g!ub_e de Pans,
ComisSão de Serviços de Infra~Estnitb.ra.
-- - em 23 de julho de 1992_
- . .
A matéria ficou sobre a mesa durante cmco sessões ordrO SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Para emitir parenárias a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, cer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o S_!!nador M~nsueto de Lavor foi convidado pelo Ministéríõ
11 f, do Regimento Interno.
da Integração Regional para fazer parte da -missão brasileira
' À proposição não foram ofúeddas eméndas:PROJETO DE LÉI DÁ CÂMARA N• 64, DE 1993

?o

-
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que fará viagem de estudo e trabalho aos Estados Unidos,
incluindo visita a um distrito de conserVáÇâo ·cte água e irrigação no Estago do Colorado e o Seminário sobre Irrigação,
Política de Aguas e implicações Legais, -na sede do Banco
Mundial, em Washington.
O convite é de grande interesse, prinCipãlmente para o
Nordeste, pois o Senador Mansueto de Lavor é uma das figuras
exponenciais dessa luta em busca de soluções para a irrigação
naquela Região brasileira, que poderá, a longo prãio, Vir
a se tornar a Califórnia da América do SUl, abastecendo o
Brasil e exportando para o mundo.
_ _
Toda a documentação está legal e meu parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em votação
o Requerimento n' 1.042193.
--Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada:

OIU>t:Mpü DIA
·-Item l -

MENSAGEM N' 326, DE 1993
(Em regime de Urgência, nos· termos do art. 336, c,
-_do Regimento Interno.)
Mensagem n• 326, de 1993 (n' 601/93, na origem); pela
qual o Presidente da República solicita ao Senado Federal
seja autoriZãaa ã. contratação de operação de crédito externo,
com garantia- da União, no valor equivalente a até cento e
cinqüenta milhões de dólares norteMamericanos, junto ao Banco Internacional _para Re_construção e Desenvolvimento BIRD (Banco Mundial), destinada ao financiamento parcial
do Programa de Saneameilto Ambiental, Organização e Modernização dos MuniCípiOs - SOMMA e s9bre o Ofício n'
S/36, de 1993 (n' 41§193, 11a origem), através âo qual o Go--verno do Estado de tvli1,1~s Gerais solicita autorização para
contratação da mesma operação de crédito. (Dependendo de
·
parecer da Comissão de Assuntos Económicos.)

G SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)Esgotou-se hoje o prazo previstO ó.õ' art. 81. § 39, do
-2-·
Regimento Interno, sem que tenha sido .~nte_rposto ~ecurso
MEN§A<:JJ;:M
N' 352, DE 1993
no sentido de inclusão em Ordem Qo D1~, _do ProJeto de
Resolução n<> 89, de 1993, que suspende, nos termos do Ac~r
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c,
dão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, a ex~uçao
do Regimento Interno.)
da Lei n' 1.394, de 2 de dezembro de 1988, do Estaôo do
Mensagem n' 35.2, de 199.3 (n' 653193, na origem), pela
RiO de Janeiro, referente ao adicional do Imposto de Renda,
qual o P_residente da.República solicita autorização para conem favor dos Estados-Membros.
A matéria foi aprovda em apreciação conclus1va pela Co- . tratar operação de crédito, no valor de cento e vinte e oito
milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos, entre a
missão de Constituição, Ju_stiça e CidadaJiia.
_
República Federativa do Brasil e. o Banco Internacional para
O Projeto vai à promulgação.
Reconstrução e- Desenvolvimento - BIRD, destinado ao fiM
É o seguinte o texto final do Proi.eto de Resolução nanciamento parcial do Projeto de Descentralização do Transn' 89, de 1993:
·
porte Ferroviário Metropolitano do Rió de Janeiro, a ser executado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).
(Dependendo de parecer da Comíss.ã_o de Ass_\IDtos Económicos.)
TEXTO FINAL DA CCJ, AO OF "S" N' 57, DE 1993.
-3Suspende, nos termos do Acórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Federal a execução da Lei n' 1.394,
MENSAGEM N' 353, DE 1993
de 2 de dezembro de 1988, do Estado do Rio de Janeiro,
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c,
referente ao adicional do imposto de renda, em favor
do Regimento Interno.)
dos EstadO&-membros.
O senado Fedel'al resolve:
__ _
Art. 19 b suspensa a eXecução da, Lei n9 1-_-394, de 2
de dezembro de 1988, do Estado do Rio de Janeiro, declarada
inconstituciOnal por decisão definitiva dO- Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n9 140887-1
-Rio de Janeiro.
__ Art. 29 Esta Resolução entra em vigor Tia data de sua
_
_ _
_
publicação.
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1993.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --A PreSidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
llhlOmin, com a seguinte

Mensagem n' 353, de 1993 (n' 654193, na origem), pela
qual o Presidente da República solicita autorização para contratar oper.tção de crédito no valor equivalente a duzentos
e sessenta e sete müh&es de dólares norte-americanos, entre
a República Federativa do Brasil e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento- BID, destinada ao financiamento par~
cial do Projeto de Modernização e Ampliação da Rodovia
Fernão Dias - 1• Etapa. (Dependendo de parecer da Comissão de Assu~tóS Económicos.)
O SR •.PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais
havendo a tratar, vou. encerrar a presente sessão.
Está encerrada a sessão.

· (Levanta-se a sessão às 11 horas.)
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Ata da 213a Sessão, em 8 de outubro de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Chagas Rodrigues
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTEs
OS SRS. SENADORES:

Art.

4"'

Reyogam-se âs disposições em contr~rio.
Justificação

Pretendemos com o presente projeto promover a doação,

Albano Franco _ Alfredo Campos _ A1uízio Bezerra _ Amir pela União, ao Estado do Mato Grosso do Sul, do imóvel
Lando _ Bello Parga _ Beni V eras _ Carlos De'Carli _ César Dias onde funciona, há muitos anos, o Comando Geral da Polícia
_ Chagas Rodrigues _ Dario Pereira _ Dfrceu Càrneiio _:_ Eduardo Militar em Campo Grande.
_
Suplicy _ Elcio _Alvares _ I;speridião Amin _ Eva Blay _Flaviano
O referido imóvel foi adquirido por doação gratuita em
Melo _ Garibaldi Alves Filho _ Gilberto Miranda _ Guilherme nome do antigo Ministério da Guerra -ao Município de Campo
Palmeira _ Henrique Almeida _ Humberto Lucena _ Hydekel Grande _e, cessado o uso por aquele Ministério e- consagrada
Freitas _ Iram Saraiva_ Jarbas Passarinho :_ João C3rmon _ Jonas a ·posse pela utilização da corporação policial-militar, nada
Pinheiro __ José Paulo Biso! _ José Richa_ José Sarney _ Júnia lnais justo que efetivª-!:-_~~. pela t;i9ação- que ora-se prete-nde,
Marise _ Jutahy Magalhães _ Lourlval Baptista _ Lucídio Portella a stia propriedade pelo Estado do Mato Grosso do Sul.

_ Mansueto de Lavor __ Már_çio_ Lacetda_ _ Marco ~~ciel _
Marluce Pinto_ Mauro Benevides _ Meira Filho_ Nabor Júnior _
Nelson Carneiro _ Ney Maranhão_ Odacir Soares _ Pedrç Simon _
Rachid Saldanha Derzi _ Raimundo Lira _ Ronan Tito _ Ruy
Bacelar_ Valmir Çarnpelo _ WilsonM!ll'lins.
O SR. PRESIDENTE (C!iagasRodrigues)- A -lista de

presença acusa o compareciniento de 49 Srs. Senador~:s. Havendo númerá regimerithl, decfaro -abefÍa a seSSãO.
Sob a proteção de Deus,-iniciamos nóS.sOS-tiabalhos.
Sobre a mesa, projeto de lei que se~ lido pelo Sr. Primeiro Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO

N' 131, DE l!Í93

Autoriza a União a doar, ao Estado do Mato Grosso
do Sul, o imóvel que menciona.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É a União autorizada a doar, ao Estado do
Mato Grosso do Sul, o imóvel edificaáó à Avenida --ÁfOtiso

Pena, n"' 19, na cidade de Campo Grande, em terreno com
área de 2.880,5 riletro-s quadrados, transcrito sob n(> 2.765,
Livro 3-C, às folhãs t64 no CartóriO de Imóveis da Primeira
Circlltistfição da Côtnatca de Cari:lpo Grande. _
__

Parágrafo Único~ O iin-6vel descritO-neste artigo será-des-

tinado a sede do Comando Geral da PolÍCia Militar do Estado

do Mato Grosso do Sul e deverão ser mantidas sua estrutura
e caracteríscas arquitetônicas oiigina.iS ..... -

Art. 2(> A doação autorizada por esfa Lei será feita com
as cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade, devendo
o bem doado reverter ao património da União caso lhe seja
atribuída destinação diversa da prevista no parágrafo único
do artigo anterior.
Art. 3<:> Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1993. -Senador Racbid
Saldanha Derzi.
(À (:~~is~ão d~ Co~tituição, Justiça e Citf.qdan~a
- decisão termi!lativa)
~ " O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Projeto
lido vai ao exame de Comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que seíã lido pela Sr 1~

Secretária.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 1.050, DE 1993

_S~nhor Presidente
Nos termos regimentais, solicitamos a Vossa Excelência
a prorrogação por mais 90 (noventa) dias do prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a "Investigar a Situação Atual da Evasão Fiscal no País".
_
_
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1993. -Senador
Ronan Tito- Senador Pedro Teixeira -Senador Bello Parga
- Senador Beni Veras - Senador Eduardo Suplicy - Senador João Calmon - Senador Aloizio Bezerra - Seriador
Gerson Camata- Senador Nelson Wedekin- Semido"r Jiltahy Magalhães -

Senador Ruy Bacellar -

Senador Darcy

Ribeiro - Senador Esperidião Amim - Senãdor _M~nsueto
de La~or- Senador Júlio Campos- Senadõr Ganbaldi A.
Filho - Senador Flaviano Melo - Senador Pedro Simon
- Senador Ney Maranhão - Senador Wilson Martins Senador Meira Filho- Senador Valmir Campelo- Senador
Moisés Abrão -Senador Nelson Carneiro- Senador Amir
Lando - Senador José Richa - Senador Iram Saraiva Senador Jonas Pinheiro . . . ;.;. Senador Elcio Alvares.. - .
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri-

mento lido contém subscritores em número suficiente para
a prorrogação solicitada. Nos termos do art. 152 do Regimento
Interno, será publ~cado para que produza os devidos efeitos
legais.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pela
Secretária.
~ = =-=o""" • '
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Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
, Passa ~se à
·

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 1.051, DE 1993
Nos termos do art. 172, incísO l;do Regimento Interno,
requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei
do Senado n~' 41, de 1993, de minha autoria, que "Dá nova
redação ao art. 15 da Lei n' 5.991, de 17 de dezembro de
1973, que udispõe sobre o controle samtá.rio c;J.o comércio
de drogas, medicamentos, insumos fannaCêUUtoSe correlatas,
e dá outras providências", cujo prazo~ na Comis_são de Assuntos Sociais há muito já fOI eSgOtadq. - . ---Sala das Sessões, 8-10-1993. -Senadora Maduçe Pinto
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-. O requerimento será incluído em Ordem do Pia oportunamente. Sobre
a mesa, requerimento que será lido pela sr~ P Secretária.
É lida o seguinte:
. . • __ . :: _

-.=

·.

REQUERIMENTO N• 1.052, DE 1993.
Requeiro, nos termos dos artigos 50,§ 29 da Constituição
Federal, 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal,
seja solicitada ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado
de Minas e Energia a remessa de cóf,ia dos documentoS- abaixo
caracterizados:
_
__
_
__
1) contratos de locação, firmados nõs últimos 10 anos,
dos navios e plataformas m3;,ritímas locados pela Petróleo Bra~
sileiro SIA.- PETROBRAS;
2) laudo_s técnicos com a especificação dos navios a que
se refere o item anterior;
3) editais de licitação para afretamentO e locação de navios tanque e demais tipos de embarcações fretadas e locadas
pela Petrobrás nos últimos 10 (dez) anos; _ _
.
4) relação dos navios adquiridos pela mencionada empresa nos últimos 10 (dez) .anos, acompanhada das especificações
de cada embarcação e do_s contratos de compra e anexos;
5) editais de licitações destinadas ao afretamento de caminhões para transporte de combustíveis;
_
____ _
6) contratos de afretamento de caminhões e anexos para
transporte de combustíveis, firmados pela Petrobrás; 7) relação das 10 (dez) maiores empresaS"transportadoras
que prestam serviços de- tra:nspoite rodoviát:io de- combustíveis, nos últimos 10 (dez) anos à referida empresa.
Justificação
Os documentos ora solicitados vísam a fornecer a esta
Casa: Os dados reais sobre o desempenhO da-Petróleo Brasileiro
SI A.- PETROBRÁS nos últimos anos.
Trata-se de matéria de grande. relevância para que se
proceda a uma análise abalizada da situação e- das últil;nas
administrações desta importante estatal.
A proposição em tela esteiawse, ainda, na regra jurídica
contida no inciso X do artigo 49 da Constituição Federal,
que atribui ao CongresSo Nacional, por qualquer de suas Casas, a função controladora e fiscaH~adora dos atas do Poder
Executivo, inclusive da Administração Indireta.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 1993. - Senador
Gilberto Miranda.
(Ao exame da Mesa Dfretora)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O requerimento lido vai a exame da mesa Diretora.

ORDEM DO DIA
-l-

Mensagem n' 326, de 1993, pela qual o Sr. Presidente
da República solicita ao Senado Federal seja autorizada a
contratação de operações de crédito externo, com garantia
da União, no valor equivalente a até 150 milhões de dólares
hórte-americanós junto ao· Banco Internacional para ReconstrUção e Desenvolvimento- BIRD -,destinada a operação
ao- _financiamento parcial do Programa de Saneamento Ambiental, Organização e Modernização dos Municípios- SOMMA e sobre o Ofício no S/36, de 1993, através do qual o
Governo do Estado de Minas Gerais solicita a -autorização
pa!a contratação da mesma operaÇão de crédito. Dependendo
.ae parecer da Comissão de Assuntos EconômicoS.
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo
·o~ nObre Senador Ronan T_ito para proferir o parecer, em
substituíção à ComissãO de Assuntos Econômicos.
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para ~mitir parecer. Sem revisão do oraâor.)-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
... , .. rrat~_-se de outro empréstimo que ficou dormitàndo aqui
no Senado FederalJ ri~o por cUlpa desta Casa, mas por culpa
justamente dessa intromissão iridébita que houve nas questões
inlétriáS do Congresso Nacional. Por essa mesma razão, estanicí~r:aqúi realizando uma sessão extraordinária, em plena sexta~feira~ justamente para não paralisar o Brasil.
O objeHVO desses empréstimos, sem dúvida neilhuma,
é o desenvolyimento do Estado de Minas Gerais, já que sigriificarão benefícios enOrmes· para toda pOpulaçâo do Estado.
Por isSo, o pãrece·r- é favorável.
Eis o parecer na íntegra, Sl'. Pr~sidente:
_
Vem a esta Comissão de Assuntos Econômii::os a Mensagem Presidencial no 326193 (Mensagem no 601, de 14-9-93,
na origem) e o Ofício "S"" no 36, de 1993 (Of. no 416, d_e
15-4-93, na origem), que tratam ambos de operação de crédito
externo a ser firmada pelo Governo do Estado de Minas Gerajs
junto ao Banco Nacional de Reconstrução e Dl!senvolvimento
_ - _B I_RD. com garantia da União.
_
_ _
Referida operação objetiVa o finanCiamento parcial do
Programa de Saneamento Ambiental, Organização e Moderw
nízação dos Municípios (SO'MMA), no valor equivalente a
até US$150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares
ri'õrt~·-amencands):
.
· -O Custo tOtal do_ Programa foi estimado em US$333,1
milhões, sendo prevista contrapartida de US$85,4 milhões
do Governo do Estado de Minas Gerais, US$23 milhões d~
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e
US$2 milhões da iniciativa privada.
·Uma vez que a operação implica simultaneamente o endi~
vidamento do EStidO e- a garantia da União, enquadra-se
nas disposíções das ReSoluções n'! 36/92 e n" 96/89, do Sena<:Jo
·Federal, qUe regem a matéria.
A operação de crédito ora analisada apresenta as seguin_ ___ . _ .·
tes caractedstitas: -. _
a) valor pretendido: CR$ 3.768.150.000,00 (três bilhões,
setecentos e sessenta e oito II}.ilhp~~ ,e ce,nto e ~~Il:q~enta m}l
cruzeiros reais), equivalentes a US$ 150.000.000,ó0, em
31.03.93;

·a

9568

Sábado 9

DIÁRIO DO CONGRES~Ol'ACIONAL (Seçào II)

b) prazo para desembolso de recursos: até 1997;
c) juros: 0,5.% a.~. admà do cuSto dOS ''quãiified borrowings'"', cotados no semes~r_e precedente;
d) comissão de compromisso: 0,75% a.a. sobre o mon-

tante não desembolsado, contada a partir de 60 dias após
a data da assinatura do contrato;
·
e) garantidor: República Federativa do Brasil;
f) destinação dos recursos: Programa de Saneamento
Ambiental, Organização e Modernização dos Municípios SOMMA;
g) condições de pagamento:
-do principal: em 20 (Vinte) prestáções·se~e~trais-igu3iS
e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15-3--99 e a-última
em 15-9-2008; - -- · ·---dos juros: semestralmente Vencidos, em 15-3 e 15-9
de cada ano;
-da comissão de compromisso: semestralmente venci
da, em 15.03 e 15R9 de cada ano.
-- - -Os processos encontram-se adequadamente instruídos,
cabendo observar:
R

1) Foi apresentada a documentação requerida pelas ReR
soluções acima mencionadas. No entanto a Certid,ão Negativa
de Débito do Estado_ de Minas junto ao INSS encontra-se
com a validade vencida, sendo de todo recomendável atualiR
zá-Ia antes da assinatura do contrato.
_
_
2) O Banco Centfal dà Brasil, atendendo âo disposto
no item "g"" do § !• do artigo 6• da Resolução n• 36/92,
pronunciou-se favoravelmente à operação, demonstrando que
a mesma se enquadra nos limites de endiVidamento estabeleR
cidos naquela norma (Parecer DEDIP/DIARE - 93/563).
3) No que tange ao aval da União, a Mensag_em Presidencial n• 326/93 (Mensagem n• 601/93, na origem) foi acompanhada da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda, do Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (Parecer PGFN/COF/ n• 836/93) e do_ Parecer da
Secretaria do Tesouro Nacionai (Paiecer sTN/éOREF/DJREF n• 157/93).
.
Nestes relatos foram atestadas a regularidade da operação
pretendida, sua previsão no Plano Plurianual e no Orçamento
do Estado de Minas Ge'rais, além da comprovação de credenR
ciamento no FlRCE (Operação n• 9300192568, córiforme telex
FIRCE/DIAUT/SUCRE- T - 93/184, de 11-8-93).
4) RegistreRse, por oportuno, que em seu parece; a STN
menciona carta do Banco Central do Brasil (Carta DEDIP/
DIARE-93/391) na qual é constatado que a operação de crédito excede o limite de e!ldividamento previs~o na Resolução
36/92, do Senado Federal. Neste sentido há que se considerar
que:
a) o Parecer do Banco Central acima referido não menR
clona qualquer óbice dessa natureza à contratação do financiamento;
. b) o § 2• do art. 8' da Resolução 36/92 permite a extrapolação dos limites d~ endividamento para o caso de financiaR
mentos junto a organismos multilaterais, com contrapartida
de recursos do pleiteante, que é o caso do Governo doEstado
de Minas Gerais.
-_
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Ni' 93, DE 1993.
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais
a contratar operação de crédito externo, com o aval
da União, junto ao Banco Internacional para ReconsR
trução e Desenvolvimento- BIRD, no valor equivalente
a até US$150,000,000.00, para financiamento parcial
do Programa de Saneamento Ambiental,· Organização
e Mndernizaçáo dos Municípios (SOMMA).
O Senado Federal resolve:
Art. 1"' _É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado, nos ternios da Resôlução n"' 36!92, a cõntratar õperação
de crédito externo, junto ao Banco Internacional para·Reç_onstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor equivalente
a até US$150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares).
Parágrafo Único. O _financiamento referiQo no caput
deste artigo destina:se ao finãnCiiunento -parcial do Programa
de Saneamento Ambiental, Organização e Modernização dos
Municípios (SOMMA).
Art. 29 É a UnÚi.o autorizada, nos termos da Re;olução
n9. 96/89, a conceder aval à operação de crédito externo autori- zadanoart.19.
Art. 39 A Operação de crédito terá as seguintes'caraCterísticas:
a) valor pretendido: CR$ 3.768~150.000,00(três bilhões,
setecentos e sessenta e oito milhões e cento e cinqüenta mil
cruzeiros reais), equivalentes a US$150.000.000,00, em
31-3-93;
b) prazo para desembolso de recursos: até 19~7;
C)- juros: 0,5% a.a. acima do cüsto dos ''quallfied borrO..
wings'"'. cotados no semestre precedente;
d) c-omissão de compromisso: O, 75% a. a. sobre o montante não desembolsado, contada a partir de 60 dias após
a data da assinatura do contrato;
e) -garantidor: República Federativa do Brasil;
f) destinação dos recursos: Programa de Saneamento
Ambiental, Org3.nização· e ModernizaçãO=dõs MunicípiosSOMMA;
g) condições de pagamento:
- do principal: em 20 (vinte) prestações semestrais ig~ais
e c_onsecutivas, vencendo-se a primeira em 15-3-99 e a Ultima
em 15-9-2008;- -dos juros: semestralmente vencidos, em 15.03 e 15.09.
de cada ano;
-da comissão de compromisso: semestralmente venciR
da, em 15.03 e 15-9 de cada ano.
-Art. 49 A presente autorização deverá ser exercida no
prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, contados da data de
publicação desta Resolução.
Art. 59 Esta Resolução entra em vigor na data 9e sua
publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O pare.cer
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n"' 93,
de 1993, que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerafsa contratar operação de crédito externo, com o aval da União,
Estando pois de acordo -coni os diSpositivos pertinentes · junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor e_quivalente a até 150 milhões
à matéria, somos de parecer favorável ao pleito do Governo
de dólares norte-americanos, para financiame-nto pa~cial do
do Estado de Minas Gerais no sentido de que seja a"utorizada
a operação de crédito junto ao BIRD,- com o aval da União,
Programa de Saneamento Ambiental, OrganiZação e'ModerR
na forma do seguinte:
_nização dos Municípios.
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Completada a instrução da matéria, passa-se. à discussão
do projeto, em turno único. (Pausa)
Não havendcf quem peça a palavra, encerro a _discussão.
Em votação.
Os Srs. Senaãóres que o aprovam, qtieírari:t peirnanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
À Comiss_ão Diretora·para a redação finitl.

O SR. PRESIDENTE TCnagas Rodrigues) - Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redaçáo
final, que será lido pela S~ Primeira Secretária.
Ê lido o seguinte
PARECER N• 350, DE 1993
Da Comissão Diretoia
Redação fino! do Projeto de Resolução n• 93, de
1993.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n" 93', de 1993, que autoriza o Go_vemo do
Esiãdo de Minas Gerais a contr-atar operaçáo-de crédito externo. com o aval da União, junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no vcllor equivalente a até US$150,000,000.00 (cento e cinq.üenta milhões
de dólares), para financiamento ·parcial do Programa de Saneamento Ambiental, Organização e Modernização dos Municípios (SOMMA).
Sala de Reuniões da Comissão, 8 de outubro de 1993.
- Chagas Rodrigues, Presidente - Nabor Júnior, Relator
- Júnia Marise - Beoi Veras.
ANEXO AO PARECERN• 350, DE 1993
Redação fmol do Projeto de Resolução n• 93, de
1993.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
·
RESOLUÇÃO N'
; DE 1993
Autoriza o Governo do Estado de MJnas Gerais
a contratar operaçã'o de crédito externo, com o aval
da União, junto ao Banco lnternackmal para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, no valor equivalente
a até US$150,000,000.00, para financiamento parcial
do Programa de Saneamento Ambiental, Organização
e Modernização dos Muntciptos (SOMMA).
.
_
O Senado Federal resolve:
Art. 1~' É o Governo do Es_tado de Minas Geniis autorizado, nos termos da Resolução n• 36, de 1992, do Senado
Federal, a contratar operação de crédito externo, junto ao
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
-BIRD, no valor equivalente a até US$150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólares).
Parágrafo único. O financiamento· referido no cpput
deste artigo destina-se ao financiarilerito pa:rcíal do Programa
de Saneamento Ambiental 1 Organização e Modernização dos
Municípios (SOMMA).
Art. 2" _ É a União autorizada, nos termos da Resolução
n• 96, de 1989, do Senado Federal, a conceder aval à operação
de crédito-externo autoriz_ad_a no art. 1~'
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Art.39 . -!'- operação de crédito tt?rá as seg~intes características:
a) valor pretendido: CR$3.768.150.000,00 (trêSoilhões,
setecentos e Sessenta e oito milhões e. cento e _c_inqüenta mil
ciUzeiros reais), equivalente a US$150,000,000.00, em 31 de
março de 1993;
b) prazo para desembolso de recursos: até 1997;
e) juros: 0,5% a.a. acim-a-do Custo dos qualified borrowings, cotados no semestre precedente;
d) comissão de compromisso: 0,75% a:a. sobre o montante não desembolsado, contra a partir de sessenta dias após
a: ·data da assinatura do contrato;
- -e) ·garantidor: República FederatiVa: do BraSil;
O destinação dos recursos: Programa de Saneamento
Ambiental, OrganizaÇão ·e Modernização ·dos "M:lll;ticípiõs SOMMA;
g) condições de pagamento:
- do principal: em vinte prestações semestrais iguais
e consecut!vas, vencendo a pri~eiiã em 15_ de março de 1999
e a última em 15 de setembro de 2008;
= ....... dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de março
e 15 de setembro de cada ano;
-da comissão de compromisso: semestralmente vencida,
em 15 de março e 15 de setembro de cada ano.
Art. 49 A presente autoriZação deverá ser exercida no
prazo de duzentos e setenta; dias, contados da data de publicação dest~ Resolução. _
_ _
_ _
Art. 59 Esta Resolução 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 1 encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores cjue a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
.

.

.

~

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) .,-- Item 2:
--Mensagem n9 352, de 1993, pela qual o Senhor Presidente
da República solicita autorização para contratar operação de
crédito, no valor de 128 milhões e 500 mil dólares norte-americanos, entre a República Federativa do Brasil e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento~ BIRD
-~ destinada ao financiamento parcial do projeto de descen~
tralização do Transporte Ferroviário Metropolitano do Rio
de Janeiro, a ser executado pela Companhia Brasileira de
Trens Urbanos - CPTU. Dependendo de Parecer da Comissão
de .Assuntos Económicos.
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo
o nobre Senador Bello Parga para proferir o parecer, em
substituição à ComissãO de Assuntos Económicos.
~ O SR. BEL LO PARGA (PFL- MA. Para emitir parecer.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o Senhor Presidente da República encaminha ao exame desta
Casa, mediante mensagem, -proposta de autorização para con~
tratação de operação de crédito, destinada ao fiilanCUlmento
parcial de um projeto de descentralização do transporte ferroviárió-irietiópõlitano dei cidade do Rio de Janeiro, de grande
relevância para a economia e para a gestão pública dos trans- ·
portes da antiga Capital da República.
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A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no devido
parecer, informa que a operação atende aos dispositivos constitucionais que regem a _matéria, bem _conio a sua tegUiamf:ntação, contida na Resolução n~ 96 deste Senado, a saber:
a) o Projeto encontra-se incluído no Plano Plurianual;
b) a operação de crédito está inclusa nos limites-de endividamento da União, como atesta outro parecer da Secretaria
do Tesouro Nacional.
Além disto, o credenciamento prévio da operação fOi
efetuado pelo Banco Cei:ttfal do Brasil; a Procuradoria-Geral
do Estado do Rio _de Janeiro opinOU pé la legalidade do State

Project Agreement entre o Estado do Rio de Janeiro e o

OUtubro de 1993

c) o credenciameilto prévio da-operação foiefetuado pelo
Banco Central do Brasil;
d) a- ProC:uradoria-Deial do Estado do Rio de Janeiro
opinou pela leg:llidade do "State Project Agreemenf' entre
o Estado do Rio de Janeiro e o BanCo Mundial (Parecer
30/93/NUD, de 28/05/93); e
e) a minuta contratual contém cláusulas admissíveis segundo a legislação brasileira, inexistindo neta dispositivOs de
natureza polítiCa. ã.tentatórios à soberania naclon31 e à ordem
pública, contrãrios à ConstitUição e às leis do· Pà:ís,- ou qúe
impliquem compensação aUtomática, de débitos e créditos.
Cabe assinalar, no entanto, que a Secretaria do Tesouro
Nacional, no seu já referido Parecer, reComendou o cumprimento, por parte da União (no caso, o Ministério dos Ttans-portes/CBTU) de duas condições prévias à efetivação do contrato, a fim de evitar o pagamento desnecessário da comissão
de compromisso, quais sejam:
a) a formalização de aditivo ao Protocolo, de forma a
atender as obrigações contratuais do mutuário; e
b) designação, pela CBTU, de pessoal adequado ao satisfatórió.funcionaniento da Unidade de Implementação do Projeto.
Em razão do expOstO e con-sídei"ãndo a relevânCia do
projeto em questão, somos de parecer favoi"ável à autorização
piOpoSta, ná forma do seguinte:
·

Banco Mundial; e, ainda, a minuta contratual contém cláusulas admissíveiS segundo a legislação brasileira, inexistindo
nela dispositivos de natureza política-aientaióriõS à soberania nacional e à ordem pública, contrários à Constituição e-- às
leis do País, ou que impliquem compensação automãticã de
débitos e créditos.
CoOvéni-asSinalar;-no entanto, que a própria- Secretaria
do_ Tesouro Nacional, no seu aludido parecer, recomendou
o cumprimento por parte da União - no caso o MinistériO
dos Transportes, Companhia Brasileira: de Transportes Urbanos - de duas condições préVias à efetiVaçãõ do contrato que
devem ser cumpridas a fim de se evitar o pagamento desnecessário da comissão de compromisso, ·quais sejam: prii:Deíto,
a formalização de aditiVO- ao piotõcOlo, de ~rma a atender
as obrigações contratuais do mutuário~ -e a âesignaçã9, pela
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 94, DE 1993
CBTU, de pessoal adequado ao satisfatório funciOna-mento
,_ .Autorj"z~ a República Federativa do Brasil a conda unidade de implementação do projeto.
tratar op<!ração de créditÕ externo, no Valor equivaEm razão do exposto, e considerando a relevância do
lente a até US$128,.500,000.00 (cento e vinte e oito
projeto da questão, somos de parecer favorável à aUtorização
milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos),
proposta, na forma do Projeto de Resolução que juntamos.
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e DeO Senhor Presidente da República encaminha ao exame
senvolvimento-- BIRD, destinada ao financiamento
do Senado Federal, mediante a Mensagem em epígrafe-; proparcial do Projeto de Descentralízação do Transporte
posta de autorização para contrataçãO de-Operação de crédito
Ferroviário Metropolitano do Rio de Janeiro~ a ser
entre a República Federativa do Brasil e o Banco _Internacional
executado pela Companhia BrasUeirci de Trens Urbapara Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD no valor equinos (CBTU).
valente a até US$128,500,000.00 (cento e vinte"e oito niilhões
O Senado Federal resolve:
e quinhentos mil dólares norte-americanos), destinada ao fiArt. 19 É a República Federativa do Brasil autorizada
nanciamento parcial do Projeto de Descentralização do Transa ·contratar a operação de crédito externo junto ao Banco
porte Ferroviário Metropolitano do RiO de Janeiro, a ser exeInternacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD
cutado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).
no valor equivalente a até US$128,500,000.00 (cento'e vinte
A operação pretendida obedecerá às seguintes condições:
~-~~-oValor: US$128.500.000,00
-e oito milhõeS: e quinhentos mil dólares norte-americanos).
Parágrafo único. A operação de crédito externo referida
Prazo de utilização:·até 31 de dezembro de 1996.
no caput deste artigo destina-se ao financiamento parcial do
Amortização:~parcelas iguais de US$ 5.425.000,00, pagáProjeto de Descentralização do TranspOrte Ferroviário Metroveis semestralmente, de 15.05.1996 a 15.11.2007
politano do Rio de Janeiro, a ser executado pela Companhia
Juros: exigíveis semestralmente com ~;>ase no custo de
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).
· ~
captação do Banco, calculados no semestre anterior mais
Art. 29 A operação de crédito obedecerá às seguintes
spread de 0.5% a.a.
condições financeiras:
ComissãO de compromisso: 0,75% a.a:-sobre o principâl
Valor: US$128.500.000,00
não desembolsado.
Prazo de utilização: até 31 de dezembro de 1996.
Amortização: parcelas iguais de US$ 5.425.000,00, pagáO Parecer PGFN/COF/N• 953/93_da Procuradoria-Geral
veis semestralmente, de 15.05.1996 a 15.11.2007
da Fazenda Nacional informa que a operação atende aos dispoJuros: exigíveis semestralmente com base no custo de
sitivos constitucionaiS que regem a maféfiil, beril comó a sua
captação do Banco, calculados no semestre anterior mais
regulamentação contida na Resolução n" 96, de 15 de novemspread de 0.5% a.a.
bro de 1981, do Senado Federal, a saber:
ComissãO de compromisso: 0,75% ã.a. sobre o ·principal
a) o Projeto se· encontra incluído no Plano Plurianual;
b) a operação de crédito está inclusa nos limites de endivi- - não desembolsado.
Art. 4" A autorização cç:mcedida pela Resolução deverá
damento da União, cQillo ate_sta o Parecer STN/COREF/Dlser exercida num prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
REF, no 232, de 06 de setembro de 1993,-da Secretaria do
contados da data de sua publicação-.
Tesouro Nacional;
· ·

·

Outubro de I993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Art. 5? Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Parecer
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n' 94,
de 93, que autoriZa a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor equivalente a 128
milhões e 500 mil dólares americanos junto ao Banco Internacional para Reconstrução de Desenvolvimento- BIRD, destinado ao financiamentó parcial do projeto de descentralização
do transporte ferroviário ·metropolitano do Rio de Janeiro
a ser executado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos
-CBTU.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
o~-~
do projetO" em turno úhico.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Sfs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
À Comissão- Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodri:gues) - Sobre a
mesa~ parecer da ComisSão Diretora oferecendo a redação
fin3.l que será lido pela Sr~ P Secretária.
E lida a seguinte
PARECER N• 351, DE 1993
Da Comissão Diretoia
Redação fmal do Projeto de Resolução n' 94, de
1993.

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n• 94, de 1993, que autoriza a República Federa·
tiva do Brasil a contratar operação de crédito externo junto
ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimen~
to - BIRD, no valor equivalente a até US$128,500,000.00
(cento e vinte e oitO milhões e quinhentos mil dólares norte-ameiicanos)1 destinada ao financiamento parcial do Projeto
de Descentralização do Transporte Ferroviário Metropolitano
do Rio de Janeiro, a ser executado pela Companhia Brasileira
de Trens Urbanos (CBTU).
Sala de Reuniões da Comissão, 8 de outubro de 1993.
- Cbagas' Rodrigues, Presidente - Nabor Júnior, Relator
- Júnia Marise - Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N' 351, DE 1993
Redação final do Projeto de Resolução n• 94, de

f
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. O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É a República Federativa dO-Bi'aSil ãutórizada
a contratar operação de crédito externo juntó ao Ba1;1co Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento -:- BIRD,
. no valor equivalente a até US$128,500,000.00 (cento e vinte
e oito milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos).
Parágrafo único. A operaÇãO de crédito externo refedda
no caput deste artigo destina~se ao finarictamento parcial do
Projeto de Descentralização do Trarisporte Ferroviário Metropolitano do Rio-de Janeiro, a·ser executado pela Companhia
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).
Art. 2"' A operação de crédito obedecerá às ·seguintes
condições firianceir~s:
-- - · - -- - -- -- --- - -. . a). va)or: US$128',50(\,000.00; . . .. .
..
.
. tij 'praZÕ para utilização: até 3fdé dezembro de 1996;
c) amortização: parcelas iguais de US$5,425,000.00 (cin·
co Il)ilhões, quatrocentos e vinte e cinco mil dólares norte~ame
riCanos), pagáveis se"ffiestralmente, de 15 de maio de 1996
a 15 de novembro de 2007;
:
d} juros: -eXigíveis__semestralment~ -~rn base no custo de
-CaptaÇão. do Barico, êàtculadOs~ no seme_stre anteriOr mais
spread de 0,5% a.a;
e) comissão de compromisSo: 0,75%- a~a. 'sobre o principal não de_sembolsado.
_ Art. 39 A~~to~iz~ção_concedida pela Resolução deverá
ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contados
da data de sua publiCação.
·
-Art. 4? Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação:
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discussão a redação fínal. (Pausa.) __ _
Não havendo qu_em peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores_ que 3 aprovam queiram perinanecer
sentados.
_ .
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Roâri~ues) -Item 3:
Mensagem n' 353, de I993 (n' 654/93, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República solicita ãutorização
para contratar operaçã·o de crédito, no valor equivalente a
duzentoS_:e sessenta -e--séte mHiiões de dólares~americanos,
entre a República Federativa do Brasil e o Banco Interamericano de pesenvolVitRento --:- !)lD, desti:qada ao- financiamento parcial do Projeto -de ModemízilçãO e AmpliaçâO da
Rodovia Fernão_ DiaS, 1~ etapa.(Dependendo de parecer da
1993.
ComissãO de AssuntoS Econômicos.)
Nos termos do art. 140, letra a, do Regimento Interno,
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi- : -designo o nobre Senador Jutahy Magalhães para proferir pare~
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
cer, em substituição à ComiSsãO de Assuntos Económicos.
promulgo a seguinte
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para pro·
RESOLUÇÃO N'
, DE 1993
ferir parecer.) - Si. Presidente, Srs. Senadores, o Excelen~
Autoriza a República Federativa do Brasil a contratíssimo Senhor Presidente _da República remete a esta casa,
tar operação de crédito externo junto ao Banco Internapor força do art. 52 da Constituição e de acordo com as dispocional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD,
sições da Resolução n• 96/89, do Senado Federal, pedido de
no valor equivalente a até US$128,500,000.00, desti1111da
autorização para que a República Federativa do Brasil conao financiamento parcial do Projeto de Des<entralizaçio
trate operação de crédito externo, junto ao Banco Interamedo Transporte Ferroviário MetropoiJtano do Rio de Ja·
ricano de Desenvolvimento - BID, no valor equivalente a
neiro, a ser executado pela Companhia Brasfteira de
até US$ 267,000,000.00 (duzentos e sessenta e sete milhões
Ttens Urbanos (CBTU).
de dólares norte-americanos).
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A referida operação ob}etiva O finanÇiamento parcial do
Projeto de Modernização da Rodovia Fernão Dias/BR-381
(I• etapa) a cargo do Ministério dos Transportes!DNER, contando com a co-execução do DERIMG e DERISP. As obra

permitirão atender com

m~ior ~~ciência de~anda

de trans-

porte rodoviário eD.tre· ás regiões metropolitanas de Belo Horizonte e São Paulo, de fundamental importância para o nível
e dinamismo da atividade econômica da região.
O valor total do projeto .estâ estimado e·m US$
534,000,000.00, dos quais é previstà' oontrapartida de 25%
pará a União, 13,7% para o DERIMGe 11,3%para o DER/
SP. O croriOgrama de utilização dos recursos cobre o período
1993 a 1995, concintraÍldo-se neste últiinO. O contrato pretendido apresenta as seguintes Condições:
VALOR: US$ 267,000,000.00 (duzentos e sessenta e sete
milhões de dólares norte-americanos), de principal.
FINALIDADE: Auxiliar o Financiamento do Projeto
de Modernização e Ampliação 'da Rodovia Fernão Dias I' Etapa, que ficará a cargo do Ministério âos Transportes
e Comunicações/DNER, tendo coiD.o cO-executores o DbR/
MG e o DERISP.
JUROS: a taxa de juros será determinada pelo custo
de empréstimoS qUalificados para o semestre anterior, acrescida de uma margem razoável, expressa em termos de percentagem anual, que o BID estabelecerá periodicamente de acordo com sua política sobre taxa de juros.
COMISSÃO DE COMPROMISSO (Commitment Fee):
0,75% ao ano sobre o montante não desembolsado, contada
a partir de 60 (sessenta) dias após data de assinatura do
contrato e exigida semestralmente;

a

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
- do principal: o empréstimo deverá ser amortizado
pelo mutuário mediante o pagamento de prestações semes-trais, consecutivas e tanto quanto pOSsível iguais, a primeira
das quais será paga 6 (seis) meses contadps da data prevista
para o desembolso final dos recursos e a última 20 anos da
data do contrato;
- dos juros: semestralmente vencidos, começando aos
seis meses da data do contrato;
- da comissão de compromisso: semestralmente, nas
mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros.
O processo-encontra-se instruído de acordo com as disposições da Resolução n 996/89 que rege a matéria. Neste sentido,
estão anexados o Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (Parecer PGFN/COF/n' 956193, de 30-9-93), ocredenciamento do FIRCE (OfícioBACEN/FIRCE CREDE-93;033, de 30-9-93), o Parecer da Secretaria do Tesouro
Nacional (Parecer STN/COREF/DIREF n' 273, de 28-9-93)
e a minuta de contrato entre a República Federativa do Brasil
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID.
A PGFN no seu Parecer~ posiciõnóu:-se favoravelmente
ao contrato, o qual não contém cláusulas contrárias às leis
do País, ou tais ·que impliquem cómpensação automática de
débitos e créditos.
Em seu Parecer, a STN informa que o Projeto encontra-se
previsto no Plano Plurianual (Lei, 8.443,92) e nos orçamentos
dos estados co-executores. Vale, ainda, referir que a STN
destacou a cláusula 4.02 da minuta contratual, a qual estabelece condições prévias ao primeiro désembolso e, por implicai:,
em caso de não-cumprimento nó praZo estabelecido, pagamento por parte do Mutuário de Coinissão de Compromisso,
ou mesmo rescisão contratual unilateral. Neste sentido seria

'-

bútuhro de 1993

de tOdo recomendável que tais condições fossem cumpridas
previamente à assinatura do contrato.
Por oportuno, cabe o~ervar que nos diversos pareceres
que instruem o processO, há menção de documentos que não
estão nele anexados, e que deveriam igualmente vir ao exame
desta Casa.
Dado o acima exposto, somos de parecer favorável ao
pleito objeto da Mensagem n' 353, de 1993, nos termos do
seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 95, DE 1993
Autoriza a República Federativa do BraSil a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, no valor equivalente a até US$ 267,000,000.00, objetivando financiamento parcial do Projeto de Modernização e Ampliação da Rodovia Fernão Dias (BR-381) -1', etapa.
O Senado Federal resolve: .
.
_
Art. 19 É autorizada a República Federativa do Brasil,
nos termos da Resolução n9 96/89, do Senado Federal, a contratar operação de crédito externo, junto ao Banco Interamericano de_ Desenvolvimento -:-cBID, no valor equivalente a
até US$ 267,000,000.00 (duzentos e sessenta e sete milhões
de dólares norte-americimOs). Parágrafo único. Destinam-se os recursos, do contrato,
ora autorizado, ao financí3:mento p"ardãl do Projeto de Modernização e Ampliação da Rodovia Fernão Dias - 1• etapa,
a ser realizado pelo Ministério dos Transportes Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, tendo como
co-executores o Departamento de Estradas de Rodagem de
Minas Gerais - DERIMG, e o DePartamento de Estradas
de Rodagem de São Paulo - DER/SP.
A,rt. 29 SlO a-s ·segUinte_$_ as- cond.iç5es da operação de
crédito:
·
· · ··
VALOR: US$ 267,000,000.00 (duzentos e sessenta e sete
milhões de dólares norte-americanos), de principal;
-- ·- FINALIDADE: auxiliar o fihantiamento ·cto Projeto de
-ModernizaÇão e Ampliação da Rodovia Fernão Dias -=.:·1~
- Etapa, que ficará a cargo do Ministério dos .Transportes e
Comimicações/DNER, tendo como cc-executores o DERIMG
e o DERJSP;
JUROS: a taxa de juros será determinada pelo custo
de empréstimos qualificados para o semestre anterior, acrescida de uma_margem razoável, expressa em termos de p-ercentagem anual, que o BID estabelecerá periodicamente de aco·r-- do com sua política sobre taxa de juros;
COMISSÃO DE COMPROMISSO (Commitment Fee):
0,75% ao ano sobre o montante não desembolsado, contada
a partir de 60 (sessenta) dias após a data de assinatura do
contrato e exigida semestralmente;
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
- do principal: o empréstimo deverá ser amortizado
pelo mutuário mediante o pagamento de prestações semestrais, conseCutivas e tanto quanto possíVel iguais, a primeira
das quais será paga 6 (seis) meses ·contados da data prevista
para o desembolso final dos recursos e a última 20 anos da
data do contrato;
- dos juros: semestralmente vencidos, começando aos
seis meses da data do contrato;
- da comissão de compromisso: semestralmente, nas
mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros.
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Art. 39 A presente autorização deverá ser _exercida_ no
prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, ceontados de sua
publicação.
·
Art. 49 Esta Resolução entra em Vigor mi data de sua
publicação.
.. . •
É o nosso parecer, Sr. Presidente, concluirldo pela apresentação de projeto de resolução.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ O parecer
lido pelo nobre Relator conclui pela apresentação do Prqjeto
de Resolução n' 95, de 1993. _-~-~-·-'···~- ~
Completada a instrução da matéria, ·pass~-S~ à discussão
da matéria em -tuinO único.
·
O Sr. Ronan Tito - Sr. PreSidente, peço a palavra para
discutir.
- O SR. PRESIDENTE (Ch•gas Rodrigues)- Tem a pala·
vra o nobre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para discutir. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bem da verdade não
é nem para diScutir, é para ·encaminhar; com isso eu alivio
a cons.ciênda do Plenário porque não vou gastar 30 minutos,
masapenas5miriutos.
_
_
____ _
______ _
Sr. Presidente, Srs. Senadores,. é para dizer da importância desses projetas para o desenvolvimento do nosso_ Estado e ressaltar a participação da bancada d_e Senadores de
Minas Gerais no desempenho do trabalho, no encaminhamento da discussão_e no debate dessas três matérias.
Em primeiro lugar, eu gostaria d~ falar um pouco sobre
o Projeto-Soma. O _que é o prcijeto Soma? Projeto Soma
é um recurso do-Banco de Desenvolvimento do Estado de
Minas Gerais, sob orientação do Governo do Estado, para
financiar os munícfpios carentes;- ó-s mais pobres do Estado
de Minas Gerais, justamente na sua infi"3.~estrutura_, rede de
esgoto, água, iluminação pública, etc. Esse é um projeto de
magna importância, que terá como agente finailcáro, que
irá selecionar, com a garantia- dos ditos fundos constitucionais.
A questão da emissão de bónus, já citada anteriormente
de 200 milhões de dólares, é para complementar esse projeto.
E aí houve um equívoco não só_do_ Banco Central, ~o
tamb_ém das notas técnicas, querendo incluir isso no en-dividamento_ do_ Estado, o que saturaria a capacidade de endividamento do Estado_ de Minas Gerais. Esses bónus não têm o
aval do Tesout<iNacional, do Governo Federal, e sim, como
garantia hipotecária, -as ações de propriedade do Governo
do Estado e das Centrais Elétricas de Minas Gerais - CEMIO.
E o terceiro, trata-se de um empréstimo de 267 milhões
de dólares para os Governos dos Estados de Minas Gerais
e de São Paulo para complementar os re_curs.os para a duplicação da estrada Belo Horizonte - São Paulo, onde há um
tráfego intenso e de difícil acesso, que permeia duas serras.
Finalmente, Sr. Presidente, gostaria de realçar o triabalho
conjunto da bançada mineira no Senado. -A Senador_a Júnia
Marise, ontem, tinha compromisso_ público em Minas Gerais
do qual abriu mão para estar aqui conosco, fazendo questão
de, como membro _da Mesa, ler todas essas_ mensagens. s_
Ex~ gostaría, tenho certeza, de estar aqui na tribuna encaminhando esta votação, o que faria, sem dúvida nenhuma, com
maior competência e exação do que este Parlamentar que
agora usa da palavra. No entanto, S. Ex\ por estar impedida
regimeQtalrnente de estar aqui, no plenário, ficou, permaneceu na Mesa e fez questão_ de ler todas essas mensagens.
~u gostaria de deixar este registro aqui.
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, . , Gostaria também de registrar que o _Senador Alfredo
. ,Carilpo's 'Ie-z -questãO de aqui estàr pre-sente, elevando _o quo. iririt paraA3' Srs. SenadOres, quOrum inéditO riu.má seXta-feira,
--]Ustamen·te ;,ara que,_t;t~o clau~íc~~S~ 1 'que' ôã;O sé_ atia~~sse
. _~~is ~ss~ ~mpréstiJ:l1o., _
._. , _- .- .
._
_ _· ·
Os- goVernadores de- São· P.ãUJO" e de Mfnas Gel-aiS 'eStão
em Washington, pâ.ra a~sinar 'e"sSe~ ~cO~"pi-ôr!tísSõs é Para criar
condições de um m~lhor desenvolvimento na área do Estado
de Minas Gerais e Ílo "_intercâmbio entre Mirias Gerais e São
· ':Pàulo. .
: .
,
, De. maQ._eira, S_r:: _E_fesident~.: q~e nós, aq_u!, PC!<!~Pa~os
, .~ .aq~e.l~ dístico ''.e;n~ ?us~,-4q ~~mp9 ,Per4i~s>''. Tive-mos
um_a_~e_ma_na obstruí{~~~ :pão pof. ypl).ta~~, dos Srs. Parl~men. ,t:,t~e~. mas,todos cqnhe.cem Q.fa~o,,,qãp. YQ4- aqui repetir. E
agora, num,.a sexta-feira, eu quero,enaltecer.o espírito público
dos Srs. Senadores que permaneceram aqui,_ nesta sexta~feira,
a convite qUe fizeiil,os, por -teh!(oile, pãia que ãépJCVü~s-sern
~ar _quorum, para q',!C: essas matérias fossem discutidas. Não
pop.~a;nos mais am3!Íj~r.este gil'?;a~t~~ o Brasil,. num pé de ce. n,ourél .. Temos que deS.fitar as. amarras e. permítír que este
País se desenvolva em toda a sua extensão~
-, -- -Eu vi aqui, hoje;sendo discutido pelo Senador Ney Mara. nhão, tin:t,,Projetoda. :maior irllp?itâ~ç:iã pàrà-,Q ~~rdeste,
não_ só pfkra o seu ~_;;t,ado. mas P'\rf!: to9o o ,Nordeste, ~m
projeto ;de i~rigaç_ão .. E ,es~amos.a.qui _discutindo. algum_a coisa,
também,- do Centrq-:S.ul, e aprovando. De maneira que quero
enaltecer todos os Senadores que fícafãm -em Brasíliã., que
ácbiTerain ao plenáTiO"para dar condição a que fluíssem nor-_.: inã.lme~te essas tranSações internacionais; qUe darão condição
ao Brasil de fomentar o seu des_e_nvolvirn:ento, por muito tempo
parado.
· '·
·
AS~ Júnia M&iise .:...._ Permite-·me V. Ex~, um aparte?
.. OSR. RONA~.,TITO- Ou~?; ·!'o?' p~azet,~ a ?_Obre
Senadora Juma Manse. que desce da posJção majestática de
membro da Mesa afê. o plenário, para· pedi'r e complementar
as palavras que acab~ ·de proferir.
A S~ Júnia Ma~ise_- Com a mesm~ ·enfase-Cõfn:,que
~v.- Ex~· defende a aprQvação desses projetes. não só de Minas,
nós temos defendido, Senador Ronan Tito, Srs. Senadores,
todos_ os projetas de interesse_ do Brasil.- O Brasil que está
vivendo hoje um Qo.s~momentos m~i.sdifíçeis .. O Brasil que
-tem hoje _70 milhõ~s ·9e brasileiros PílSSando fome. O Brasil
que é o retrato viv,q qa miséria Social. .Então, é este Brasil
que precisa impulsjonar o seu desenvolvimentO, o- seu pro-~esso. A tarefa precípua desta Casa, que é a representação
da_Federação brasileira; é ãcólher projetos da maior impor. tância para o seu çi~~envolvimento. E a demonstração mais
latente·e mais viva disso é que hoje, sexta ..feíra, quase llh30
min-e- o Plenári9 Q.o Senado Federal iníciou a sua-·sessão
às 9h, rigorosamente,- , temos a presença maciça de Seus
Senadores para a aprovação de maté:rias. importantes como
esta: Já aprovamos ~~préstimo para a CBTU do Rio de Janeiro, recursos impor~'!_ntes para a melhorià do transporte coletive. do transporte de massa da cidade do Rio de Janeiro.
Estamos aggra ap_rs>xaf!do esses projetes para a melhoria das
condições de vida-dO povo mineiro e para a duplicação da
- BR-381, de que faiÇ>l,l, agora,_ o. nosso ~_enador Ronan Tito.
É uma rodovia itrip_ortante, cOnSfn.iída. há algumas décadas,
evidentemente. em j!aráter precário, ·e hoje se faz neces_s_ária
a sua duplicação p~ra alargar os horizontes do de_senvolvimento da,região SuQ.t'!_ste_ do nosso_ País e, nessa i11terligação
direta com o Estado de São Paulo, e o escoamento da prOduÇão
1
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de alimentos_de Minas Gerais. Portanto, Sr. Presidente, Senador Chagas Rodrigues, que preside com o seu brilho, a sua
inteligência e a sua competência esta seSsão demorada do
Senado Federal, acolhendo as manifestações e o apelo da
bancada mineirã.~ uil.ida, coesa, na defesa dos interesses de
Minas e do Brasil, sedimentado, princiPalmente, no Regimento desta casa, que -posSibilitou ao Serrado Federal a apreciação desses projetas, quero ·cumprimentar V. Ex~ em nome
do povo mineiro, porque nesta sessão teremos aprovado, hoje,
esse projeto da duplicação da B~-381, cuja assinatura final
sefácunhada em Washington, na próxima semana, pelo nosso
representante, o Governador do Estado, cuja assinatura será
dada junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento,
para que possamos dar iníCio ao réSgate dessa manifestação
de todos os mineiros, acalentada durante tantos e tantos anos,
mais do que isso, durante décadas, para que essa duplicação
. torne-se uma realidade. Portanto, nossos agradecimentos, nobre Senador Ronan Tito, a todos os Srs. Senadores e a todos
os que estão nesta Casa e que partiCipam deste momento
1 memorável e importante da vida de Minas Gerais -e do nosso
Brasil.
Muito obrigada!
·o Sr. Ney Ma'raDilãO ~ Perrnite-~e V. E~ um- aparte?
O SR. RONAN TITO - Ouço oom prazer· o aparte do
nobre Líder do PRN, Senador Ney Maranhão.
O Sr. Ney Maranhão -Senado{Rollan TitO, a trajé"tórlá
política de V. -Ex!' é como a do grande nordestino EuClides
da Cunha. V. Ex• é um forte, um otimisf3., um h.omem ,que
não aceita pãtrulhamento. Tenho em minha memória um aparte memorável que V. Ex~ fez, como S6Õádor de Minas Gerais,
quando, à época, existia uma campanha em todo o Brasil
orquestrada contra as privatizações. Por isso· que é~preciso
haver muitos homens como V. Ex' neste País, otimistas, para
que o nosso Brasil possa se desenvolver. No momento em
que estava nas ruas um movimento Coiitra a priVatíiãÇão _da
U$.!.ld1NAS, V. EX' teve a coragem de dizer o seguinte: "Esta
Companhia, desde que foi fundada até _a sua privatizaçã.O~
deu um prejuízo a Minas Gerais de 2,5 bilhõ_es_ de d6laresl'.
E esses incentivos poderiam ter sido dirigidos pará a Educação, para a Saúde e para o desenvolvilnento do _seu Estado..
Isso me marcou! V. Ex• vem hoje à -tribuna defeiider um
projeto quando todo' este Senado está àqui, numa sexta-feír3..
Como V. Ex~ repetiu - e concordo_ com as suas palavras
- , poderíamos estar nas nossas fazendas, montados nos nossos cavalos, vendo os nossos campos __ e os_ nossos negócios.
Mas estamos aqui hoje, aprovando matéria de importância
fundamental para o desenvolvimento do Brasil, porque matéria dessa natureza, votada hoje no Senaaõ, para Minas Gerais,
é impOrtante pMct o desenvolvimento desta grande Nação.
Parabenizo V.''Ex\ e me orgulho de ter, no Senado da República, um-homem como o Senador Ronan Tito, qUe não manda
recado, mas o dá diretamente.
O SR. RONAN TITO- Muito obrigado a V. Ex•!
Quanto às opções do lazer pessoal ou de servir ao País,
V. Ex• e eu nunca tivemos dúvida: ficamos_ com a__ ó.ltlma,
por se tratar de uma questão do interesse público e do Brasil.
Quanto ao otimísn'lo, sou da terra de Juscelino Kubitschek, daquele homem que fez tantas obras neste País-. E muitos
ficariJ. discutindo a respeito de qual teria sido a maior. Uns
dizem que foi a iridústria automobilística; óutrOs, Qúe fói a
indústria naval; alguns acreditam que foi a indústria petroquí-
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mica, a construção _de Brasü.ia OÜ, ainda, a Belém-Brasília.
As grandes hidrelétricas, ele as inaugurou. Mas_discordo de
todos. A grande lição, a grande obra de Juscelino Kubitschek
foi destampar o Brasil e mostrar aos seus filhos, aos seus
irmãos e aos seus compatriotas o grande futuro que ele teria.
O Brasil nasceu com o de§tino de Ser grande, _e não podemos retardar o seu crescimento. A malõ"i Obra- de Juscelino
Kubitscheck foi o otimismo, é V. EX-\- neste instártte, me
atribui também esse título, do qual muito me orgulho. Não
tenho talvez tanto otimismo quantO Juscelino. Mas um Juscelino nasce em cada país de Cem ein cem anos. Portanto, agradeço a generosidade desse título que V. Ex~ me concede.
O Sr. Elcio Alvares - ·Seriador R.onan ~Tito, V. EX~ me
permite um aparte?
O SR. RONAN TITO - Com muita honra, ouço V.
Ex•, Senador Elcio Alvares .
O Sr. Elcio Alvares - Fico muito feliz, Senador Ronan
Tito, porque o meu aparte vai representar uma retribuição.
Há pouco, quando tive oportunidade de eXaltar os m6ritos ·
de Erling Lorentzen em favor do Espírito S<:tnto, y. Er, demonstrando um profundo conhecimento do grande projeto
da Aracruz, teve oportunidade de mencionar aspectos muito
ligados ao meu Estado. E isso não foi" SUrpresa, como eu
disse, porque a ligação Minas/ESpírito Santo, conio Se não ·
bastasse o abraço que nos une na geografia do País., tem
hoje uma integração muito-grande. Eu diria mesmo 'que a
identidade de Minas e Espírito Santo, pOr iodos _os motivos,
às vezes chega a ser una _quàndo se discutem não só os·proble~
m~s do. País, mas, acima de tudo, quando se exaltam os sentimentos da criatura humana. Neste nlomento, SefiadOi- Ronan
TítO, retorno para dizer-lhe, de início, da minha admiração
pela sua persistência em defender os interesses de Minas Gerais. E o motivo de júbilo hoje, do qual V. Ex~ é arautO,
é realmente a grande satisfação- do povo mineiro, po!qUe esta
mensagem que ·estamos examinando representa uma contribuição magnífica para que a rodovia Fernão Dias tenha uma
implementação -da mais alta importância, já que liga Belo
Horizonte a São Paulo e que atinge toda a zona que está
em volta, de grande influência. São 267 milhões de dólares.
Mas o importante nisso é ressaltar essa postUra dos mineiros.
A Bancada de Minas - e V. Ex~ neste momento é o grande
porta-voz desse sentimento --já se manifeStóiJ._através das
palavras dos_ Sena-dores Alfredo Campos e Júniã Marise. ~as
eu gostaria também de registrar, até como uma ponta de
saudade, que sou representante, com muito orgulho, do Esta-do do Espírito Santo,_ embora eu nunca deixe de declinar
que nasci em Minas Gerais, na cidadezinha de Ubá, que,
por sin3.1, hoje é uma grande cidade. Então, cOmo -se lião
bastasse o entrelaçamento dos nossos sentimentos,. hoje o
Espírito Santo é um prolongamento de Minas Gerais, assim
como este Estado é também um lugar com o qual nos identificamos em toda a plenitude: no âmbito· da nossa família, do
nosso comportamento e do nosso modo de ser. Portanto,
eu co-participaria Ço seu discurso não s6 levando o abraço
de todos os capixabas, por se tratar de um júbilo generalizado
da nossa representação no Senado e em Minas Gerais, mas
também dizendQ que, no fundo, quem sabe, trata-se do mineiro que saiu aos seis anos·· de idade de Ubá. Quero_ também
acrescentar ao discurso de V. Ex~ um aparte marcado não
só pelo sentimento, mas, sobretudo, pela consciência de que
·a rodovia Fernão Dias vai representar com esse influxo dos
267 milhões de dólares, como sempre iepresentou, uma via
2
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de gran_de influência na economia brasileira, principalmente nas regiões- que_ estão em Vólta desse grande projeto, e que
merece neste instante rião 56 o riosso_ ap-oiO-más, acima de
tudo, a rnanife~tação de alegria, por saber que _a _bancada
de Minas Gerais nes~e momento -é repr~seti.tada por V. Ex~,
nobre Senador Ronan Tito, cuja alegria é cilda vei mais crescente e entusiástica em tôrnb da matéi'ia que iremos votar.
Muito 'obrigado!
0~ SR. RONAN TITO Nobre Senador Elcio Alves
quem agradece sou eu.
.· ._ . ·
- '_ _
· · '·
Gostarifi. c,le p.~:z_er ,a, e&te ~l!!nário _e_ aó ·Sr. :Presiderlt.e
que Minas .Ger;liS se orgulha muito de.se1,1s homens. E neste
momento eu citaria dois: Ari Barroso e V. Ex', ambos oriun·
·
·
~ ·
dos de Ubá.
GuiitiarãeS Rosa disse que Minas são váilas. E, na sua
variedade, encontramQs tJmfl identidade muito- grande com
o Brasil.
Minas Gerais, a'tl mesmo tem-po que é síntese, contém
tudo o 9-u~ ·o B~asil__~~~-, talvez à ex~ção _d!'\ Amazónia; que
é_ um _m';lnd~ dtferente .. ~ Amaz.õ.m_a não é só uma região
diferente, não. é só um país diferen(e., :e_u, diria que é um
mundo à patte._ Humb.oldt.tin.h.a toda razão, quando asseverou
que erà muito mais fácil fertilizar ó deserto do Saara do que
domar a Anlazóriia.
··
·
1\tfinas GeraiS, repito~ tem ·muitas características e muitaS
riquezas, a do seu solo e _a_ do seu subsolo. Ma_s, sem dúvida
nenhuma, a .sua .maior riqtiezã está-· na ·sua faUna· humana,
nos seus homens, nos homens que lá nasceram e que têm
a oportun}dade_ de dar a sua; contribuiÇão a outros Estados.
P~rt~nto, eU ~ostilfi~ de e~cerrar ess~ breVe pro:riuricia_M
ment~ e:xalt~do a qual~dad~ do capixaba Elcio Alvares e
do qaQo.ca Ari. ~arraso, ()mbos priuiu;lQs de Minas Gerais.,
da cidaóe ,de. Ubá.
.
Muito obrigado, Sr. PreSidente!
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Encerrada
a discussão.
.
Em votação o projeto.
. .·
___ _ _ ___ __
Os Srs. Senadores que o aprova,m _queiran(iJé'rffiàiiêCer
sentádos. (Pausa.)
.
·
Aprovado.
.
A Comissão Diretora para a redação final.
Sobre a mesa, redação fipal da Comissão Dii:et_o_r~,__ que
será lida pela Sr' 1' Secretária.
É lida a seguinte

PARECER N• 352, DE 1993
Da COinissão DiretOra
Redação fmal do Projeto de Resolução n' 95, de
1993.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n9 95, de 1993, qUe autoriza a República FederaM
tiva do Brasil a contratar operação de crédito externo junto
ao· Banco Interamericano de Desenvolvimento --BID. no
valor equivalente a até US$267 ,000,000.00 {.duzentJ>s e sessen,
ta e sete milhões de dólares norte-americanos), objetivando
financiamento parcial do Projeto de_ MQd_~IJiiza_ção e At!J.pliação da Rodovia Fernão Dias (BR-381)- primeira etapa. ~
Sala de Reuniões da Comissão, 8 de outubro de 1993.
- Chagas Rodrigues, Presidente - Júnia Marise, Relatara
- Beni Veras, Carlos PatrociDio.
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ANEXO AO PARECER N• 352, DE 1993
Redação final do Projeto de Resolução it• 95, de
1993.
.
.
..
faço saber que o Senado Fede~ãl apro~ou, e eu;

-------------'-~...,:.~-~"·.·Presidente; fios

termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo
a seguinte.
· -·
RESOLUÇÃO n'.,

DE 1993

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo junto ao BancO' lote. ramericano de Desenvolvimento- BID, no vàlor equf..
valente a até US$ 267,000,000.00, objetlvaudo financia-.
mento parcial do Projeto de Modernização e AmpliaçãO
da Rodovia Fernão Dias (BR-381) - primeira etapa.
O Senado Federal resolve:
,
É a República Federativã dO-B:i-asil,nos terrnQs_
da Resolução n• 96 de 1989, do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Intera..
mericano de Des.envolvimento- BID, no v_~lor equivalente
a até US$267,000,000.00 (duzentos e sessenta e sete milhões
de dólares norte-americanos).
·
Parágrafo único'. DestinamMse os reCursos tlo contrato
o:a a~torizado, a_o financiamento parcial do Projeto-de Moder~
mzaçao e Amphação da Rodovia Fe_m~q r::;tiãs - primeirã
etapa, a ser realizado pelo MinistériO dos Tiansportes --Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER,
tendo COfi1-.Q .co-executores o Departamento de Estradas
Rodagem de Minas Gerais-DER/MG e o Departamento de'
Estradas de Rodagem de São Paulo-DER/SP.
- - Art 29 São as seguintes as cOndiÇõeS· -da operaçãO de
~
· ~
crédito:
a)valor: US$267,000,000.00, de de principal;
~ ~ ~. ·
~ b)finalidade: a~xiliar o financiamento do Projeto de Mode~~~~g~? e AI?phaç~o da Rodovia Fernão Dias- prinielra
etapa, q_ue ficará a cargo do MiniStériO dos Transporte~
NER.• tendo como co~executores o DERIMG e o DERISP·
-· -~ -,~)jU:roS:- a taxa de jurós será dete~inada 'pelo cUsto d_e
empréstimos qualificádos para o semestre anterior, acrescida
de uma margem razoável, expressa em termos de percentagem
anual, que o BID estabelecerá periodicamente de acordo coln
sua política sobre ta:t3. de;_ juros;- · _ · ·
d) comissão de cOinpromisso (ComiDitlnént Feey: 0,75"%-a.a. sobre. o montante não desembolsa, contada a partir de
sessenta dtas após a data de assinatura do contrato e exigida
semestralmente;
e)Condições de pagamento:
_
.
-do principal: o- empréstimo deVerá ser am-õrti:Za-do peiO
mutuário mediante o pagamento de prestações semestrais
consecutivas e tanto quanto possível iguais, a primeira da~
quais será paga seis Iilêses apõs a data prevista para o desembolso final dos reçursos, ~ a ú_ltima vinte anos após a data
do contrato;
·
-dos juros: semestralmente vencidos, começando aos
SeiS meses da data do. contrato;
........ da comissão de compromisso: semestralmente, n_as
mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros.
A.rt 39 A presente autorizaÇão deverá ser exercida no
prazo de quinhentos e ql!-arenfu dias, cOntados de sua publi- .
cação.
· · Art 19

ae·
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Art 4~" Esta Resolução entra em vigor na data de sua
Justificação
publicação.
Como é notório, a seca que·Perfodicamente atinge o Nor0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discusdeste gera uma situação de pobreza e miséria, configurando
são a redação final. (Pausa)
um quadro de acentuada injustiça social e maior' exe.mplo
Não havendo quem-peça a palavra, encerro a discussão.
de desequilíbrio regional qo Brasil. Para Combater os efeitos
Em votação.
__
da seca, são criadospro_gr_amas_ enlergendais ·que, apesar de
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecei
necessários, representam apenas atenuantes para um_ proble1
·
----ma que merece solução definitiVa.
- -sentados. (Pausa)
Aprovada.
Essa solução, como já afirmaram diveisos especialistas,
Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação.
deve incluir, necessariamente, o desenvolvimento de progra~
O Sr. Garibaldi Alves Filbo - Sr. Presidente, peço a
mas abrangentes. de irrigaÇão da região da seca. Estudos da
palavra para Uma breve comunicação.
__ SUDENE sustentam haVe:iO eqtiivãlente 3 ~o_ tlaíãs da Guana~
.·
bara de água no subsolo do sertão nordestino. No entanto,
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo
apenas 400 mil hectares irrigados·existem.hoje no Nordeste.
a palavra ao-nobre SeDadoi' Garibaldi Alves Filho~ na forma
Entre as experiências que se podem citar da viabilidad~de
regimentai:
irrigação está aquela que fez surgír, às margens do rio São
OSR.GARIBALDIALVESFILHO(PMDB-RN.Para
Francisco, vinhedos cujas uvas são. exportadas até para os
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presipaíses da Comunidade Económica _Eur9péia: : · : · · · dente, Srs. Senadores, quero assinalar, nos minutos finais
Não falta água no Nordeste, e sim a capacidade de extraídesta sessão extraordinária, as declarações 6ntem_presta4as
la do subsolo ou canalizá-la dos_rios·para o seu uso na agriculpelo Ministro Fernando Henrique Cã.rdoso õ.ã CPf que estuda
tura. Esse empreendiMentO eXige recursoS fmanceiros e tecnoa questão do endividamento·· do setor rural brasileiro.
Iogia, e esta última pode ser 9~s~~yolv~da pelo próprio homem
O que levou alguns Deputados e SenadoreS a conStituírem
nordestino atravéS de aprendizagem. Para isto, nada mais
é natural do que as escolas da região passarem a ensinar
essa CPI foi a preocupação em rélação ao setor rural, que
a seus_ alunos técnicas de irrigaÇão. O pre_sente Projeto procura
está vivendo situação incontornável, capaz de levar ao desastre
a agricultura do Brasil.
incluir na Lei de Diretrizes e BaSes da EduCa~o _p estudo
Os membros da CPI que investiga as cauSas dô -endiVida-- · da irrigaçãO como componentt~ -cuniCular das escolas de ensino
menta do setor agrícola, há dois meses, vêm fazendo um
médio do Nordeste brasileiro, especialmente nas escolas agroesforço no sentido de se chegar a uma solução para esse grave
técnicas federais existentes naquela reg_i~o. -Tal I)ledida, se
aprOvada, representará um pãsso de grande importân_cia pa"ra
problema. A Comissão já Se deslOcou pelos quatro cantos
do País e ouviu mais- de sessenta e oito. depoimentos fonnais,
que o próprio nordestino contribua decisivamente para a saiuexcluindo-se os depoimentos infonnais, prestadOs. por agriculção definitiva do problema da seca em sua região.
tores de todas as regióes do P~ís.
Sr. Presidente, encaminho este ProjetO à Mesa do Senado
Felizmente, o Ministro admitiu ontem--a possibilidade de
FederaL
O Sr. Beni VeraS- Permite V.Ex~. um ã.pari:e?
renegociação dos débitos em condições mais compatíveis coni
a situação do agricultor. O Ministro Fernando Henrique CarO SR. NEY MARANHÃO......:... Pois não. ÓuÇó, coril muito
doso não descartou a possibilidade de uma renegociação mais
prazer, o aparte de V. Ex~, nobre Senador Beni Veras.
O Sr. Beni. Veras- '-Nobre Senador, V.E~ teve lembranconsentânea com a atividade do campo, uma vez que hoje
ça muito oportuna, que merece sei' ressaltada. O Nordeste
- é preciso que se piga - o Banco do Brasil e as outras
realmente depende muito do fato de poder utiliZar bem os
entidades de crédito, ao fazerem a -negociação caso a caso,
seus recursos hídricos, e a grande dificuldade para a utilização
têm levadp dezenas e dezenas de agricultores a uma situação
de desespero.
desses r,ecursos continua sendo a ausência de uma tradição
.
Que:ro ressaltar o trabalho da Comissão, da qual sou
de irrigação na região~- Não temos, como os_chineseS~ como
os hindus. irrigação histórica, efetivada ao longo dos anos.
Relator, e dizer da minha expectativa no sentido de que,
~o Nordeste é um fator estranho, novo. Portanto, é necesterminados, até o fim do mês, os trabalhos da CPI, se__possa
contar efetivamente com a compreensão dem-OnstTaaa- pelo
sário que preparemos recursos- humanos para a utilização da
irrigação, de tal maneira qUe a água posSa ser tratada como
Ministro Fernando Henrique Cardoso_ para uma renegociação
um bem precioso -·conforme é - paia a região. Parabenizo
que leve o agricultor brasileiro a se recuperar e contribuir
V- E_~ pela oportuna lembrança de apresentar um projeto
para que tenhamos uma safra, como dizia onte-m o Ministro,
de lei dessa natureza.·- · · ·estimada realmente em 70 milhões de toneladas de grãos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Beni V eras, agra·
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
deço a V. EX' pelo aparte.
a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
. -Tenho acompanhado a luta intransigente de V.EX' pelos
mteresses do Nordeste: V.Ex• o faz com pé no ·chão; traba0 SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
lhando nas comissões e mostrando o caminho viável para as
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
soluções dos problemas daquela grande região que, se Deus
Srs. Senadores, dois assuntos me trazem hoje à tribuna do
quiser, será a "Califórnía cta· Ãmérica do Sul, abastecendo
o Brasil e exportando para o mundo", como dizia José AméSenado Federal. Primeiro, encaminhar à Mesa _p_~ojeto de
lei que acrescenta parágrafo único ao art. 48 da Lei de Dire·
rico de Almeida. Agradeço a v. Ex•
trizes e Bases da Educação.
O Sr. Marco Maciel- ~ennite V.Ex• um aparte?
Parágrafo único. O estudo de técnicas de irrigação será
O SR. NEY MARANHAO- Pois não, nobre Senador.
parte integrante dos curríc~los das escolas de ,ensino médio
~Sr. Marco Madei- Nobre Se_riador Ney Maranhão,
do Nordeste brasileiro.
gostana, numa breve intervenção, de também apresentar mi-_
c
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nhas congratulações pela iniciativa de V. Ex• Trata-se de mais
uma proposta em favor do Nordeste, qual s~ja, a busca~ fazendo com que aquela região possa exercitar sua vocação natural,

que é a agricultura irrigada. Como a região_ padece ciclicam~nte de seca e habitualmente de irregul~JiQade pluviométrica, é fundamental que pratiquemos a agricultura irrigada
e que saibamos_ dela extrair 51,135 grandes vantagens. A técnica

da agricultura irrigada, quando bem desenvolvida, bem cumprida, pode originar respostã:-irielhOi'-do que a obtida por
uma agricultura não irrigada. Por essa razão, cumprimento
V. Ex~ pela iniciativa e formulo votos. para que-SUa proposição
seja devidamente aprovada. Precisamos iniciar nova abordagem para a questão regional nordestina, e certamente um
agente importante de transformação da economia da referida
região é a agricultura irrig3.da. Um bom exemplo de agricultura irrigada é a do Pólo Petrolina- Juazeiro. A partir dessa
experiência piloto?·poder-se-ia implementá-la em outras partes
do Nordeste, propícias para a irrigação. Dess-e modo, converteríamos o Nordeste não somente numa regi~o produtora!
mas, sobretudo, num pólo agrícola de alta produtividade, fator
fundamental para que se obter o retorno económico dos
investimentos, que, porventura, ali forem feitOs.
.
O SR. NEY MARANHÃO - Senador Marco Maciel,
V. EX', como ex-Governador, com a PXperiéncia de ter administrado um Estado complexo, tem toda a autoridade para
falar sobre o assunto. Ser governador ou prefeito no Nordeste
é como ser missionário, pois é rriuito difícil_ direci_onar a_aplicação dos minguados recursos para projetas que dêem melhor
resultado. V. Ex~, quando Governador do E$tado, desenvolveu o Projeto Asa Branca, que marcou em Pernambuco o
início da luta de V. Ex• - assim como a do Deputado José
do Rego Maciel e a minha no Palácio Titãdentes - para
que aquelas proféticas palavras de José Américo de Almeida,
no sentido de que a água se tomasse uma realidade, se concretizassem. O Senador Beni Veras é outro que muito tem lutado
por isso.
Vejam V. EX-1' 1 o interesse da Ásia pelo Brasil, em especial
pelo Nordeste. Há 8 meses, conversando. com importantes
grupos empresariais de Cingapura, OPresidente de um deles,
o Dr. Raymond Tam, discorreu sobre os investimentos no
Brasil. Expus a a S. S• as questões do Nordeste e ele me
afirmoU ser um porito fechado a conclusão do Porto de Suape
e da Transnordestina- que dariam um grande retomo ec.onómico à Região do Nordeste. Qual _não foi minha surpresa
quando esse mesmo empresário~ através· do Governador Joaquim Francisco, me enviou uma carta simplesmente querendo
assumir o Porto de Suape, alegando ser esse o iníCio do entendimento que tem para o acoplamento da Transnordestina.
Por quê? Porque eles sabem que o melhor clima do mundo
está no Nordeste. Eles querem investir no Nordeste.
É por isso que a nossa Bancada e que nós, nordestinos,
temos consciência de que a solução para o Nordeste é a água,
é a implementação de vários projetos;-coino o seu, Senador
Marco Maciel - o Projeto Asa Branca e tantos_ outros dessa
natureza.
Agradeço a V. Ex• pelo aparte, esper~ndo que o Senado
da República, nas suas Comissões, aja -rapidamente pàra que·,
através desse projeto- mais u_ma_~nsçjentização dos homens
do Nordeste -essa água venha por meio de alta tecnologia,
como disse o Senadqr Beni Veras, para molhar as terras calcinadas pela seca e que aquela Região não seja uma fonte
de miséria, com 12 milhões_de brasileiros mouendo de fome
--'
mas que se transforme nurn:á· fonte de progresSo.
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Êm segundo 1ugá.r, Sr. PreSidente,-comunico à Mesa que,
naquela sessão'do Senado em que aprovamos a Lei_ Eleitoral,
havia uma emenda, de minha autoria, alertando o Senado
da República, no sentido de não se aprovar, à revelia, tal
·
projeto.
Diz a Emenda n9 49, de minha autoria, dando redação
ao parágrafo do art. 7~:
"Para efeito deste artigo, o número de representantes será p ~xistente na última eleição da Câmara
dos Deputados."
Sr. Presidente, naquela oportunidade, fiz esta justificativa:
•
"TOmar-se por base o número de parlamentares
· eleitos significa, ir ao encontro da vontade popular.
Por outro Lado, manter-se o critério estabelecido no
§ 29 do art. 66, tomando-se
base O número de
parlamentares existentes na data limite da filiação partidária é, data veoia, um incentivo à corrupção, à infidelidade partidária que a nova proposta procura empancar.
Caso prevaleça o dispositivo aproVado pela Câmara,
será um verdadeiro estelionatário eleitoral."
Não errei, Sr. -Presidente, uma vírgula se·quer no que
previ, quando def!!ndi minha emenda. Estamos vendo um
novo escândalo dei corrupção. Previ, inclusive, a desmoralização do Congresso Nacional, e se isso que está aí não for
investigado a fundo, nós, parlamentares, que estamos aqui,
hoje, sexta-feirã, lutando, aprovando matérias de importância
para o desenvolvimento do País, ficaremos como maçãs boas
no meio das podres. No final, todos poderemos ser envolvidos,
e sabemos que o Congresso Nacional, perante a opinião pública, não está bem.
Espero que o Presidente da Câmara dos Deputados, como
homem da terra de Agamenon Magalhães, nordestino de fibra, vá fundo nessa questão, doa a quem doer. Se há tubarão
branco, Ou cobra d'água, é preciso apurar tudo e eliminá-los,.
caso contrário, essa lama respingará, Sr. Presidente, em todo
.o, Congresso Nacional.
Quero comunicar, neste momento, ao Senado da República que o ex-Procurador Célio Silva já está com o parecer
·preparado, para·que, na próxima semana, o PRN- aliado
ao PDT- dê entrada no Supremo Tribunal Federal. Esperamos que o Supremo derrube essa emenda aprovada no Congresso. Isso significará o restabelecimento da força do partido,
e· não do político; no programa político televisado. Falo com
a autoridade de quem votou no presidencialismo. Muitos parlamentares, que defendiam o parlamentarismo e o partido
forte, aprovaram uma emenda da Lei Eleitoral, que, na verdade, nãó é mhlS-do que um foco para corrupção e enfraqueCiritento dos partidos. Tirar do partido a força das umas e
entregar a um Deputado! V. Ex~ devem ter lido o diálogo, hoje, na itiiprensa,
de um Deputado Federal com o ex-Governador do Paraná
__ ~e nã~ me engano - se isso ""é verdade, até não estou acredi:
t..1.ndc:- • onde _o ex-Govemaâor pergtinta para esse Deputado
-- n~-o me recordo seu nome - se havia algum problema
refereute à sua transferência partidária? e ele simplesmente
afi~ma que não, que. não se a~epende, de maneira alguma,
de tr para outro Partido, e que Já tinha feito a conta i.Oclusive
em relação ao temp-o.
_
Sr. Presidente, isso é um escárnio, não pode continuar.
'!_emos que dar um basta nisso, como se diz no Nordeste
com ~'surra de urtiga branca'". TemOs -_que dar o exemplo:

Pof
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cassando seus mand~Lós, se necessário fõr; llão _podemos
colocar "panos mornos" numa situação dessa, em que estão
envolvidos o Congresso Nacional e os homens de bem, que
estão aqui defendendo os altos interesses do povo brasileiro.
Portanto, este protesto é idêntico_ ao _que fiz_ anterior-:
mente desta mesma tribuna, no momento-~~ que_ a ~ei Eleitoral estava sendo votada pelo Senado Federal. E, corilo protesto, o PRN, aliado ao PDT, irá às barras do Supremo Tribunal Federal para derrubar esse artigo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

a

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo
ao nobre S~nador J u!ah_y M~g~lhães.

I:_al~vra

O SR. JUTAHY MAGALHÁES (PSDB·BA. Pronuncia
o ·seguinte çliscurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores,
na semana passada, aqui em Brasília, uma menina de apenas
13 anos -morreu quando o carro que dirigia-CapotoU -pot trêsvezes na pista do Lago Norte. Segundo o relato de testemunhas, a garota - que viajava em coxripanhfa de uma amiga
da mesma idade - estava disputando um "racha" com
outro veículo que se evadiu do lçcal após o acidente. A trágica
morte desta adoles-cente é apenas mais um entre dezenas de
casos semelhantes que se repetem no País, de Norte a Sul,
nos finais de semana. Aproveitando o_d_escuido dos_ pais, ou
mesmo com a cumplicidade deles, garotos e garotas, muitos
deles menores de idade - portanto inabilitados - pegam
carros velozes e _saem para participar destes "pegas" que freqüentemente acabam em tragédia. Infelizmente, as autoridades de todos os Estados brasile.iros não_ parecem atentas
a essa questão, que se agrava ano após ano.
Nas grandes cidades, a Polícia conhece de cor e salteado
os locais onde são disputadas_ tais corridas, mas não aparece
por lá para acabar com elas. Tempos atrás, a televisão mostrou
cenas aterradoras de uma destas brincadeiras macabras, num
subúrbio do Rio de Janeiro. Jovens se exibiam fazendo manobras arriscadas, em alta velocidade, numa rua apinhada de
pessoas. De repente, um dos carros_~apotou e o acompanhante
do motorista teve seu corpo projetado pela janela. Na mesma
hora morreu esmagado_ pelo veículo que tombava. A c~na
foi tão forte que teve de ser mostrada com recursos especiais
para -chocar menos os espectadores_. Pouco depois, em São
Paulo, tivemos o caso de um rapaz que perdeu o controle
do carro e acabou matam;lo vários .dos que_ assistiam a uma
corrida improvisada. Os exemplos são inúmeros, mas fico
apenas nestes três porque eles servem para mostrar os principais ângulos da questão.
.
. .
.
A pergunta que me traz hoje a esta tribuna_é: _- Quantos
mais terão de morrer para que as autoridades brasileiras decidam colocar um basta nesta prática criminosa?
Antes de mais nad_a, temos de registrar que esses "rachas"
são praticados geralmente por jovens pertenCentes a famílias
abastadas. Por isso mesmó, pOssuem veícUlos mais velozes
ou ''envenenados", como se costuma dizer. Como pertencem
às classes mais riCas, selitein-se mais reSpaldados~ seguros da
impunidade. A verdade é que, apesar dos incontáy.ei_s_-casos
de corridas que terminam em morte, seja dos "pilotos", seja
dos transeuntes ou espectadores, nada se sabe de punições.
Nunca se ouviu falar que alguém tivesse sido preso por estar
praticando direção perigosa. Recentemente, um jornalista daqui de Brasília denunciou este tipo de impunidade, ao informar
que, embora a maioria-dos carros que participam dos ''pegas''
no Lago Sul seja importada, a Polícia, certa vez, acabou mui,.~
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tando apenas dois ou três dos corredores. que possuíam carros
naciomris, e de modelos antigos.
Será mesmo :que a Polícia não age porque esses jOvens
sãcr de famílfas ricàs?
-~-~'-S49- pOucos os núnlerõs sobfe este_ probh~-ma. -Sabe-se,
pbr exemplo, _que aqui em Brasília cerca de 40 a 50 joven·s
são-' detidos todo mês por estarem ·Qifig:rnao sem habilitação.
Na sua mai~ria sãO_ ãdvertidos. Só uns poucos são levados
ao Juizado onde escutam preleção do magistrado. No âmbito
nacjoilal, não tenho notícia de jovens que tenham sido internados em centros de reeducação por terem matado alguém
no trânsito~ embora issO ocorra com fi'eqüência. ··____ Sr. Presidente.-Srs. s~~adOres. o Sênado Federai Preparã~se agora para estUdar a possibilidade de_conceder ct;titeira
de motorista para jovens maiores de 16 anos. O projeto reSpalda-se_ no exemplo dos norte-americanos e canadense$, que
dão_ cartas de motorista amador. provisória, desde que os
jovens obedeçam a uma série de exigências, entre f:las a de
que possuam autorização dos pais,
A iniciativa é pÕlêmica porque, embora seja bastante
claro que os fOvehs de hoje são melhor informados do que
antigamente, muitos -psicólogOS garantem que ó 3ni"adUrecimeÍlto pleno é uma questão cronológica e Dão de inform3çãó
ou de habilidade. Pára os especialistas, os joveits ho volante,
em boa parte dos casos, agem impulsivamente. Gostam de
assumir riscos exagerados, superestimam suas habilidades e
são mais rebeldes às leis de trânsito, Por fim, como é õbvio,
a juventude está bem mais exposta às drogas e às bebidas,
embora, paradoxalmente, os jovens sejartl bem menos resistentes a estas bebidas ou drogas. Pessoalmente, creio que
o jovem -pode adquirir informações e e:Xperiénciã de volante
nas auto-escolas, mas penso que não pode conquistar, senão
pela passagem do tempo, a indispensável maturidade.
A concessão da carteira de habilitação aos 16 anos vai
deslocar a culpa de um possível acidente dos pais para o filho
menor, mas este·contfnuará iniinputável, conforme o Estatuto
da Criança e do Adolescente. Temos aí lirti -choque. Se vairiõs
dar a eles uma carteira de motorista-- temos de exigir, em
contrapartida, que sejam responsáveis por seUS atoS-ao volante. No entanto, pela lei atu:il, só os pais são ·considerados
culpados pelos crimes praticados por filhos menores ao volante, desde que lhes tenham emprestado o veículo. Ora, isso,
por si Sõ,- contri~ui para cjue as penas- sejam excessivamente
brandas porque, obviamente, os jUízes nãO desejam mandar
para a cadeia pessoas que não foram culpadas diretamente
por um crime.
O fato de ser__ Q jovem inimputável pode agravar o problema. Sabedores de que não serão punidos-, muitos deles podem
se tornar mais arrojados, especialmente aqueles que disputam
estes "rachas" crimin6sos. Além disso, sabemos todos que,
sendo na sua maioria de famílias ricas, eles pudem contar,
diante de qualquer eventualidade, com bons advogados para
defendê-los.
Aliás, vivemos hoje em nosso País numa situação siJrreãlista no _que diz respeito ã capacidade para realizar certos
a:tós CiviS. O cídadão brasileiro pode, pela lei, começar a trabalhar aos catorze anos, mas só pOderá votar aos dezesseiS.
Pelo Código Penal, é considerado maior aos 18 anos, mas
pelo Código Civil atinge a maioridade somente aos 21 anos.
Temos ijue eXainiilar, Srs~ Senã:dores, com muito cuidado
" a concessão de carta de hábilitação para jove-ns de 16 e 17
anos·.
--

- - - - - - - - - - - -
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Sr. Presidente, para encerrar, volto à questão dos ~'ra~
chas". Quero insiStir na necessidade de intervenção das autoridades de todos os Estados brasileiros nesse problema que
se agrava dia após dia. Não é mais possível que tantas vidas
jovens sejam jogadas fora por omissão das entidades oficiais.
O que desejo, enfim,~ é que, agindo contra os "pegas",
as autoridades policiais estejam contribuindo para retirar o
Brasil do desonroso lugar que ocupa hoje, como líder nas
estatísticas mundiais- de acidentes de trânsito. Cerca de 50
mil pessoas morrem por ano em nosso País _e 3.00 _Diil ficam
feridas em virtude dos acidentes. Há quem estime--que o País
perca US$20 bilhões, 1/5 do PIB, anualmente, com tais acidentes. Maior porém -e -a- perda de vidas humanas. Incomensuráve.~s_são também a dor e o desespero das famfiias_:enlutadas.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ch"gas Rodrigues) a palavra ao nobre Senador Henrique Almeida.

Concedo

O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL-AP. Pronuncia o
seguinte discu~o:) -.Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores,
apesar do pessimismo que domina_ a população brasileira, enfrentando um índice de inflação superior a 30% ao mês, venho
a esta tribuna falar de otimismó. -Apes-ar do sentimento de
pessiniismo ·que há duas déca<ias nos domina~ impriniindo
esta sensação de que a economia está sempre- indo de mal
a pior, entendo que os fatores que levaram este País a parar
de crescer na década de 80 deixaram de existir. Creio sinceramente que estamos enxergando a luz no
fini. do túnel. SOu um homem que sempre encarou as dificuldades como um caminho para chegarmos a dias melhores.
Mas nos últimos 20 anos, desde a crise do petróleo que
transtornou a economia mundial, da mesma forma que muitos
brasileiros, eu também andava pessimista. Mas nunca deixei
de acreditar nas potenCialidades deste País.
Agora vejo que tinha razão. O Brasil aproveitou a crise
para tirar beneffci"o de suas dificuldades. Os empreSãtios; que
estão entre os brasileiros- mais sacrificadOs Com_ os experimentos económicos feitos peJos últimos dois governos, fiZeram
os ajuStes necessârios a fim de retomar a produção. O que
falta agora é o governo substituir a política recessiva por uma
política de desenvolvimento.
·
·
Assim como muitos países europeus, que saíram destroçados da guerra e hoje apresentam índices baixos de inflação,
nós também estamos saindo do poço. A crise-em que se transformou a nossa dívida externa não é mais tão preocupante
como há dez anos atrás, devido ao própriO poder de corrosão
da inflação americana. Está próxima a ilõrttraliiação de nossas
relações com os credores, conforme demonstram os entendiw
mentos feitos recentemente pelei ministro Fernando Henrique
Cardoso· em Washington.
A estrutura industrial montada nos anos de crescimento
económiCo deste País continua saudável e a fOrça -de trabalho
que hoje se encontra desempregada mantém-se treinada e
pronta para voltar a trabalhar. Do ponto de vista comercial,
os americanos têm o maior interesse no Brasil e, conseqüen-.
temente, têm o maior interesse em nossa recuperação econô~
mica. Depois do México, o grande mercado na América Latina
continua sendo o Brasil.
A nossa crise mais grave hoje talvez seja a do pessimismo.
Nos anos 70, o slogan do milagre económico fazia -com que
o primeiro mundo nOs visse como um país especial em meio
à pobreza latino-americana. Talvez por isso, a avaliação que
fazem hoje do Brasil seja tão desfavorável. Nosso frágil resul-
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tado económico num niundo em que até as economias socialistas resolveram se reciclar assusta os países desenvolvidos.
O Brasil não pode mais ser reduzido ao slogan de "país
que não deu certo". Pelo contrário, a equipe ecoriómica do
governo está condu_zindo_ um eficiente programa de privatização e creio que, até o fim do período de Itamar Franco,
se desregulamentará a economia. O qt.ie a ecOnomia brasileira
enfrenta de mais grave, depois da inflação, é o excesso de
regulamentação, imposto sobretudo por essa Constituição monopolista e corporativista.
O inundo desenvolvido continua nos vendo como uma
economia fechada, contudo confio na eliminação das barreiras
comerciais e na transformação do Brasil numa economia aberta. Creio sinceramente que -a própria adversidade está nos
conduzindo de volta à competitividade intemaciorial. E é esse
o caminho para a solução de todos os nossos outros problemas.
Muito obrigado~
(Levanta-se a sessão às 12h05min.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária de segunda-feira a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 68, DE 1993
(Em regime de urgência, nos terinos do art. 336, c,
do Regimento Interno)
Votação, em turno úníCo, do Projeto de Resolução
n,9 68, de 1993, de iniciativa da Comissão Diretora,
que estabelece a estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Senado Federal e dá
outras providências, tendo
Parecer favoráVel, proferido-em Plenário, Relator:
Se:Õ.ador Francisco Rollemberg, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-,-.2.,-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 14S, DE 1993
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n' 14S, de 1993 (n' 1.909/91, na Casa de origem), de iniciatiVa do Presidente da República, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37
da Constituição Federal, e dá outras providências~ tendo
Parecer sob n 9 315, de 1993, da Comissão
-de_ Constituição, Justiça e Cidadania, favorável
ao ProJeto, c()m emendas que apresenta de n?5 1 a
4-CCJ.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12h5min.)
SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APROVADAS~
PELO SENADO FEDERAL
(Mês de setembro de 1993)
Projetes aprovados e enviados à sanção .............. ~·. 13
Projetas aprovados e enviados à promulgação......... 07
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Pro}efOs aprovados e enviados à Câmara dos Deputados ...................................."., ... _ ".. ·'""····-··· ..... 7
Parecer aprovado....................... . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . 01
Mensagens relativas à escolha de autoridades.......... OS
SUMÁRIO D.AS MATÉRIAS ÁPROV AD.AS
PELO SENAOO FED.ERAL
(Até o dia 30 de setembro de 1993)
Emenda ConstituciOnal promulgada pelas Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados ............. -·.. 02
Decreto Legislativo promulgado p~l~ Presidente do_Senado Federal ..........., .........•........•..""..................... 01
Projetas aprovados e enviados à sanção .... -....•... ~~~OA 62
Projetas aprovados e enviados à promulgação ......... ~ 99
Projetas aprovados e enviados à Câmara dos Deputados ··························~"'······ .. ··--·--· ....... -~.,- 58.
Mensagens relativas à escolha de autoridades ........ ·~ -37
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Projetas aprovados e enviados à Câmara dos Deputados .......•......... "' ........................................ ._ ...... 7
_Parecer aprovado ........... ~ ................. -._..'"········~~~ ... ,. 01
.. SUMÁRJO DAS M.ATÉÍUÀS APROVADAS.
-.PELO SENADO FED.ERAL
(Até, ó dla 30 d~ s~tembrQ d; ,1 ~93) ; ,
Emenda CoiÍstitUcional promulgada pelas Mesas dq Senado Federal e da Câmara dos Deputados ... ._............. 02
_Decreto Legislativo promulgado pelo Presidente do Senado Federal. ................................ ._ ............. '" ...... 01
PrJjetos aprovados e enviados à sanção ~2
, Projetas aprovados e enviados â promulgação •..._.... ,_, 99
_ Projetes_ aprovado~ e_ enviados à Câmara dos pep1_1~a_":
dos ···········----··············--·········--·············· ...... ,.58
Mensagens relativas à esc_olha de,_~utÇJrídad~s,.,.: .,... , , 05
SECRETARIA-GERAL DA MESA
(Resenha das matérias apreciadas
de 1' a 30 de setembro de 1993_- art.
269, II, do Regimento Interno)

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À COMISSÃO
DIRETORA
PARA A RED.AÇÃO FINAL
PRQJETOS APROV APOS E ENVIADOS À SANÇÃO
-Projeto de Lei do Senado nç 85, de 1992, de autoria
do Senador Alfredo Campos, que dispõe sobre o exercício
Projeto de Lei da Câmara n' 87, de 1993 (n' 2.162191,
da profissão de Decorador e dá outras providências.
na Casa de origem), que denomina "Rodovia José Francisco
Sessão: 21-9-93
de Sousa'' o trecho federal da BR-230 que liga as cidades
-Projeto de Lei da Câmara n' 2, de 1992 (n' 318191,
de Sousa e Cajazeiras_, no Estado da Paraíba,_ .
na Casa de origem), que dispõe sobre o contrato de franquia
Sessão: 1°-9-93
empresarial (francbising) e dá outras providências.
. Projeto de Lei da Câmara n' 26, de 1990 (n' 3.482189,
Sessão: 21-9-93
na Casa de origem), que introduz modificação no Código
-Projeto de Resolução n~" 79, de 1993, que autoriza
de Processo Civil.
o Governo da República Federativa do Brasil a assinar protoSessão: 1'-9-93
colo financeiro entre a República Federativa do Brasil e a
Projeto de Lei da Câmara n' 105, de 1992 (n' 2.227191,
República Francesa no valor de sete milhões e cem mi!_ fra~cos
n~_ Casa de origem), que dá nova redação ao art. 56 da Lei
franceses.
n' 6.015, de 31 de dezembro de 1973-- Lei de Registres
Sessão: 23-9-93 Extraordinária
Públicos.
-Projeto de Resolução n' 62. de 1991, de autoria do
Sessão: 1'-9-93
Senador Jutahy Ma,galhães, que altera dispositlvos_do RegiProjeto de Lei da Câmara n' 162, de 1993 (n' 868188, ·
mento Interno do Senado Federal.
na Ca_sa de_ orige:m), que djspõe sobre a criação do Serviço
Sessão: 30-9-93
Social do Transporte - SEST, e do Serviço Nacional de
-Projeto de Resolução n~' 76, de 1993, que autoriza
Aprendizagem do Transporte - SENAT. - a cessão e transferénciã de direitos ·e Obrigações de arrendaSessão: 2-9-93 Extraordinária
mento mercantil que especifica, firmãdo,s pela _extint~ Em- _
Projeto de Lei do SenMo n' 192, de 1991 (n' 2.654/92,
presa de Portos do Brasil -PORTO BRAS S.A.
na Câmara dos Deputados), _de autoria do Senador Divaldo
Sessão: 3Q-9-93 . _ _
Suruagy, Ql!e_altera dispositivos da Lei n~' 5.869, de 11 de
-Projeto de Resolução n~" 77, de 1993, c.i~e autoriza
janeiro de 1~73 ...,... Código de Processo Civil.
a Prefeitura Municipal de Céu Azul - PR a contratar operaSessão: 15-9-93
ção de crédito no valor total de vinte e sete milhões, oitocentos
Projeto de Lei da Câmara n' 163, de 1993 (n' 4.10Ü93·,
e vinte e oito mil, duzentos e quarenta cruzeiros reais e vinte
na Casa de origem), de iniciativã do Presidente da República,
e nove centavos, junto ao Banco do Estado do Pax:aná S.A.
que dispõe sobre operações de crédito externo contratadas
- BANESTADO.
-.
.
pelo extinto Banco Nacional da Habitação.
Sessão: 30-9-93
Sessão: 21-9-93
-ProjetO de Resolução n~" 78, de 1993, que autorizaProjeto de Lei da Câmara n' 90, de 1993 (n' 1.319192,
a União a celebrar contratos de financiamento com devedores
na Casa de origem), que denomina "Wilson Rosado de Sá",
originais de obrigações financeiras j_u;tto_ a ci"edores externos
a Avenida de Contorno (12,5km), trecho da BR-304. no Muninevadas mediante a emissão dos "Brazil Investments Bonds".
cípio de Mosso ró, Estado do Rio Grande do Norte.
Sessão: 30-9-93
· ·· ·
--Sessão: 21-9-93
Projeto de Lei da Câmara n' 174, de 1993 (n' 3.831193,
SUMÁRJO DAS MATÉRIAS APROVADAS
na Casa de origem), que estabelece normas para as eleições
PELO SENADO FEDERAL
de 3 de outubro de 1994.
(Mês de setembro· de 1993)
Sessão: 22-9-93
PrOjetos aprovados e enviados à sanção................. 13
Projeto de Lei da Câmara n' 106, de 1992 (n' 813/88,
Projetas aprovados e enviados à promulgação......... 07 . na Casa de origem), que dispõe sobre a redução de emissão
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de poluentes por veículos automotores e dá outras providências.
Sessão: 23-9-93
__
Projeto de Lei da Câmara n' 139, de 199,3_ (n° 3.109/93,
na Casa de origem), de inicüitiva -do PreSidente da República,
que cria Supetinteildêricias Regiôn:iiS- da ,Po;tfc.ia Federal nos
Estad9s ~o Tocá.ntins, Rorainiã e Amapá, e Corresporidentes
cargos em comissão e funções de confiança-. -_Sessão: 23-9-93
Projeto de Lei da Câmara n• 168, de 1993 (n' 3.550/93,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,

que dispõe sobre a transformação da EscOla Técnica Federal
da Bahia em Centrr. Federal de Educação Tecnológica e dá
outras providências.
Sessão: 23-9-93

Projeto de Lei da Cãmara n' 171, de 1993 (n• 3.78"8/93,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do
Trabalho, que cria cargos no Quadro Permanente de Pessoal
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Décima
Quinta Região e dá outras providências.
Sessão: 23-9-93
Projeto de Lei da Câmara n• 172, de 1993 (n' 3.973/93,
na Casa: de origem), de iniciatiVa do Ministério Público da
União, que dispõe sobre a reestruturação das Procuradorias
Regionais da República e dá outras providências.
Sessão: 30,9-93
- ·
PROJETOS APROVADOS E.ENVIADOS
À PROMULGAÇÃO
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norte-americanos, junto 110 ÇREDIQP. no âmbito do Pr<?tocolo Financeiro Brasil-Itália.
Sessão: 23-9-93 Extraordinária
Projeto de Resolução n9 82;- de 1993", de iniciativa da
Comissão de Assuntos Econômicos, que autoriza a adoção
de procedimentos específicos para a contratação de operações
de crédito para aquisiç-ãO' de máquinas e equipamentos agrícolas.
· Sessão: 30-9-93
MATÉRIAS APROVADAS E ENVIADAS À
CÂMARA DOS DEPUTADOS..
Substitutivo do Senado ao Projeto Q_e_ Lei da Câmara
n• 156, de 1992 (n' 1.670/89, na Casa de origem), que dispõe
sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 39,
inciso V, da Constituição Federal.
Sessão: 1•-9-93
Projeto de Lei do Senado n"' 5, de 1993, de autoria- do
S_en_aQQr Dario P!!:reira, que dispõe sobre a doação, a estabeleciMentos públicos de ensino, de mercadorias apreendidas por
contrabando ou descaminho.
Sessão: 19-9-93 Decisão Terminativa
Substitutivo do Senado ao Projeto Çe Lei da Câmara
n' 138, de 1993 (n• 3.719/93, na Casa de origem), de iniCiativa
do Presidente da República, que altera o inciso IV do art.
13 da Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990.
Sessão: 14-9-93- - ·
Emendas do Senado ao Projeto de -Lei da Câmara n9
149, de 1993 (n' 3.713/93, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que cria a Secretaria Nacional
de Entorpecentes e dá outras providências.
Sessão: 15-9-93
- -

Projeto de Resolução n9 69, de 1993, de iniciativa da
Comissão Diretora, que altera o Regulamento Administrativo
do Senado Federal, transforma a Auditoria em Secretaria
de Controle Interno e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n' 105, de 1992, de iniciativa
Sessão: 1•-9-93
da_COm.iSsão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a exaProjeto de Resolução n 9 74, de 1993, que autoriZa _a Prefeiritinar irregularidades na administração do FGTS do Trabatura Municipal de Içara- SC a contratar operação de crédito
lhador, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo
no valor total de sete milhões, quinhentos e trinta e seis mil
de _ Serviço e dá out~as providências.
e trezentos cruzeiros reais, junto ao Banco de DesenvolviSessáo: 15-9-93
mento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC.
Projeto de Lei do Senado n• 141, de 1992; de au\oria
Sessão: 1•-9-93
do Senador Mário Covas, que modifica o art. 109 da Lei
Projeto de Decreto Legislativo n' 3, de 1993 (n' 81/91,
n• 5,682, de 21 de julho de 1971, para dispor sobre imunidade
na Câmara dos Deputados), que homologa ato do Conselho
tributária dos partidos políticos, e vedar-lhes a isenção de
Monetário Nacional que autorizou a emissãQ adicional de paimpostos na importação de veículos autQmotm:es.
pel-moeda, no exercício de 1988, no valor de um trilhão,
Sessão: 22-9-93 Decisão Terminativa
quinhentos e quarenta e três bilhões de cruzados.
Sessão: 2-9-93
... . -Projeto de Lei do Senado n' 2, de 1993, ae autoria do
Projeto_ de Resoluçã9 n9 81, de 1993, -que ·autoriza-o GOSenador Nelson Wedekin, que dispõe sobre a criação de Zona
verno do Estado de São Paulo a emitir e colocar no me!-Cado
de Processamento de Exportações - ZPE, no Município de
Letras Fmanceiras do Tesouro do E.stado de São Paulo Imbituba, Estado de Santa Catarina.
LFTP, destinadas a refinanciamento de 123.899.758 LFTP,
Ses:)ão: 22-9-93 Decisão Terminativa
vencíveiS no segundo semeStre de 1993.
Pi:'ojeto de Lei do Senado n9 74, de 1992, de autoria
Sessão: 14-9-93 Extraordinária
do_ Senador Nelson Cam~iro, que declara de utilidade_ pública
Projeto de Resolução n9 83, de 1993, qUe autoriza o Go-a Fundação Pró-Instituto de Hematologia do Rio de Janeiro.
vemo do Estado de Santa Catarina a contratar operação de
Sessão: 24-9-93 Decisão Termin-ativa
crédito no valor de setecentos e vinte e nove milhões, cento
e quarenta e três mil, seiscentos e vinte e cinco cruzeiros
Projeto de Lei do Senado n 9 2Ó, de 1993, de autoria
reais, para a implantação e pavimentação de rodovias alimendo Senadot: Márcio Lacerda, que acrescenta parágrafo ao art.
1.159 e inciso ao art, 1.162 da Lei n• 5.869, de 11 de. janeiro
tadoras, contornos e acessos rodoviários naquele Estado.
Sessão: 23_-9-_93 Extraordiná,ri~_ --de 1973 (Código de Processo Civil); dá nova redação ao art.
Projeto de Resolução n9 SQ~ de 1993, que autoriza a Repú10 da Lei n• 3.071, de 19 de janeiro de 1916 (Código Civil);
acrescenta inciso ao art 29 da Lei .n9 6.515, de 26 de dezembro
blica Federativa do Brasil a contratar operação de crédito
externo no valor e'quivalente a sessenta milhões de dólares ·_ de 1977 (Lei do Divórcio); altera o inciso 89 e__ acrescenta
c
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inciso 12 ao art. go da Lei n' 6.015, de 31 de dezembro de
1973 (Lei de Registros Públicos).
·· ·· · ·
Sessão: 24-9-93 Decisão Terminativa
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MATÉRIA DECLARADA PREJUDICADA
E ENCAMINHA AO ARQUIVO

Projeto de Lei do Senado n' 321. de 1991, de autoria
PARECER APROVADO
do Senador Garibaldi Alves Filho, que altera o art. 2? da
Parecer n9 252, de 1993, da Comissão de Constituição~
Lei n' 8.028, de 12 de abril de 1990.
Sessão: 17-9-93
Justiça e Cidadania, sobre questão de ordem do Senador Cid
Saboia de Carvalho, concluindo ser de dois quintos da composição do Senado o quorum para aprovação de Projetas de
Decreto Legislativo de outorga e renovação de concessão,
PROJETO. ARQUIVADO, NOS TERMOS DO ART. 254
DO REGIMENTO INTERNO
.
pe.fillissão e autorização para serviçoS -de radiodifusão sonora ·
e de sons e imagens, conforme previsto' rió § 2., do art. 223
Projeto de Lei da Câmara n' 121, de 1992 (n' 279/91,
da Constituição.
·
--- na Casa de origem), que dispõe sobre a cobrança de encargos
Sessão: 1'-9-93
financeiros sobre letras e títulos de crédito apresentados e
pagos ein cartório.
PROJETO RETIRADO PELO AUTOR, NOS TERMOS
- SessãO: _30-9-93 Decisão Terminatíva
DO ART. 256
DO REGIMENTO INTERNO
Projeto de Lei do Senado n' 104, de 1993, de autoria
EMENDA CONSTITUCIONAL PROMULGADA
do Senador Francisco Roliembe"rg, que dispõe sõb:ie 0 eõSiõo
PELAS MESAS DO SENADO FEDERAL
das modalidades esportivas de lutas e discíj:tlina sua prática
E DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
em clubes, academias ~ esta-óeleCimentos cOngê.netes.
_
(Nos termos do art. 369 do Regimento Interno)
Sessão: 21-9-93
Emenda Constitu"ional ·n' 4, de 1993, originária da ProMENSAGENS APROVADAS RELATIVAS À ESCOLHA
posta de Emenda à Constituição n~. 23, de ·199!" (n' 45/91,
DE AUTORIDADES
na Câmat'a dos Deputados), que dá nova redação ao art.
16 da Constituição Federal.
Mensagem n' 280, de 1993 (n' 496/93, na origem), de
Sessão: 14-9-93 (sessão solene do Congresso Nacional)
16 de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República submete .à deliberação do Senado a escolha
do Senhor Pedro Sampaio Malan, para exercer _o cargo de
Presidente do Banco Central do Brasil.
PROJETO RETIRADO PELO AUTOR
Sessão 1'·9-93
E ENCAMINHADO AO ARQUIVO
Mensagem n' 293, de 1993 (n' 518/93, na origem), de
Projeto de Lei da Câmara n' 144, de 1992 (n' 2.907/92,
20 de' agosto do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
da República submete à deliberação do Senado a escolha
que extingue a fração do cruzeiro, denominada centavo, ·e
do Senhor Gustavo Henrique de Barroso F_r_anco, para exercer
dá outras providências.
o cargo de Diretor de Assuntos Internacionais do Banco CenSessão: 19-9'-93.
tral do Brasil.
- Sessão: 1'-9-93
Mensagem n' 294, de 1993 (n' 525/93; na origem);- de
PROJETOS REJEITADOS E ENCAMINHADOS
23 de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
AO ARQUIVO
da República submete à deliberação do Senado a escolha
Projeto de Lei da Câmara n' 109, de 1993, (n' 3.602193,
do Senhor Francisco Eduardo de Almeida Pinto; pãfa- eXerCer
na Casa de origem), que "regulamenta dispositivos constituo cargo de Diretor de Política Montetária do Banco Central
cionais relativos à reforma agrária".
do Brasil.
- Sessão: 1~-9-23
Sessão: 10-9-93
Projeto de Lei do Senado n' 124, de 1991, de autoria
Mensagem n' 231, de 1993 (n' 384/93, na origem); de
do Senador Márcio Lacerda, que fixa limites para aplicações
1~ de julho do corrente ano, ·pela qual o Senhor Presidente
e t:_esgates em fundos de aplicação de curto prazo.
da República submete à deliberação do Senado o nome do
Sessão: 22-9-93 -Decisão Terminativa
Senhor Qodoaldo HugueneyFilho, Mjnistro de_Prim~ira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto 30 "Governo da República da Venezuela.
PORTARIA N' 12/93
Sessão: 1'-9-93
· ·
. O Presidente do Instituto de Previdência dos CongresMensagem n' 275, de 1993 (n' 482/93, na origem), de
siStas, no uso de suas atribuições, resolve, designar a servidora
4 de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
Rute Ribeiro da Silva, Il_latrícula n~'_2882, do Quadro de Pessoal
da República submete à deliberação do Senado o nome do
do Senado Federal, à disposição do Instituto de Previdência
Senhor Paulo Nogueira Batista, Ministro de Prim:eira Classe
dos Congressista - IPC, para exercer a· funçãO -de auxiliar
da Carreira de Diplomata, para exercer o·cargo de Embaiadministrativo ''A", a partir de 30-9-93.
xador, Chefe da Delegação Permanente do Brasil junto à
Brasília, 4 de outubro de 1993. -Senador Wilson MarAssociaçãO Latino-America-na de Integração.
tins, Presidente.
Sessão: 1'-9-93
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PORTARIA N' 13/93

O Presidente do Instituto de Previdênciá. dos Congressistas, no uso-de _suas atP,buiçõ<f~. :resolve.• P,esigga~ o Ass,essor
Técnico d.o IPC, Arquiteto José Silveira. Rezende, para inte,grar como representante deste Instituto ~. çpqu_ssão _Especial
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de Licitação destinada a escolher firmas elaboradoras dos pro-

jetas executivos para ·construção de um edifício própriO do
IPC.
.
.
Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Brasília, 5 de oytubro de 1993. -Senador Wilson Martins, Presidente.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 214• SESSÃO, EM 11 DE OUTUBRO
DE 1993
1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Avisos de Ministros de Estado
- N~> 396!93, do Ministro de Mínas e E~~rgia, encami~
nhando complemento __ de informações sobre os_ quesitos
constantes do Requerimento n~ 753, de 1993, do Senador
.
Eduardo Suplicy.
- N" 397 e 400!93, do Ministro de Minas e Energia,
encaminhando complemento de informações -sobre os quesitos constantes dos Requerimentos no:>! 786 e 800, de 1993,
dos Senadores Eduardo Suplicy e Gilberto Mirartd_a, res_pectivamente.
- N9 817/93, do Ministro da Fazenda, encaminhando
informações sobre os_ quesitos constantes do Requerimento
n' 794, de 1993, do Senador Onofre Quinan:
1.2.2- Pareceres
- Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei. do Senado n'46, de 1993, que dispõe
sobre as sociedades de responsabilidade limitada.
- Redação final do Projeto de Resolução n• 46, de
1993, que autoriza o GOverno do Estado. do ~aranhão
a contratar operação de crédito junto à Fmanc1adora de
Estudos e Proje"tos --FINEP, no valor de
CR$19.776.804,00 (dezenove milhões, setecentos e setenta
e seis mil e oitocentos e quatro cruzeiros reais). para financiamento de Projeto "Programa de Consolidação do Sistema Rodoviáiiõ do Maranhão".
- Redação final do Projeto de Resolução n• 62, de
1991, que altera dispostivos·do Regimento Interno do Senado Federal.
1.2.3- Requerimento
- N' 1.053, de 1993, de autoria do Senador Beni Veras, solicitando autorização do Senado_Eeder_al para desempenhar missão no exterior.
1.2.4- Oficio
- N' 32!93-CCJ, do Presidente da Comissão·de Cons·
tituição, Justiça e Cidadania~ comunicando a rejeição do

Projeto de Lei do Senado n' 46/93, que dispõe sobre as
sociedades de responsabilidade limitada.
1.2.5- Comunicação da Presidência
- Abertura de prazo de cinco dias úteis para interposição-de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que o Projeto de Lei do Senado n9 46, de 1993, seja
apreciado pelo Plenário.
1.2.6 - Mensagem do Presidente da República
- N'356, de 1993 (n'670/93, na origem), que se ausentará do País nos dias 15 e 16 do Corrente, a fim de particípar
da VII Cúpula Presidencial do Grupq do Rio, em Santiago,
República do Chile.1.2. 7- Comunicação
- Do Senador -Coutinho Jorge, referente a sua reassunção aos trabalhos_da Casa.
1.2.8- Comunicação da Presidência
- Recebimento dos Ofícios n«S/116 S/120, cfe 1993,
(n"'"' 2.412 a 2.416, na origem), solicitando autorização para
que as Prefeituras de Dom Feliciano, E~tado do Rio Grande do Sul, e Loanda, Rolândia, Doutor Olmargo e Terra
Rica, Estado do Paraná, possam contratar operações de
crédito, para os fins que especifícam.
1.2.9- Discursos do Expediente

a

SENADOR LOURIVAL I!APTISTA- A neurose
da violência na sociedade moderna. A conscientização antitabagista nos ·meios profisSionais de- Brasnia.
SENADOR VALMIR CAMPELO- Incentivo à pequena empresa como instrumento de combate à inflação
e ao desemprego. Política tributária perversa para o desenvolvimento de micro-empresas. Possibilidade de acesso à
pequeTia empresa nas compras governamentais.
SENADOR ELCJO ALVARES - A difícil posição
da O AB, como entidade nacional! nas questões polêmicâs
da revisão constitucional. Retebiiftento de ofício dà Associação dos AdVogados de São Paulo, manifestando-se sobre
a reviSão cdilstitucional.
SENADOR' JONAS PINHEIRO- Reparos a ag.!essões Sofridas pelo ex-Presidente José Sarney, em fita-!d~.
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vídeo exibida no Palácio do Planalto, em soleô.id3de alusiVa
centos mil cruzeiros reais, utilizando recursos do Programa
ao 1<:> aniversário da morte do Dr. Ulysses Guimarães.
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
1.3 - ORDEM DO DIA
. . - Projeto de Resolução n' 86, de 1993, que autoriza a
Projeto de Resolução n"' 68/93, que estabelece a estru-- -- Prefeitura do MuniCíPiO -de Apucaran'!_- PR~_a contratar
tura do CefitrCfde Desenvolvimento de Recursos Humanos
operação de crédito, com o Banco do Estado do Paraná
do Senado Federal e dá outras providências. Votação adia- --BANESTADO, dentro do Programa- EStadUal de_ Deda por falta de quorum.
senvolvimento Urbano- PEDU, no valor de até sessenta
Projeto de Lei da Câmara n"' 148, de 1993 (n"' 1.909/91,
e cinco milhões e quatrocentos mil cruzeiros reais.
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú-Projeto de Resolução n 9 87, de 1993, qüe autoriza
blica, que dispõe sobre a contratação por tempo determia Prefeitura Municipal de Iguaraçu --PR, a contratar openado para atender a necessidade temporária de excepcional ração de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná
interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da
S/A-BANESTADO,novalorequivalenteatrêsmilhões
Constituição Federal, e dá outras proVidências. Discussão,
e duzentos mil cruzeiros reais, a preços- de maio/93, dentro
encerrada ficari.do a votação adiada nos termos do art.
do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PE168 do Regimento Interno.
DU ·
.
1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia
-Projeto de Resolução n' 88, de 1993, que autoriza
- Requerimento n"' 1.053/93, lido no Expeâiente da
a Prefeitura Municipal de Altónia- PR, a contratar operapresente sessão. Votação adiada por falta de quõrum.
ção de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
- BANESTADO, no valor equivalente a quinze milhões
e seiscentos mil cruzeiros reais, a preços de abril/93, dentro
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Conside- àol'rograma Estadual de Desenvolvimento Urbano -PErações sobre a entrevista do Ministro Carlos Átila, Presi- DU~
dente do Tribunal de Contas da União, aconselhando o
-Projeto de Resolução n"' 90, de 1993, que fixa critéCongresso Nacional, no decorrer da revisão constitucional, rios para viagens de Senadores ao exterior.
a promover reformas nos mecanismos estatãiS -de- COiii:I-OJe 1.3A-- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
dos gastos públicos.
1.4- ENCERRAMENTO
SENADOR NELSON WEDEKIN -Sugestões com
2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÕES ANvistas a s_olução do problema fundiário de Santa Catarina,
TERIORES
caracterizado como um Estado _minifundiário.
Do Sr. Senador Aureo Mello, pronunciados nas ses1.3.3 - Comunicação da Presidência
sões de 3-8, 30-8, 28-6 e 21-9-93. (Republicações.)
- Término -do prazo sem que tenha sido oferecidas
3- RETIFICAÇ6ES
·
emendas às seguintes matérias:·
Atada 188' Sessão, realizada em 15-9-93
-Projeto de ResoluçãO n9 84, de 1993, (jue aUtoriza
Ata da 189' Sessão, realizada em 16-9-93
a Prefeitura Municipã.I de Nova Prata do lguaçu - PR,
Ata da 192• Sessão, realizada ejll 17-9-93
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado
4- ATO DO PRESIDENTE
do Paraná S/A- BANESTADO, no valor de quatro miN' 493, de 1993 ·
lhões e quinhentos mil cruzeiros reais, a preços de março
5- ATO DO DlRETOR-GERAL
de 1993.
·- ·
N"' 67, de 1993
----Projeto
ResoluÇão
85, 1993,. que autoriza
6- MESA DIRETORA
a Prefeitura Municipal de Sertaneja - PR, a contratar
7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES _PERMASIA - BANESTADO, no valor de seis milhões.e seteNENTES
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Ata da 214a Sessão, em 11 de outubro de 1993
I

r I I I

•

.'

3" Sessão Legislativa Ordinária, da 49' Legislatura
• I,,., r'

I • I

PTesidênciii.;ii(/s.$is: Chagas Rodrigues e Epitq.cio Cafeteira

a

Capítulo III- Das Quotas (arts. 6' 10);
Capítulo IV- Da Administração (arts. 11 a 27);
Seção I - Disposíções Gerais (àrts. 11 a 21);
Seção II - Disposições Específicas ( arts. 22 a 27);
Capítulo V- Do Conselho Fiscal (arts. 28 a 32);
Capftulo VI -Da Assembléia dos Sócios (arts.
33 aA!); ·~ · ~
~
~
Capítulo VII - Do Aumento e da Redução do
Capital (arts. 42 a 45);
Capítulo VIII- Da Dissolução (arts. 46 a 51);
Capítulo IX- Da Liquidação (arts. 52 a 62);
Capítulo X- DispoSições Finais (arts. 63 a·S.3);
Seção I - Dos Direitos e- ObrigaÇões ?os Sócios
(arts. 63 a 70);
Seção II -Das Relações da Sociedade com Terceiros (arts. 71 a 75);
Seção III -Da Resolução da Sociedade em Relação a um Sócio (arts. 76 a 80);
Seção IV -Do Registro Próprio (art. 81).

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo _ Bello Parga _ Chagas Rodrigues _
Élcio Álvares _ Epitácio Cafeteira: __ João" Rocha _ Jutahy
Magalhães _ Lourival Baptista ._ Nab9r Júnior _ Nelson
Carneiro_ Nelson Wedekin _ Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)·~ A lista de
. presença acusa o comparecimento de 12 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, inicía-mos nOssOs trabalhos._.
O Sr, 1~ SeCretário procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte
EXPEDIENTE
AVISOS DE MINISTROS DE ESTADO
N(> 396/93, de 6 do corrente, do MinistrO de Minas e
Energia, encãlninhando complemento de informações sobre
os ·quesitos constantes do Requerimento ri~'-753, de 1993, do
Senador Eduardo Suplicy;
N' 397 e 400/93, de 7 do corrente, do Ministro de Minas
e Energia, enc-aminhando informações sobre os quesitos constantes dos Requerimentos n 9s 786 e 800, de 1993, dos Senadores Eduardo Suplicy e Gilberto Miranda, respectivamente;
e
N9 817/93, de 6 do corri:mte, do Ministro da Fazenda,
encaminhando informações Sobre os quesitos constantes do
Requerimento n' 794, de 1993, do Senador Onofre Quinan. ~
As informações foram encaminhadas, em cópias,
aos Requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
PARECERES
PARECER N' 353, DE 1993
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre o Projeto de Lei do Senado n• 46, de 1993, que
"dispõe sobre as sociedades de responsabilidade limitada".
Relator: Senador Pedro Teixeira
-l-

o Projeto de Lei do Senado n' 46, de 1993, ementado
à epígrafe, de autoria do eminente Senador Magno Bacelar
compõe-se de oitenta e três artigos, assim:âistribuídos:
Capítulo I - Disposição Preliminar (art. 1');
Capítulo II- Do Contrato Social (arts. 2' a 5°);

2. Na justificação, o preclaro -~utor do Projeto s~s_t~n~a
que o Decreto n' 3.708, de 1<f de janeiro de 1919 (("Regula
a constituição de sociedades por quotas de responsabilidade
limitada"), não mais atende aos interesses daquelas sociedades, notadamente quando o País busca o desenvolvimento
econômicO, as quais ainda se -regem~ também, por disposições
do Código Civil, do Código de Processo Civil, da- Lei de
Faléncias e da Lei das Sociedades por Ações. E, à semelhança
desta última (Lei n' 6.404, de 15 de fevereiro de 1976), as
Sociedades de Responsabilidade_ Limitada devem regular-se
por lei nova e específica, a ser ·extraída, basicamente, do Projeto de Lei da Câmara n' 118, de 1984 (n' 634/75 na Casa
de origem), que ''institui o Código CíVil", ora corD. tramitã.çãO
sobrestada no Senado Federal. Daí, a presente proposição,
que incorpora, ademais, diversas sugestões de empresários
e especialistas, apresentadas em dois simpósios realizados em
1970 e 1977.
3. A matéria foi distribuída a esta CCJ, para deCisãotennínativa (Regiinento Interrio, art. 91, § 1~', V). Não foram
oferecidas emendas no prazo regimental.
-11O proj~to ~e lei s~b análi_se não apresenta qualquer
que o lflqume de mconstitucionalidade ou injuridiadade. OutrosslDt, reveste-se de boa técnica legislativa. Entretanto, no tocante à regimentalidade, teríamos dúvida em atestá-la por_ inteiro, pois, consoante o próprio autor frifOnna,trata-se, na maioria dos dispositivos, de matéria extraída do
Projeto de novo Código Civil (PLC n' 118/84), que, como
se sabe, vem sendo examinado, nesta Casa, por Comissão
Temporária criada com essa destinação (Regimento Interno,
art. 374).
4.

a~pecto
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S.· .... P'ara. fuelhor podermos opinat quanto ao méritO, tomamos a liberdade de auscultar diversas personalidades repre-

'RESOLUÇÃO N'

, DE 1993

sentativas dos setores interessados, que, no geral, apontam
Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a conexcessiva rigidez c oneroso mecanismo_n_~_regulaçã«;> prec:on.i_tratar operação de crédito junto à Finaociadora de Estuzada, de difícil, se não impossível, cump:ntttento pela m.at~n~ ~
. dOI! e Projelos..,.,- FINEP, no valor de CR$ 19.776.804,00
das pequenas e médias empresas brásilatras. A propósito~ ~ Pai-a li~n.,cl~~nto do "Programa de Consolidação do
Sistema ROdoviário do Maranhão".
recebemos do eminente Sehaâor Albano Francó, prestimosa
colaboração nesse sentido, sob a forma de substanciosa ~áli~e
O Senado Federal resolve:
do Projeto de Lei. Nesse estudo, aponta-se a convemênCia
Art. 19 É o Governo do Estado do Maranhão autoride, por enquanto, manter-se a legislaçãq :tplicável,, sobre.tudo
zado a contratar, nos termos da Resolução n9 36, de 1992,
o Decreto no:o 3.708, de 1919, pois, em apenas dez01to art1gos,
do
Senado Federal, operação de crédito junto à Financiadora
regula satisfatoriamente a matéria:- gra~as a lnglez de So~za,
de Estudos e Projetas- FINEP, no valor de
que, inspirado na lei portuguesa, mtenctonab;nen:e? desp~u-~
CR$19.776.804,00 (dezenove miíhões, setecentos e setenta
de suas excessivas rriirntcia:s~ facultando-se,. ~ssrm, a hvr.e cnatl;
vidade dos empresários e juristas, a estrutui"ã.ção da vida Socüil ~ -e~.seiS- mil e oitocentos e quatro cruzeiros reais), a preços
de fevereiro de 1993.
através da liberdade do contrato (cf. Rubens Requião, ''Curso
Parágrafo único. Os recursosreferidOs neste artigo são
de Direito Comercial", 1' vol., 17' ed., pp. 328 e 332). Como
destinados
ao financiamento do ProjCto "Programã de Consoesse texto vigente comunga com o que existe em }egislações
lidação do Sistema Rodoviário do Marailhão", a ser desenestrangeiras - notadamente, na Inglate~_~a, em Portugal e
volvido pelo DER/MA.
- · · ·· ·
· ·
na Alemanha-, não se lhe afigura convemente, no momento,
Art.
2"
As
condições
financeiras
da
operação
são
as
opinar favoravelmente à aprovação desse projeto de ~ei. _
seguintes:
6. A nós, também nos parece, quanto ao !Ilé.nto, nao
. a) valor pretendido: CR$19.776.804,00, a preços de fevese dever aprovar essa proposição sob exame, po_r ~noportuna,
reiro de 1993;
dada a complexidade de matéria tã~ polê~ica, a qual e_stá.
b) data provável para desembolso dos recursos: 20 de
mesmo afeta à Comissão Temporána destmada a exammar
maio de 1993;
ó Proj~to de Lei da Câmara n" 118, de 1984, que institui
c) juros: doze por cento ao ano;
o Código Civil.
d) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referencial;
-llle) garantia: ICMS ou FPE;
7. Em face do exposto, embora opinemos pela constituf) destinação dos recursos: financiamento do Projeto
cionalidade, juridicidade e boa_ técnica legislativa do_ Projeto
"Pr_ograma de Consolidação do Sistema Rodoviário doMarade Lei do Senado n" 46, de 1993, concluímos, quanto ao méri- nhão", a ser desenvolvido pelo DER/MA;
to, pela sua rejeição.
_
__ _ _ _
~
-_
g) condições de pagamento:
Sala das Comissões, 6 de outubro de 1993~ ~Iram Saraido principal: ~m trinta e sete parcelas mensais, iguais
va Presidente - Pedro Teixeira, Relator - Wilson martins e _sucessivas, vencíveis no dia 20 de cada mês:
-'Gilberto Miranda - Nelson Carneiro - Josaphat Marinho
dos juros: exigíveis trimestralmente na carência e mensal- Aluízio Bezerra - Francisco Rollemberg - Aureo Mello mente na amortização.
- Esperidião Amin - Alfredo Campos - Mansueto de Lavor
__ Art. 39 O prazo máximo para o exercício da presente
- Cés&r Dias.
autorização é de duzentos e setenta dias, contados a partir
PARECER N' 354, DE 1993
de sua publicação.
(Da Comissão Diretora)
Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Redação final do Projeto de Resolução n• 46, de
1993.
PARECER N' 355, DE 1993
A Comissão DiretOfa apresenta a redação final do Projeto
(Da Comissão Diretora)
de Resolução n~ 46, de 1993,_ que autoriza o_ Governo-do
Redação
rmal do Projeto de Resolução n• 62, de
Estado do Maranhão a contratar operação de crédito junto
1991.
à Financiadora de Estudos e Projetes ~ FINEP, no valor
de CR$19.776.804,00 (dezenove milhões, setecentos e setenta
__ A Comissão Diretora apresenta ã. redaÇãO fiDal dO PrOJeto·
e seis mil e oitocentos e quatro cruzeiros reais), para financiade Resolução n" 62, de 1991, que altera dispositivos do Regímento do Projeto UPrograma de Consolidação do Sistema
mento Interno do Senado Federal.
Rodoviário do Maranhão".
Sala de Reuniões da Comissão,
de outUbi'õ de 1993~
Sala de Reuniões da Comissão,
de outubro de
- Chagas Rodrigues, Presidente - Nabor Júnior, Relator
1993 -Chagas Rodrigues, Presidente- Nabor Júnior, Rela- Junia Marise - Beni Veras.
tor - Júnia Marise - Benl Veras.
ANEXO AO PARECER N9 355, DEI993
ANEXO AO PARECER N' 354, DE 1993
Redação final do Projeto de Resolução n~ 46, de
1993.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, , Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte

Redação final do Projeto de Resolução
1991.
.

.

n~

.

62, de

...

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, ,
Presidente, nO$ termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte

Outubro de 1993
RESOLUÇÃO N•

, DE 1993

Altera disposltivos do Regimento Interno do Senado
Federal.

O Senado Federal resolve:
Art. 1' O art. 336, caput, do Regimento Interno passa
a vigorar com a seguinte re4ação:
"Art. 336.

A urgência podeiá Ser requerida:

a) .................................... ~ ...................... .

b) quando se pretenda a apreciação- da matéria

na segunda sessão ordinária subseqüente à aprovação
do requerimento;
c) quando se pretenda a inclusão em Ordem do
Dia de matéria pendente de parecer."
Art. 2' O art. 338, II, III e IV, do Regimento Interno,
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 338.
I -

............. " ................................... o...... ..

II- no caso do art. 336, b, por dois terços da
composição do Senado ou líderes que representem esse
número;

III- no caso do art. 336, c, por um quarto da
composição do Senado ou líderes que representem esse

número;
IV- por comissão, nos casos do art. 336, b e

c."
Art. 3' O art. 340, II e III, do Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 340. .. ................................. " ......... ..
I -

b·
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I I - após a Ordem do Dia, no caso do art. 336,

' III - na sessão seguinte, incluído na Ordem do

Dia, no caso do art. 336, c."
Art. 4' O art. 341 do Regimento Interno passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 341. Não serão submetidos à deliberação do Plenário requerimentos de urgência:
I - nos casos do art. 336, b e c, antes da publicação
dos avulsos da proposição respectiva;
II- em número superior a dois, na mesma sessão, não
computados os casos do art. 336, a."
Art. 5' O art. 342 do Regimento Interno passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 342. No caso do art. 336,- b, o requeiímento de
urgência será considerado prejudicado se não ho_~ver número
para a votação."
Art. 6' O art. 345 e seu parágrafo único, do Regimento
Interno, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 345. A matéria para a qual o Senado conceda
urgência será submetida ao Plenário:
I - imediatamente após a concessão da urgência, no caso
do art. 336, a;
II- na segunda sessão ordinária que se seguir à concessão da urgência, incluída na Ordem do Dia, no caso do art.
336, b;

III- na quarta sessão ordinária que se seguir à concessão
da urgência, na hipótese do art. 336, c.
Parágrafo único. Quando, nos casos do art. 336, b e
c, encerrada a discussão, se tomar impossível o imediato início
das deliberações, em virtude da complexidade da matéria 1
à Mesa será assegurado, para _preparo da; votação, prazo não
superior· a vinte e quatrO hôraS:" · ·
·
Art. 7"' O art. 346 e seu § 2';>, do Regimento lriterno
passam a vigorar com a seguinte redação:
1
--' Art. 346.
Os pareceres sobr~ as" proposiÇões em regime de urgência devem ser apresentados:
I - imediatamente, na hipótese do art. 336, a, podendo
o relator solicitar prazo não excedente_ a duas horas;
II -quando a matéria for anunciada na Ordem do Dia,
no caso do art. 336, b;
III- no prazo compreendido entre a concessão da urgência e o dia anterior ao da sessão em cuja Ordem do Dia
deva a matéria figurar, qu-ando se tratar de caso previsto no
art. 336, c.
§ 1'
§ 2" O parecer será oral no caso do art. 336, a, e, por
motivo justificado, nas hipóteses do art. 336, b e c."
Art. 8° O art. 347 do Regimento Interno passa a vigorar
com a segunte redação:
"Art. 347. Na discussão e no encaminhamento de votação das proposições em regime -de urgência, no caso do art.
336, a, só poderão usar da palavra, e por metade do prazo
previsto para as matérias em tramitação normal, o autor da
proposição e os relatores, além de um orador de cada partido."
Art. 9' O art. 348 do Regimento Interno passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. _348_. Encerrada a discussão de matéria em regime
de urgência com a ipresentâção de emendas, proceder-se-á
da seguinte forma:
_1- no caso do art. 336, a, oS pareceres serão- proferidos
imediatamente, por relator designado pelo Presidente, que
poderá pedir o prazo previsto no art. 346, I;
II -no caso do art. _336, b, os pareceres poderão ser
proferidos imediatamente, ou se a complexidade da matéria
o indicar, no prazo de vinte e quatro horas, saindo, nesta
hipótese, a matéria da Ordem do Dia, para nela figurar na
sessão ordinária subseqüente;
III- no caso do art. 336, c, o projeto sairá da Ordem
do Dia, para nela ser novamente incluído na quarta sessão
ordinária subseqüente, devendo ser proferidos os pareceres
sobre as emendas até o dia anteri(;)T_ ao da sessfio em que
a matéria será apreciada."

Art. 10. O art. 349, caput, do Regimento Interno passa
a ter a seguinte redação:
"Art. 349. A realização de diligência, nos projetas em
regime de urgência, só é permitida no caso do art. 336~ c,
e pelo prazo máximo de quatro sessões ordinárias."
Art. 11. O art. 352, II, e seu parágrafo único, do Regi- rilento Interno, passam a vigorai com a seguinte redação:
''Art. 352.
I -

Extingue-se-a-ui-gência:-

.....-- ................................. , ... : ............... .

II- nos casos do art. 336, b e c, até -Ser iniciada
a votação da matéria, mediante deliberação do Pie~~

......

.

.

-
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_ Parágrafo único., O requerimento de eXtinÇ30.de ui'gência pode ser formulado:
,
. _ .
a) no caso do_ art. 336, h; pela maiOria dos- membros
do Senado ou líderes que representem esse número;
·
b) no caso do art. 336, .c, por um quarto da composição
'do Seriado ou líderes que representem esse número;
c) nos casos do art. 336, b e c; peta comiSsão requerente."
Art. 12. Os arts. 132, § 2•, a e b, 163, VI, 255, I, a
e II, c, 1, e 408, § 39 , todos do Regimento Interno, pasSam
a vigorar com a seguiilte redação:
"Art. 132.

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

·--~~~-

......-.

-~._

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

Esclareçp, ci~~ ·deVe.ref es~ãC: ~t.Ísen~e· dO ?~ís no período
de 10 a 16 do cQtreht~ m~s.
,
,.
· · · Salã das SessOe!s,
de outubro de 1993.- Beni Veras.
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÁO REGIONAL ' .
Aviso/MIRIGAB/N' 183/93
Brasília, 22 de setembro de.l993
A Sua Excelência o Senhor
Senador Beni V eras

~

SenhOr Senador,
.
,, ,
.. Tenho a satisfação de convidar=\!ossa -Excelênci3. para
parte da missão brasileira, composta por Ministros de
..............................-~ .......... ~~- .. --···-·'-----~· fazer
Estad_o, Governadores, Senadores e Deputados Federais; que
a) por meia hora, no Caso do art. 336, a;
fará VIagem de estudo e trabalho aos Estados Unidos.• incluinb) por vinte e quatro horas, os casos do art. 336,
do visita a um distrito de conservação de água e irrigação
b e c;
no Estado de Colorado, no dia 12-10-93 é um Seminái"io
sobre Irrigação, Política de Águas e IÍnpiÍcaÇÕ-es Legais: na
Sede do Banco Munida!, em Washington, nos diaS ·14 e
"Art. 163..
15-10-93. A saída do Brasil está prevista para o di3.- j_Q çl~-
=-outi.lbro e o retorno no dia 16 de outubro.
VI- matéria em tramitação norinal."
2... COmo $abe Vossa Excelência, um dos assUD.tos 'de
"Art. 255. .. ..........................: ...- .............. .
-...._...~~~-, _maior rele_vância para o desenvolvimento nacional e regional
I - ....................................... " ................... . no Brasil diz respeito ao gerenciamento da política de águas
e ao papel da irrigação na agricultura e na produção de alimentOs e matérias-primas. No Brásil, ãiõ.dia não existe uma adequaa) urgência no caso do art. 336, b;
da legislação sobre o uso da água, o que em ·muitos casos
tem provocado conflitos de diversas naturezas entre usuários
reais e potenciais. De modo especial, isto tem sido um empeI I - ......................................................... .
cilho para o uso eficiente da água, uiri recurso que se torna
Cada vez mais escasso, e para o aumentO da produtivídade
1) urgência do art. 336, c;
nos projetos de irrigação.
3. É preocU:pãdo com a busca de alternativas para aPer"Art. 408.
feiçoar a legislação e a política de águas e irrigação no Br3.sil,
inclusive através de mecanismos de decisão descentralizados,
que o Ministério da Integração Regional, através da Secretaria
de Irrigação, em conjunto com a Secretaria de_ Planejamento
§ 39 Quando se tratar de questão de ordem sobre a
da Presidência da República, através da sua Secretaria Execumatéri"a em regime de urgência nos termos do art. 336, a,
tiva, e com apoio do Banco Mundial, está organizando a viaou com prazo de tramitação, o parecer deverá ser proferido
gem de estudo para a qual Vossa Excelência-está sendO conviimediatamente, podendo o Presidente da comissão ou o reladado. Logo após a viagem será preparado um relatórío-Coril
tor solicitar prazo não excedente a duas horas·."
as conclusões e recomendações do evento, para ampla distriArt. 13. Esta res-olução entra em ·vigor na data de sua
b_uição
e disseminação, especialmente junto aos parlamentares
publicação.
inCumbidos da revisão constitUcional.
Art. 14. Revogam~se as disposíções em contráriO.
4. Em face do tempo relativamente curto para organizar
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O Expeprogramação de tamanha complexidade, tomo a libe~dade
diente lido vai à publicação.
de solicitar a Vossa Excelência a gentileza de sua pronta resSobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
posta, de preferência até o dia 27-9-93, diretamente ao SecreSecretário.
tário_~~l_rrig~ção do Ministério 4a Integração Regional,_ Dr.
É lido o seguinte
Carlos Wilson, através dos fax (061) 225-6359 e 226-9344.
5. Valho-me do ensejo para manifestar a Vossa EXceREQUERIMENTO N• 1.053, DE 1993
lência oS meus protestos de estima e consideração. - Alexan9
Requeiro, nos termos do arf. 40, § 1 , a, do Regimento
dre Alves Costa, Ministro da Integração Regional.·
Interno, autorização para participar, a convite ·do Ministério
da Integração Regional, da Missão Brasileira que fará viagem
de estudo e trabalho aos Estados Unidos, incluindo visita
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteíra) -O requérl:
a um distrito de conservação de água e irrigação no Estado
menta hdo será remetido à Comissão de Serviços de Infra-Esde Colorado e um Seminário sObre Irrigação, Política de
trutura, devendo ser apreciado após a Ordem do Dia, ·nos
Águas e Implicações Legais, na sede do Banco Mundial, em
termos do § 3• do art. 40 do Regimento Interno.
Washington, conforme A VISO!MIRIGABTri'T83793, em aneSobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1• Secretário.
É lido o seguinte
xo.
§ 2•

'
...............................'........ ~ .............. ..
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SECRETARIA LEGISLAUVA
SUBSECRETARIA DE COMISSÕE.S.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CID ADA,
NIA
Of. N• 32/1993 CCJ
Brasfiia, 7 de outubro de 1993
Exm' Sr.
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Senado Federal

do qual solicitei e tive aceita minha exoneração (decreto em
anexo); retomarei minhas fUnções como Senador da República, para as quais solicito sejam tomadas' as medidas adminisfrá.tiv3s -neCessáriàS~ · ·
'
·
·
Que_fO renovar os meus 3-gradecimentos_pessoais aos
rriembros·_dessa Cãsa, em especial a Vossa Excelência, pelo
permanente apoio que recebí dUrante o exercíCiO ministerial.
Cordialmente, - Senador Coutinho Jorge, PMDB PA.

Senhor Presidente
Nos termos regimentais, comunico a V .. Ex~ que esta
Comissão rejeitou o PLS n 9 046/93, de auto-ria do Senador
Magno Bacelar, que dispõe sobre as sociedades de responsabilidade limitada, na reunião realizada em 6 de outubro· de
1993.
Cordialmente, - Senador Iram Saraiva, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Com refeC
rêricia ãci eXpediente que acaba de ser lido, a Presidênçia
comunica que, nos termos do art. 91~ §§ 39 a 59, do Regimento
Interno, abrir-se_-á o prazo de cinco dias úteis -para tntetposição
de recurso, por- um décimo da composição da Casa, para
que o Projeto de Lei do Senado n? 46, de 1993, se já-apreciado
pelo Plenário.
O Sr. Epitácio Cafeteira deixa a cadeirii da presidência- que é iicupada pelo Sr:- Chagas Rodrigues, 1"
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi·
dência recebeu a Mensagem n' 356, de 1993 (n' 670/93, na
origem), através da qual o Senhor Preside_I_!te da ~epública
comunica que se ausentará do País nos dias 15 e 16docorrente,
a fim de participar da VII Cúpula Presidencial do Grupo
do Rio, em Santiago, República do Chile.
É a seguinte a Mensagem recebida:
MENSAGEM N• 356, DE 1993
(N' 670/93, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal
Tenho a honra de dirigir-me a Vossas Excelências para
informá-los de que, com base na faculd~de qll~- ~~ 5=onfere
o artigo 83 da Constituição, me ausentarei do País no pe-ríodo
de 15 a 16 de outubro de 1993 para participar da VII Cúpula
Presidencial do Grupo do Rio, em SantiagO, Rep.ública do
Chile.
Terei a oportunidade, na reunião de Santiago, de participar de diálogo, com os demais Presidentes dos países do
Grupo do Rio, sobre os mais importantes aSSuiltOS -da -atuaf
conjuntura latino-americana e intemacioila:J: -- - Brasília, 8 de outubro de 1993. -Itamar FranCo.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE 1993
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuiçãop
que lhe confere o_art. 84, inciso I, da COnStituição, resolve:
Exonerar, a pedido,
FERNANDO COUTINHO JORGE do cargo de Ministro
de Estado do Meio Ambiente._
Brasília, 14 de setembro de 1993; 1729 da independência
da República
Itamar Franco

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi·
dência recebeu do Senador Coutinho Jorge ofício comunicando sua reassunção aos· trabalhos da Casa.
É a seguinte a comunicação-recebida
Brasilia, 16 de setembro de 1993.
A Sua Excelência o Senador
Humberto Lucena
Presidente do Senado Federal
Brasília/DF
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência qué te-ndo cumprido minha
missão no cargo de Ministro de Estado do Meio Ambiente,

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência recebeu, do_ Banco Central do Brasil, os Ofícios n'?'
S/116 a S/120, de 1993 (n' 2.412 a 2.416/93, na origem), solicitando, nos termos da Resolução n9 36, de 19g2, .do Senado
Federal, autorização para que as Prefeituras de Dom Felicia-iio, Est3.do do Rio Grande do SUl, e Loanda, Rolândia, Doutor Camargo e Terra RiCa, Estado do Paraná, possam contratar operações de crédito, para os fins que especificam.
As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Há oradores
inscritOs.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptis~a.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenhome preocupado com o crescimento da violência entre- nós
e, de um modo geral, no mundo inteiro.
A neurose da violência, da incompreensão, da falta de
respeito pela vida e pela pessoa, tem dado mostras da sua
preocupante dimensão, especialmente quando constatamos
que a -sua ocorrência tem-se verificado em todOs- os parses
independentemente de seu estágio de progresso ou desenvol~
vimento.
Muitas tragédias, na convivência humana, têm ocorrido
nos países ditos desenvolvidos e mais civilizados, como agressões--e ·assassinatos, por inspiração de distúrbios mentaiS ou
por-motivos fúteis.
Casos recentes acontecidos entre nós são pteocupàntes
e disseminam na sociedade uma sensação desagradável de
que poderemos nos tornar prisioneiros do medo.
Li, recentemente, que num restaurante da Califórnia,
em São Francisco, uma mulher de vinte e dois anos, em companhia dos filhos menores, matou uma outra de vinte a~os,
com um tiro de escopeta calibre 12, porque fora advertida
por um grupo de outras jovens por estar fumando em local
de estabelecimento destinado a não-fumantes.
Diz a notfdâ qiie à. mulhe-r que funiãva, advertida Pela
gerência do restaurante, apagou calmamente o cigarrO, saiu
em companhia dos menores e logo depois voltou com a arma
e matou urna jovem' que fazia parte do grupo que fez a reclamação para que não fumasse naquele espaço.
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Veja, Sr. Presidente: este caso· é apenas amostra de uma
realidade deplorável a que a sociedade modema chego-u pelo
consumo da violência e pela tensão das relações- sociais e·
humanas, sem excluir desses fatores um cOmponente ·extremamente pernicioso que é o consumo de drogas e outros víCios,
incluindo o fumo e _o álcool, que, em e·xcesso, têril- sido o
causador de muitos acidentes e tragédias.
O homem, cnado por Deus, não deveria se embrutecer
tanto, esquecendo a sua origem e o aprendizado da civilização.
Felizmente, com relação ao fumo, em que o caso acontecido na Califó"rnia não reflete o confronto aberto entre fumantes e não-fumantes, já existe uinã consciência basta"Iüe sólida
com relação aos seus malefícios. E o exemplo que ·vale ser
citado é o fato de o famoso cantor Michael Jackson, que
vem ao Brasil neste mês de outubro, já ter mandado retirar
todos os cinzeiros da suíte presidencial que reservou em hotel
de luxo em São Paulo, conforme notícia publicada em toda
a imprensa.
Em Brasília, uma empreSa de advogados associados que
não admitem fumantes inspirou uma notícia no Jornat ae Brasília, da semana passada, intitulada: "Não fumar é requisito
para vaga de advogado".
O proprietário da empresa é categórico quando afirma
só contratar não-fumãntes: - "eu Dão fumo e não gosto do
cheiro de cigarro. Acho que os fumantes são mal-educados,
porque não respeitam us lugares fechados, hospitais, grávidas
e crianças. Pessoas assiri:t não servem paià ficar próxhnas de
mim ... " - diz o empresário, aCrescentando outras desvantagens do fumo no local de trabalho:- "além do mal cheiro,
a nicotina afeta os sensores dos computadores e queda da
produtividade pelo fato de o funcionáriO interromper suas
atividades para fumar".
Uma advogada, há um ano trabalhando na empresa, declara gostar do ambiente sem fumantes: "O cUeiro do fumo
é insupõitável; a fumaça fica impregnada na roupa e no cabelo
e também irrita os nieus olhos. Sou contra o fumo", afirma
essa advogada.
Sr. Presidente, faço esse breve regiStro, em_ primeiro lugar, para manifestar a minha preocUpação com o estado de
violência em que víve a sOCiedade nos dias de hoje, com
a propagação dos vícios~ que deterioram a seriedade e a paciência, enfraquecem o- sentido de respeito e solidariedade
humana e causam tantos problemas e tantas vítimas, lamentando o caso que relatei, ocorrido naquele restaurante na
Califórnia. Em segundo lugar, para ressaltar o posicionamento
desse escritório de advogado em Brasília, optando por um
ambiente exclusivamente de não-fumantes.
Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com o
meu pronunciamento, da notícia publicada no Jornal de Brasflia, edição de 5 de outubro, intitulada "Não fumar é quesito
para uma vaga de advogado". Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
DOCUMENTO A QUE SE REFERE-O SENADOR LOURIVAL BAPTISTA

NÃO FUMAR É REQUISITO
PARA VAGA DE ADVOGADO
Jornal de Brasília, 5 de outubro de 1993.
Não fumar. Este foi o principal requisito anunciado pela
Faiçal baracat Advogados Associados para contratar um advo-
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gado recém-formado. :A empresa tem um quadro de 20 funcionários não-fumantes,e.'dispõe de cartazes desestimulando o
fumo em seU esCri.tório·.que IiCa na·QI 5, conjunto 9, bloco
"B" 1 sobreloja,-ho Lago sul.
O proprietário da empresa, Faiçai_Baracat, apontou ontem uma série de motivos que o estimulam a contratar apenas
não-fumantes. "Eu não fumO e não gosto do cheiro de cig~:rro.
Acho que os fumantes são mal-educados porque não respeitam
lugares fechadas, hospitais, grávidas e crianças. Pessoas assim
não servem para ficar prõximas de -mim", disse Faiçal. Outras
desvantangens.do fumo no logal de trabalho, além do mal
cheiro, são a- nicotina que afeta os sensores dos computadores
e a quebra da produtividade pelo fato de o funcionaria inter·
romper suas atividades para fumar.
A advogada Elda Gomes trabalha há um ano na empresa
e gosta do ambiente sem fumaça. "O cheiro do fumo é insuportável. A fumaça fica impregnada na roupa e no cabelo e tam-_bém irrita meus olhos. Sou contra o fumo", disse Elda. Paulo
Roberto Ribeiro Alves concorda com sua colega de trabalho. "O fato de não haver fUmantes é o grande atrativo-daqui",
comentou. _Clientes -quando alguém aparece no escritório com
cigarro na mão, recebe logo um pedido para "esquecer" o
víciO enquanto permanecer nO recínto. "PeÇo para os clientes
não fumarem. Mas alguns não respeitam. A solução, neste
caso, é abrir as janelas e manter um cinzeiro pOr- aqui.Afirial
de contas o cliente sempre está com razão'' ,lamentou Faiçal
Baracat.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ Concedo
a palavra ao nobre Senador Valmir Cainpelo.

ó SR. VALMIR CAMI'ELO (PTB- DF. PronunCia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs, Senadores, já
há algumas décadas, a sociedade brasileira enc:ontra-se aprisionada pelos carrascos da inflação- e da recessão. Em razão
disso, além da perda de nosso poder aquisitivo, convivemos
em alta escala com o desem(>fego e também com a fome
e a miséria.
Sabemos todos; Sr. Pr-esidente, que o sonho dos brasileiros seria encontrar uma saída para essa situação caótica,
a qual nos permitisse levar um vida normal, em que pudéssemos fazer compras com preços estáveis, em que pudéssemos
guardar algumas economias do salário" para investir em s3úde,
cultura e lazer. Como a maior parte de nossa sOciedade não
tem condições de participar nem de usufruir dessa vida normal,
disso resultam frustrações e também algumas vezes fantasias.
Essas fantasias seri3.ril. capazes de nos tirar dessa situação
crónica de arrocho e de desânimo que tanto nos castiga. De
tempoS em tempos, somos atraídos para essa órbita mágica
e parecemos acreditar ter encontrado a _soluç_ão para nossa
crise. Mudam-se, então, as linhas básicas de nossa política
económica, mudam-se os condutores responsáVeis por elas,
e são anunciadas muitas modificações que nem sempre são
implementadas. Passada a onda mágica, todos percebem que
as restrições e os efeitos perversos da in_flação e do desemprego
continuam a afligir e á Castigar toda a população.
Essas palavras Sr. Presidente, que apenas buscam descrever esse já longo ciclo de inflação e de desemprego, não são
proferidas para disseminar a descrença. Ao contráriO,- elas
almejam motivar as nossas crenças e; coriS'é"Ctüentelfieilte, as
nossas açóes para um campo de soluções político-económicas
concretas e viáveis:
- - A verdade dos fatos. Sr. PreSidente e Srs. Senaçlores,
é que somos, paradoxalmente, um país ricO de pessoas pobres.
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Respeitand'? inichllmente essa contradição, precisamos apren-·

der a a cammh~r ~~m as nossas próprias pemas,--desprezando
?S _passes rnágtcos e as _fa~tasias irreaJizáveis-.--_cremo~ que,
Já é a hora d~ olhar objet:J.vamente para os -fatOs CODCrefoS;
Cremos que Já é hora de minimiZã.r a iiltenção carisiiiática
ou o discurso pomposo. E dentro dessa visão realista de nossas
possibilidades para enfrentar a inflação e o desemprego é
que g?staríamos de re~embrar a importância que deve _ser
dada as pequenas e mtcrocmpresas para_ o _crescimento de

nossa economia. Basta lembrar, Sr. Presidehte, que 59% da
oferta de emprego no País são criados pelas pequenas empresas.
O motivo pelo qual venho tratar dessa questão é que
a pequena e~presa deve ser apoiada para ser competitiva
segun?? as leis do mercado. E, para nós, tomou-se decisiva
a partiCipação da pequena empresa no mercado, porque teremos o trabalhador brasileiro como o maior beneficiário nessa
dinâ~ica de funcionamento _ eco_nômkO. Até- agOra~ o desenvolvimento de nosso País, foi marcado por grandes desigualdades. Foi incapaz de distribuir os frutos do progresso. Urge
que abandonemós os planos mirabolantes, que, em realidade,
s6 vem agravar o mal crónico que sofre a distribuição de
bens. A pequena empresa precisa ser valorizada como fator
de crescimento sustentando, absolutamente indispensável à
vida brasileira.
'
Srs. ~enadores, o modelo de desenvolvimento em vigor
tem mantido a estrutura produtiva oligopolizada, concentradora de renda. Esse vem sendo o principal obstáculo ao combate eficaz da inflação, assim como à retomada do desenvolvimento com justiça social. Só existe crescimento económico
quando. o seu resultado é distribuído pela maioria da massa
populaciOnal trabalhadora. Em outras palavras, urge que muito~ produzam P.ouco, d~ forma que a soma desses poucos
seJa representativa. Assim, o crescimento-económico da Nação espelhará um desenvolvimento do País. Para iSso, urge
q.ue fortaleça?los as empresas de pequeno porte como a princtpal alte~attva pa~a que possamos vencer o impasse em que
a economia brastlerra está mergulhada. Não_ é mais tolerável
~ver na e~tagnação eco.nómica, com todos os resultados ne~a
hvos que tsso traz à soCiedade. Faz-se necessário romper c<?m
o modelo sócioeconómico em que vivemos, lançando as ba$es
de um novo, pelo qual se promova a verdadeira força 'da
Nação, sustentada pelas empresas de pequeno porte.
A Constituição de 1988 prevê tratamento diferenciado
para a pequena empresa, exatamente para garantir seu acesso
aos. mercados e o direito de competir neles em condições
de Igualdade. Trabalhando, construindo nosso País devemos
inspirar.:.nos na norma constitucional, introduZindd os mecanismos nas compras da União, dos Estados e municípios.
O Estado é o_ maior comprador de mercadorias do País.
A~ualmente o pequeno empreendimento participa apenas cõm
5% das encomendas de tod_o _o setor público, que chegam
à grandeza de cem bilhões de dólares.
Assim, diz-nos, com a maior lucidez, o empresário António Fábio Ribeiro, dinâmico Presidente da Federação das Indústrias de Brasilia: " Ao longo dos últimos doze anos, as
empresas de pequeno porte sustentaram o nível mínimo de
emprego na economia, evitarido a explosão social."
.É bem verda~e que. quase em sua maioria os pequenos
e mtcroempresános hoJe encontram-se na m:argirtalidade,
compondo a economia informal, parcela ponderável do Produto Interno Bruto. Isso porque, em face do si3tema tributário
perverso em vigor, tornou-se impossível ao pequeno empre-
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sário viver com a _cabeça de fora e não. se sufo_çar com o
pânt_ano dp.excesso p.~ impostos que tomou conta da economia
brasileira)gerando inclusive_a_sonega_ção tão denunciada pelas.
autoridades econôrp.iças .. , • .
...
.
Segui:a!llente,~ S~-~ Pie_siOeJ!te, as empresas de pe(jueno
porte_ des_aparecerão..,breveme~ti: -do cenáriõ eCQQQmico haçio: .
nal, caso continue a at1,1al política tributá_tia injusta, peiversa
e muito pouco inte.ligente, porque _d_esestimula a. a(ividade
produtiva, gera desemprego e reduz a arrecadação, produzindo, como conseQüência, o .déficit público.
Dentro desse contexto, o Gover_no, para compensar seu
Caix~, endivida-se j_unto ao sistepta financeiro, sujeitando-se
a eleva_d.as .taxas Qe juros qQe, por sua ·vez, bloqueiam os
investimentos.
,
,,,..
. .
O Governo tem um papel fundamental na promoção das
empresas de pequeno porter No Brasil, lamentavelmente, os
poderes públicos estã_o na contramão da história_, no que_diz
respeito às pequenas empresas. Nos países desenvolvidos, fortalecendo-as des<k o final da Segunda Guerra Mu.nçl_i~l, os
governos fizeram delas prioridades econômicas e políticas.
Assim. a parti~ dessas empresas, tem-se verificado progresso espantoso da Ciência e da tecnologi~, da modernização
e da competitividade, como tem dito o Ministro- da Ciência
_ _
e Tecnologia, Professor Israel Vargas. _
O acesso das pequenas _empresas às compraS governamentais tem sido a alavanca do crescimento económico de
muitos países. e é esse acesso .que o Serviço Brasileiro de
Apoio à Pequena Empresa Professor Israel Vargas. - SEBRAE - reclama como alternativa de crescimento para o
Brasil de hoje.
É sabido que os benefícios advíndos .dessa tomada de
posição, que deve ser sobretudo política, serão-significatiVOs
para o País, poiS as bases de um novo modelo de desenvolvimento, estamos convenc_ídos, só serão lançadas efetivamente
a partir do fortalecimento das pequenas empresas.
O Sr. Elcio Alvares - Permite_-me V. Ex~ um ~p~ute,
Senador Valmir Campelo?
-O SR. 'i>'ÁLMIR C'AMPELO- Ouço V. Ex•commuita
atenção.
o

O Sr. Elcio AlvareS - O_ discurso toca em um ponto
que, dentro de mais alguns dias, será objeto de muita discussão
neste plenário, com opiriióeS iiiteiramente favoráveis. Recentemente, as Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania
e a de Assuntos Económicos tíveram opóftunidade de examinar três proposições, de iniciativa da Câmara e do Senado
objetivando exatamente dar cumprimento ao art. 179 da Cons~
tituição, que prevê um sistema de facilidades para o funcionam:n.to da pequen.a e microempresa. Devo-dizer que o projeto
_ongmal, de autona do ex-Deputado Marcos Formiga, da Senadora Marluce Pinto e do Deputado Victor Faccioni, veio- da
Câmara c~m algumas imperfeições, foi encaminhado para as
duas Comissões, principalmente para a Comissão de Constituição. ~ustiça e Cidadania. quando tivemos oportunidade
de exanunar o texto e, a contragosto, excluir as isenções que
~tavam previstas nesse projeto, por ser coinpetência constitUCIOnal do Executivo toniar" tal iniciativa. Todavia, no todo
do substitutivo que fOi ap-reSentado, há esse cuidado; no· momento em que ele vier para o Plenário - talvez nesta ou
na próxima semana -,-justiça terá Que ser feita quanto ao
trabalho do SEBRAE, que está realizando uma obra que
constdero excelente:, conscientizando todo o povo brasileiro
de maneira inteligente. Até a propaganda que está sendo
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veiculada na mídia, através da televisão, com magníficas intervenções, tendo a participação do atar Lima Duarte, deixa
muito claro o sentido da pequena e da mictoempresa. Um
dos pontos contidos nesse substitutivo é a participaÇão destas
nas concorrências, visto que os dispositivos atuais alijã.vam
completamente a participação- desses segmentos _tão importantes na vida econômica brasileira. Senador Valroir Campelo,
hoje, considero o trabalho do SEBRAE da mais alta relevânís essa consciência-que todos devem ter, a de que a pequena
e a microempresa realizam um trabalho notável em favor
do País, porquanto, em um momento de difícil situação- económica, de recessão económica até em algumas das regiões brasileiras, abre um leque de empregos e oportunidades que suavizam em muito o grande problema social. Portanto, o discurso
de V. Ex\ Senador Valmir Cainpelo~- reiJ.dendo homenagem
inclusive ao industrial Antônio Fábio, que tem sído um batalhador constante da causa da pequena e microempresa, merece
os nossos aplausos. Quero parabenizar V. Ex' pela dedicação
em favor da pequena e microempresa, cujo apoio poderâ
ser demonstrado dentro de breves_ dias, nesta semana ou na
vindoura, quando V. Ex' terá a oportunidade de sustentar,
com sua inabalável fé nesse segmento da vida económica brasileira, as vantagens que devem ser concedidas em favor da
pequena e microempresa, cumprindo o constante no art. 179
da atual Constituição.
~O SR. VALMIR CAMPELO -Muito obrigado, nobre
Senador Elcio Alvares. As palavras de V. Ex• reforçam exatamente a nossa preocupação com a mlcroempresa. Também
entendemos que a vez é do pequeno.
Acompanhamos, na Comissão de Assuntos Econôniicõs,
presidida pelo eminente Senador João Rocha, que se encontra
aqui em plenário~ a aprovação"- do parecer brilhantemente
apresentado por V. Ex~. como Relator, o qual tivemos a oportunidade de discutir com imensa satisfação.
·
Estamos aqui antecipando essa preocupação. Inclusive,
o Governo local já deu o pontapé inici31: no P3fque da Cidade,
está-se realizando uma exposição que objetiva demonstrar
o que é produzido no Distrito Fede"ral e o qúé. o Governo
local adquire, muitas das vezes, até de fora.
O Sr. Elcio Alvares - V. Ex• me permite, mais uma
vez, um aparte?
O SR. VALMIR CAMPELO- Com todo o prazer.
O Sr. Elcio Alvares - seria interessante deixar claro
também, quando se alude a pequenas e microempresas, o
comportamento do Senador João Rocha na Presip.ência da
Comissão de Assuntos Econômicos.. __Na verdade, desde o início do meu mandato de Senador, essa foi a primeira Vez que,
democraticamente, os segmentos envolvidos em um projeto
tiveram uma participaçãO tão direta na elaboração do mesmO.
O Senador João Rocha, que -diga-se de passagem --tem
sido uma das melhores revelações como Presidente da Comissão de Assuntos Econõmicos, teve essa sensibilidade. Vivemos, dentro da Comissão, dias que considero altamente produtivos em favor do aperfeiçoamento do_ projeto. Portanto,
esse substitutivo, qtie representa tOdo o pensamento das entidades_envolvidas --não só do SEBRAE, mã.s também do
MONAMPE - , foi redigido sob o impulso- mais vivo do enfoque democrático. V. Ex' lembrou muito bem - e reforço
-que o comportamento do Senador João Rocha na Comissão
de Assuntos Económicos tem tornado todos as matérias ·qué
por ali transitam da mais viva atualidade; são temas palpitantes

que o emine_nte representante de Tocantins tem tido a acuidade de relevar com a maior intensidade. No caso das pequenas e microempresas, aconteceu um fato que considero importante para o Parlamento brasileiro: discutiu-se, democraticamente, com a partidpaçãõ--de todos os segmentos, um projeto da mais alta relevância.
- - ---- - O SR. VALMIR CAMPELO ~Muito obrigado, nobre
Senador.
O Sr. João RoCha- V. Er-me permite um aparte, nobre
Senac?or yalmir Cainpelo? O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço V. Ex• com muito
prazer, nobre Senador João Rocha.
O Sr. João Rocha Em primeiro lugar, eu gostaria
de colocar que esse projeto foi discutido com muito critério,
exãtamente para que oart. 171 da Constituição Federal tivesse
uma lei que tornasse viável unla definição da- pequena e média
empresas- em noSsO País. A respeito das declarações do meu
amigo, o competente Senador Elcio Alvares, quero dizer que
a- Comissão tem ~ffelicldade de cOntar com o apoio dos seus
27 membros, aos quais transfiro esse elogio do Senador Elcio
Alvares. Somente com essa colaboração, sobretudo ao País,
podemos analisar, com muito rigor, todos os projetes de lei
que por ali passam. O mérito é nosso. Entendo que estamos
dando a demonstração de que essa unidade, esse espírito real
de trabalho unificado só tem trazido resultados positivos. Portanto~ queria-· apenas faze"r o registro de que esse mérito é
de todos os membros da Comissão de Assuntos Econômicos.
Muito obrigado.
O SR. VALMIR CAMPELO- Obrigado a V.· Ex•, Sena·
dor João Rocha.
Contiim-ahdo, Sr. Presidente.
Somente as pequenas empresas terão ·condições de gerar
ni"ãiS empregos por unidade de capital investido, sem pressões
inflacionárias adicionais, conforme já está acontecendo em
dezessete Estados da Federação, cujos governos passaram
a comprar em mais de quatro mil empresas de pequeno porte,
gerando trinta mil novos empregos e faturamento de trinta
e seis- milhões de dólares.
Essa é a estratégia em que i\credit3.mos e temos fe. S-erá
através dela que atuaremos em perfeita consonância com o
esforço do Governo de combater a escalada inflacionária e
estimular as atividades produtivas em busca-de um crescimento
sUstentado na justiça socfal, -a partir do estímulo à iniciativa
priVada.
Srs. Senadores, parece-nos tão simples essa proposta de
desenvolvimento embasado na justiça so_cial. Cremos que talvez _seja necessário voltár nossos olhares para a Inglaterra
do século XIX, quando acontecia a Segunda Revolução Industrial. Todo o aspecto dramático da injustiça social presente
na Primeira Revolução Industrial foi supera-do quando os pequenos produtores eram apoiãdos pelo Governo. Com isso,
teJP.OS em frente Çe nossos olhoJ:, hoje, o estado de deseuvolvimento económico, social e cultural em que se encontra a
Inglaterra.
Muitos outros exemplos ainda seriam possíveis de ser
apontados. Entretanto, a olhares lúcidos; a realidade do que
é colocado aqui é tão incontestável que estes não se fazem
·
necessários. · · ·
_Srs. Seriadores, a pequena empresa é o f~t_uro! Vitafi=
zaaas, elas impulsionam a famosa "mão livre de Adam Smith".
Podem concorrer em quaisquer mercados. Elas são as portas
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igualdad_e__social, conql!i:;;tada com esfor-

ço, com trabalho. Portas _que devem ser ãbertas para nós.
Ao Governo, cabe a garantia de fuilç(o,il~J11ep.~o da ·~mão
livre", da franca çoncorrência, em to_dosz os i~tpres económicos, zelando, assim, pela presença da justiça social no desenvolvimento económico de nosso País.
Por Isso rn.eshiõ, gostaria-de fazer ~ln apelo aos nobres

Pares desta Casa, no sentido de não _retardarm9s a votação
da proposta de regulamentação do ar;t, J?Q dª' .Constituição
Federal- e, aqui, o eminente Senador Elcio Alvares se pronunciou, juntamente com o Senador João Rocha -prevista
para as próximas semanas. Esse ptojeto proCura regulamentar
o tratamento diferenciado às pequenas e microempresas e
já foi amplamente discutido pelas entidades representativas
da categoria em todo o País. Obteve aprovação nas Comissões
de Assuntos Económicos e de Constit_uiÇãO~Jilstiça e Cidadania, estando, portanto, em plenas condições de ser votado
no plenário. É a oportunidade que temos para ajudar na definição de um novo impulso à economia_ br;:asileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavra ao nobre Senador Elcio Alv_a_n~_s, _

Concedo

O SR. ELCIO ALVARES (PFL - ES: Pronuncia o se:
guinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
eminentes Senadores, o assunto da revisão constitucionaf tem
ocupado praticamente todo o noticiário do País. onde temos
a oportunidade de observar que há várias entidades a favor
e outras contra.
Sou advogado e já fui conselheiro da Ordem dOs Advogado do Brasil, na Seç-ão do Espírito Santo, e algumas pessoas
me interpelaram no sentido de saber como se explica a posiÇão
da Ordem no momento em que existem vários adv-ogados
que têm posição diferente da nossa entidade maior.
É, evidentemente, um assuntopolêmkó, pOrque-ã Ordem
dos Advogados do Brasil tem a grande responsabilidade de
representar todos os advogados. deste País, mas, em se tratando de um assunto tão polêmico, quero deixar registrado nesta
Casa o ofício, "que recebr d3 Associação dos Advogados de
São Paulo, cujo texto vou ler, Sr. Presidente e eminentes
Senadores, para conhecimento de todos os nossos Colegas:
"A Associação dos Advogados de São Paulo tem
sido soliCitada por inúmeros advogados- a se manifestar
sobre a revisão constitucional. Ademais, a relevância
do tema neste momento tem o condão de desafiar o
pronunciamento de entidade diretamente ligada ao Direito e às instituições jurídicas do País.
Por isso, no mês passado, em duas oportunidades,
nos dias 15 e 22, o ConSelho Diretor reuniu-se para
o debate do tema, concluindo pelo apoio à revisão
e por seu cabimento. _
Entende a Associação dos Advogados de São Paulo que o art. 3~ do Ato das DisposiÇOes Constitucionais
~r-~_~sitórias tem vida própria e independente do dispoSitivo antecedente. Foi redigido em tom imperativo,
sem parágrafos ou incisos. ____ ___
__
E uma disposição transitória. Por assim ser, ela
não se submete à orientação lógica de_ títulos, subtítulos
e capítulos. Sua autonomia e literalidade são superiores
às das normas permanentes. O texto visa a um escopo
inarredável.
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us que se opõem à revisão entrevêem uma espécie
de condição resolutiva tácita. mas extremamente eficiente, verificada com o fato de o pi:esidencialismo haver sido escolhido no plebiscitó. O a·rt. 3~_Se!i~acess6rio
do 29 e por ele condicionado à hipótese implícita. Este
e·ntender p~receu _insustentável, pois mesmo à- disposição acessória (e ele não é) sobreviveria, a nãO Ser
em caso de antinomia.
-Assim, no entender do Conselho Diretor, a tese
da inconstitucionalidade da revisão, por falência- de
ineficácia do art. 31', é inconsistente.
Nos tenlios do art. 3o do ADCT, a revisão será
realizada assim que decorridos cinco anos, contados
da promulgação da ConStituiçãO. Devetã-ela ser feita
de forma continuada -(sem in_tenupções) e_em prazo
_breve e razoável.
.
_.
As leiS devem sef obsÚvadas sempre, evitando-se
a conduta casuística de apenas cumprir aquelas que
·atendam a conveniências políticas, pessoais ou de momento.
A revisão não será realizada pelo Congresso Nacional, mas sim pelo Congresso reVisOi formado pelOs
membros daquele_, em sessão unicameral, sob a presidência de congressista escolhido em eleição especialmente convocada para es~e firri~- A pt:J"meira· t'~Uhlão
desse CongreSso, eni qüe -se elegerá seu_ presidente,
deverá ser presidida pelo mais velho dos revisores, na
conformidade da tradição _Qo Legislativo.''
Neste ponto, divirjo da Associação dos Advogados de
São Paulo. Entendo que o Ato da:-; Disposições Transitórias,
no art. 3"', é muito claro: a Presidência dos trabalhos compete
ao Presidente do Congresso, razão pela qual o Senador Humberto Lucena a está assumindo.
"Portanto haverá, quando da instalação do Congresso revisor, quatro Casas legislativas no plano federàl: a Câmara, o Senado, o Congresso Nacional e o
Congre-sso revísõr.-Cada uma delas terá seu presidente.
Todas elas atuarão Símultaneamente, segundo suas
competências específicas."
Esta é a segunda divergência que oponho ao ofício da
Associação dos Advogados de São Paulo, porque entendemos
que o nosso Congresso investe-se, imediatame·nte, da condição
de Congresso revisor e, como tal. a partir de quarta-feira,
estará faZendo-a-revisão do texto constitucional.
"Admitida a revisão, cumpre estabelecer se o seu
âmbito sofre limitaç-ões.
- Entendeu o Conselho Diretor que revísão é ampla,
respeitada a intangibilidade das cláusulas pétreas (art.
60, § 4"', da ConstituiçãO Federal), salvo para ampliá-las
ou ~perfeiçoá-las! pois não deve haver restrição à melhana do texto. E revisão na Constituição. É modificá-la, cOnservando-a.
Em conclusão, a revisão pode atipgir todo o texto,
salvo as matérias postas como permanentes mesmo
diante de emendas.
Desse modo, a Associaç~o dos Advogados de São
Paulo faz público o seu entendimento quanto à inexist~ncia, segundo o seu Conselho Diretor, de óbiCe jurídiCO à revisão. As teses de interesse da advocacia, ao
menos no sentir desta Associação, não dependerão de
ressalvas prévias ou vacilações, como se fossem apre-
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sentadas em razão do princípio da eventualidade. Daí
a conveniência do nosso pronunciamento, que j<irilaiS
será um desrespeito aos inúnieioS advogadOS que diviijam. Ao Contrário, há o respeito il.ó' exerCícío da divergência."
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que temos neste _momento. Agradeço o aparte que V. Ex~
me cOncedeu e lairiento ter entrado por rumo diferente claqueTe gUe V ..~~· .'vf~~a~tj'ãçando no seu pronunciamento.

O SR- ELCIO ALVARES -Agradeço o aparte do Senador Jutahy, mas me cumprimento intimamente, porque esta
O Sr- Jutahy Magalbães - Senador E leio Alvares, V_
é uma excelente oportunidade para esclarecermos vários ponEx~ me concede um aparte?
tos trazidos à colação por S. Ex~
O SR. ELCIO ALVARES -Ouço V. EX' com prazer.
Primeiram"eitte', ·a r"espeito dã votação secreta, que tanta
celeuma produziu na imprensa. Houve uma leitura aligeirada
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Elcio Alvares, não
do art. 19 do Projeto de Resolução, que diz que as votações,
vou entrar na discussão do aspecto jurídico da validade ou
durante o processo de revisão, serão votações nominais, simnão da revisão Constitucional, porque não teria a competência
necessária para discutir com V. Ex• DeiiCS" isso para os Senã- bólicas e secretas. Só que o §19 do art, 19, logo em seguic:Ja,
diz: ~·As matérias constitucionais serão apreciadas através de
dores Josaphat Marinho, Cid Sabóia de Carvalho e José Paulo
Bisol? que já manifestaram posições divergentes da conclusão
votação nominaP'. logicamente pressupondo que o voto é
aberto.
a que chegou a Associação dos Advqgados de São Paulo.
Entendi que a redação ficou um pouco claudicante, tanto
Mas o que me traz a-este debate -e agradeço a oportunidade
que hoje estou sugerindo ao Deputado Nelson Jobim e à
que V. Ex• me concede - são as preocupações que começo
a ter em relação ao regimento- que eStãO- Própondo para a
Mesa dos trabalhos que digam, de maneira_ expressa, que
revisão. V. Ex~ faz parte, hoje, da ligação entre Senado e
a votação nominal é aberta. Cc-participo do pensamento do
Câmara para se chegar a um regimento comum. Tivenios
Senador Jutahy Magalhães. Em matéria constitucional, que
requer votO de consciência e não partidário ...
aqui uma comissão que examinou uma prOposta de ·régiinento.
Inclusive quero declarar -já tive oportunidade de conE fico preoCUpado quando começo a ouvir dizer: "Vamos
versar sobre isso com o Senador Josaphat Marinho, que está
fazer votações secretas". Senador Elcio Alvares, isso é um
absurdo - não vou nem entrar no aSpecto legal. Quando
presente - que, apesar de ser do PFL, não vou aceitar, de
maneira nenhuma, orientação partidária para votar determise pensa em transformar as votações que ocorrerão na revisão
nados assuntos da reyisão. E aí há diferença entre o PFL,
constitucional em secretas é porque se quer esconder a opinião
o PSDB, o PMDB e o PT. O PT impõe: o Parlamentar filiado
de cada um de nós do eleitor que nos enviou para cá. Não
podemos, de maneira nenhuma, deixar de votar abertamente,
ao PT vai ter que votar de determinada maneira. É uma
para ·que todos saibam como votamos. Não podemos ter medo _decisão estereotipada, um cliché. Mas posso asseverar a partir
de agora que os integrantes do PFL vão votar com a sua
de pressões, sejam elas corporativistas, de lobbies ou do Goconsciência.
verno; temos que votar de a-cordo com a nossa- consciência,
sem receio de pressão nenhuma. E quando esses comentários
Penso qtie a orientação partidária vai até certo ponto.
No momento em que se discute texto constitucional, é questão
começam a se repetir e a se ampliar é porque, na realidade,
se está querendo chegar a esse ponto. Outra coisa que me
de consciência de cada Congressista. Daí eu não ter dúvida
preocupa, Sr. Senador, é ouvir dizer que, ''democraticamente,
de que os 117 Congressistas devem dar apoio - para evitar,
evidentemente, manobras da obstrução - a qualquer tipo
é a vontade da maioria". A vontade da maioria tem que
de privilégio para destaque ou matéria a ser votada. E por
ser respeitada, mas a vontade das minorias também. As minoque isso? Porque nesse número, nesses 117 pode haver Coti~
rias devem ter o direito de fazer com que as suas propostas
gressistas do PT, do PDT, do PFL, do PMDB. Necessariasejam examinadas, apreciadas, votadas. E seguitdo o que te.nho lido nos jornais, querem retirar das minorias até o direito merite, não são os Partidos que vão apresentar o privilégio
para determinadas matérias através das 117 assinaturas.
de levar ao Plenário as suas propostas, que potlem ser apresentadas, mas não terão validade alguma se não conseguirem
E vou· mais além. Hoje, na verdade, se verificarmos a
composição do colegiado do Congresso, PMDB, PFL e PPR
obter cento e dezessete assinaturas, se não me engano. Não
é em nome do respeito à-vontade da maioria que podemos
ultrapassam os 50% que representam a maioria. Mas isso
coibir o direito das minorias. E V. Ex\ que está acompa- não quer dizer que vai haver um massacre da minoria. Há
nhando de perto essa questão, que tem a noção da democracia, uma preocupação de todos aqueles que têm cuidado com a
revisão de que os Partidos que são contra, o PT, o PC do
que sabe e defende a verdadeira democracia- pelas atitudes
que V. Ex~ toma aqui no Senado podemos saber disso - , B, o PDT e o PSB, participem dos trabalhos.
Vencida a fase do exame do projeto de resolução que
por favor, não permita que, em nome do direito da maioria,
se retire o direito de se discutir aqui propOstas que poderão fixa as normas dos trabalhos, vamos todos nos unir para realnierite fazer uma revisão à altura dã necessidade nacional.
ser apresentadas. E não permita, em hipótese ã.Iguma, que
O Senador Jutahy Magalhães faz um outro comentário,
venhamos a esconder os votos que teremos que dar nessa
revisão constitucional. Tenho muitas preocupações, Sr. Seria- sobre a ABERT e a extinção dó Conselho que trata das comudor, porque, entre outras coisas, vejo agora- a ABERT tentan- nicações. Gostaria de dizer a S. EX'- que isso tem também
me preocupadO e recentemente, em conversa com o Senador
do acabar com o Conselho Nacional de Comunicações, tentando acabar com as concessões tal como são feitas, hoje, no Pedro Simon, fuí informado de que existe uma iniciativa dele,
Brasil. Foi declarado publicamente- não estou criando nada nesta Casa, visando constituir uma ci:>inissão para tratar exata-em nota oficial da ABERT. No momento em que devemos mente desse assunto, por ter S. Ex~ sentido que o Conselho
de Comunicação Social não teve, nesta Casa, andamento ã
defender a democratização da informação, o que vemos é
quererem fortalecer o oligopólio no Brasil quando se fala altura das necessidades das comunicações brasileiras.
Portanto, Sena-dor Jutahy Magalhães,_ quanto ao voto seem comunicações. E rião temos condições de falar, de gritar,
de protestar. Sr. Senador, seja porta-voz das preocupações creto quero reiterar a minha opinião pessoal. Sou contrário
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ao voto secreto quando se díscute matéria coristilticiOnal, por-

que entendo que é uma questão de consciêridá. ·ouantO aos
117 Congressistas que devem dar apoio' às'rhédid3s que vão
ter privilégio, também dou meu apoio a esse número, porque
compreendo que é- um número razoável para se obter esse
privilégio em plenário. E com uin detalhe que quero deixar
muito claro. Esse projeto de resolução --V._ Ero participou
da comissão - teve o cuidado de evitar qualquer tipo de
procrastinação ou, quem sabe, manobras de Obstrução, como
as que estão sendo levadas a efeito- rió ·plenáriO da Câmara
dos Deputados quando se trata desse assunto.
O Sr. Jutaby Magalhães - V. Ex~ me permite ainda
mais um aparte?
O SR. ELCIO ALVARES- Pois não. Senador Jutahy
Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães - Agradeço as informações e
fico rilais tranqüilo quando V. Ex~ fala sobre o voto secreto.
Mas V. Ex~ tem acompanhado as informações que estão na
imprensa e as declarações atribuídas a várias lideranças, as
que irão decidir o processo de revisão constitucional. No jornal
de hoje, inclusive, há declarações de pessoas que estão até
arrependidas de não terem tido a idéia de fazerem essa proposta, porque esta estaria na discussão daqueles que estão
liderando. Sou contrário, também, a esse colégio de Líderes,
tal como existe na Câmara. O que -vemos, na realidade, é
que todas as decisões são -tomadas por um pequeno número
de Deputados, que se congregam nesse colégio de líderes,
para depois apresentarem, não as suas opiníões, mas a decisão
de cada partido. Infelizmente, é a omissão dos Parlamentares
que faz com que prevaleça esse colégio de líderes pois, em
um reduto menor é muito mais fácil fazer-se pressões, que
serão maiores daqui por diante. -Os parlamentares pressionados serão em menor número e estes são os mesmos que
vão decidir o que será votado ou não. V. Ex~ tem razão quando
fala genericamente que cada um vai votar de acordo com
a sua consciência e que se pode obter os 117 votos através
da assínatura de elementos dos diversos partidos. Mas, se
cairmos na realidade daquilo que acontece, observamos que
se esses partidos, que se dizem contra a revisão, se reunirem
eles não terão os 117 votos. Nesse ponto, está-se criando
uma condição para evitar que essa minoria faça com que haja
a possibilidade de se discutir alguma idéia que eles apresentem,
eles terão de se sujeitar -àquilo que a maioria q-uiife-r hfiJ)ói.
Por isso, sou contrário a essa tese. Acho que todas as idéias
e - é lógico que não se trata da idéia individual - com
um número relativo, como foi com a Constituição, de cinqüenta e poucas assinaturas, parece-me, poderiam ser levadas em
consideração, para que se pudesse fazer com que chegasse
ao Plenário a sugestão apreSentada por aqueles que fazem
parte de um corpo de minoria ou que não participam desse
Colégio de Líderes. É preciso dar-se a estes o direito- de apresentarem e de terem suas sugestões examinadas. Existe uma
ditadura neste Congresso. Na época da Constituinte, criou-se
essa figura de Colégio de Líderes na Câmara dos Deputados.
..Hoje, esse Colégio de Líderes não quer deixar de existir porque cada Líder perderá força nem os partidos minoritários
querem· que acabem com isso, parque o líder do partido é
que vai ter o seu poder de decisão. Na revisão constítucional,
apresentarei uma emenda - quero ver se terei condições
de fazê-la chegar ao plenário - no sentido de diminuir o
quorum necessário para se apreciar e votar matérias, reduzindo para 30%, e não sendo mais 50%, obrigando que se
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-dê número nessas questões e para fazer que o voto seja nomi~
nal; para que cada Senador e cada Deputado seja responsável
pelo seU vo"to, e não o líder votando por -cada um de nós.
Portanto, é·esse o aSpecto que goStaria de frisa-r: v: Ex~ falou
no trabalho que executamos aqui, no Senado, entretanto,
nã0 vejo nos jornaiS as propostas que apresentamos, vejo
oUtras propostas que e-stão aparecendo.
O SR. ELCIO ALVARES - S~uadorJ utahy Magalhães,
gostaria de esclarecer também que o projeto de resolução
que _vai ser submetido ao Plenário a pattir de quarta-{eira
foi produto de um debate entre a Comissão do Senado e
o Deputado Nelson Jobim. ProSperou o ponto de vista do
Senado Feâeral de que não deveria se; çriar um novo Regimento mas, sim, um projeto de; resolução contendo as normas
que estavam no Projeto Jobim, excluindo-se tudo aquilo que
estivesse dentro do -Regimento comum do CongresSo Nacional.
Senador Jutah:Y Magalhães-~ i"ea~mente o problema de Liderança foi delicadíssimo sob o ponto de vista político. Acredito que o partido que aparentemente teve mais dificuldade
foi o PSDB, onde temos dois Líderes de grande expressão:
o Deputado José Serra e o Senador Mário Covas. Após muita
discussão, resolveu-se, a princípio, tirar-a p-arte de Liderança.
Há um detalhe: o projeto de resolução que será submetido
à apreciação dos parlamentares não é um projeto perfeito
e acabado, logicamente precisa do crivo e da crítica de todos
os Senadores e Deputados.
Não tenho dúvida nenhuma, Senador Jutahy Magalhães,
de que V. Ex~ será um dos majs ativos revisores- do texto
do projeto. Hoje, já comecei examiná-lo_. Ainda há pouco
falava com V. Ex~ sobre o art. 19, que dispõe sobre as fonnas
de votação, que precisa ser melho~. esclarecido, porque votação nominal, no sentir do Deputado Nelson Jobim, é votação
revelada, mas, aqui no Senado Federal, por exemplo, muitas
vezes fazemos a votação nominal e não aparece no painel
o nome do Senador que votou. A votação nominal pode existir
e pode ser secreta.
Nesse ponto vou diligenciar. e se não conseguirinós modificar o te?Cto do art. 19, antes da sua leitura, iremos apresentar
uma emenda, deixando de maneira clara que em matéria constitucional o voto ·deve ser nominal e aberto. Não pode haver
voto secreto.
J;.minentes colegas, apenas para constar do registro e,
em virtude de algumas indagações que me fizeram a respeito
da posição da Ordem dos Advogados, completarei a leitura
do expediente que me foi enviado pela Associação dos Advogados de São Paulo.
O Sr. Josaphat Marinho- V. E r" permite-me um aparte?
O SR. ELCIO ALVARES- Ouço com prazer o Senador
Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Elcio Alvares,
não· ouvi o início do seu discurso, por isso mesmo não vou
apreciá-lo no que diz respeito à legitimidade da revisão. Tenho
a esse respeito ponto de vista já demonstrado, na rhedida
que me foi possível, e ainda não encontrei argumento capaz
de superar as objeções feitas. O que desejava agora era, nessa
inte.rvenção, pedir também a atenção de V. Ex' para o Regimento. Na verdade, esse regimento é d.rástico. Na discussão
de matéria constitucional não se tem mais do que quinze minutos, por uma só vez, para discutir a matéria. E em tudo quanto
se quiser fazer destaque dependerá de um certo número de
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assinaturas. Evidentemente, exigência feita para dificultar a
impugnação a certas tendências do projeto que se esfá anuri~
ciando. Releve-me dizer que por haver ídéia de obstrução
nem por isso o regimento deve ser tão drástico. A obstrução
é um recurso parlamentar existente em qualquer parte do
mundo onde_ funciona a democracia. Para evitar-se que a obstrução se prolongue, a maioria delibera, mas nem por isso
deve-se estrangular o direito da minoria- de opor-se a certas
providências. Tl·davia, quero ainda ponderar especificamente
a V. Ex~ que o regimento, no-seu-·art. 19, diz que as votações,
computados os votos unicameralmente, poderão ser realizadas
pelos processos simbólico, nominal ou secreto. Logo, sumaria-mente, a Comissão de Regimento já admitiu que-não há voto
de Deputado e Senador, desconheceu, portanto, a presença
da Federação.
O SR. ELCIO ALVARES -Senador Josaphat Marinho.
V. Ex~ fez aqui um discurso brilhante. Inclusive, mandei-lhe
um cartão lamentando minha auséncia, porque, em cada pronunciamento de V. Ex~, colhemos_ enSinamentos preciosos.
Depois, tive a oportunidade de ler o pronunciamento
de V. Ex~ V. Ex~ Sustenta uma tese sobre a qual também
tenho alguns questionamentos porque, no momento em que
os Senadores forem equiparados aos Deputados. o princípio
de equilíbrio legislativo do povo com o Estado terá sofrido
uma perturbação e colho em favor de V. Ex~ a sustentação
de um argumento embasado de maneira sólida no fundamento
jurídico.
Porém, decidida a revisão, houv_e uma longa negociação,
e pergunto-me se podiam negociar, contrariando dispositivo
claro, inquestionáveL
Uma vez que essas normas foram aceitaS, sem embargo
do pronunciamento de V. Ex~, que timbra, mais uma vez,
por marcar uma posição deste Plenário~ tivemos que adaptar
a realidade_que estava praticamente estabelecida entre os dirigentes da _Câmara e os airigente·s -do -~e nadO -à realidade do
regimento_.
__ _ __
_
E, no texto, "votarão un"icameralmente" ficou estabelecido realmente que os votos dos Senadores e dos Deputados
seriam iguais, tanto que no texto do_ projeto de resolução
há o cuidado de não se falar nem em Senador nem em Deputado, mas em CongresSistas. porque a revisão será feita pelo
Congresso.
----
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Marin_ho_, Bello Parga_e João Rocha, que aqui estão preSe-ntes:

de respeitar o peQ.salnento do integrante da Bancada. Alguns
temas que o PFL está colocando como questão decidida pelo
Partido, eu deles divirjo e votarei contra alguns, que já tive
oportunidade de examinar._
E em homenagem a que? Exatamente àquilo que falei
há pouco. O voto, na Revisão Constitucional, não pode ser
partidário. tem que ser o voto de consciência de cada um.
Nesse ponto, o PFL está de parabéns, porque a envergadura,
não só moral, mas jurídica, do Senador Josaphat Marinho
vai nos dar o relevo. ~esmo contrário, tenho a impressão
que a palavra do eminente representante da Bahia será muito
importante.
Lamento, dentro daqueles que entendem que a Revisão
CoilSiitucional reãlritente é neceSsária neste momento que es~
tamos atravessando no País, que não tenhamos, até o presente
momento, o Senador Josaphat Marinho numa das posições
de destaque para comandar esse processo. Em algumas crises
de que participei - inclusive a decorrente da concessão da
liminar pelo Ministro Marco Aurélio -, considero a opinião
de S. Ex~ da mais alta importância para nortear os trabalhos_
da Revisão Constitucional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, concluo o meu discurso,
esclarecendo ao Senador Josaphat Marinho que fui interpelado por vários Colegas meus, razão pela qual estou lendo
este ofício. Eles me perguntavam como a Ordem dos Advogados do Brasil assumia uma postura, tendo em vista que
vários advogados nela fi!iados e inscritos estavam em posição
diametralmente oposta.
O Ofício da Associação dos Advogados de São Paulo,
que tem o mais alto prestígio desse Estado, oferece uma posição contrária à da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso
ressalta, mais ainda, a beleza do debate em torno do tema
da Revisão Constitucional, porque advogados do mais alto
cabedal do Estado de São Paulo divergem da orientação dada
pela Ordem dos Advogados.
~ ~
O Sr. BeUo Parga- Permita-me V. Exa um aparte?
O SR. ELCIO ALVARES -Concedo o aparte a V. Ex•.
com muito prazer.
~O Sr. Bello Parga -Nobre Senador Elcio Alvares, V.
Ex~ .está trazendo ao conhecimento do Senado uma manifes-

tação, em favor <faRevisão Constitucional, de iniciativa da
Associação dos Advogados de São Paulo. Comunico a V.
não pode superar um princípio que diz respeito a instituto Ex~ e aos demais Pares que também recebi - acredito que
--todos receberam- uma comunicação do Instituto dos .Advofundamental do regime.
gados de São Paulo, que preparou toda uma agenda, arrolando
O SR. ELCIO ALVARES- O arguriíéntó dê~ V. Ex'.
todos os pontos _que, no juízo daquela entidade, seriam passíconfesso publicamente, tem relevância jurídica forte.
veis de revisão na nossa Constituiçáo. Não há, portanto, unanimidade na classe _dos advogados quanto à Revisão ConstituO Sr. Josaphat Marinho - E mais, o SériadO-nãO- pOde
cional. Creio que o Instituto dos Advogados de São Paulo,
transigir neste ponto sem abdicar do respeito ·-ã;--ConS:titulção
tanto quanto a Associação dos Advogados- cuja correspone de um direito que lhe é inerente. Não podemos negociar
dencia V. Ex~ faz agora a leitura- e a Ordem dos Advogados
princípios constitucionais. Essa observação que fiz levarei tam~
do Brasil são tão importantes e têm os mesmos conhecimentos
bém ao plenário do Congresso e até onde for possível susten_jurídicos_e_ merecem o mesmo respeitO. Portanto, aqueles que
tá-la.
defen~em a Revisão Constitucional, nos quais me arrolo, senO SR. ELCIO ALVARES- Recolho o aparte do Senador
tem-se reconfortados com essas manifestações que tém sido
Josaphat Marinho, deixando claro um ponto que quis colocar
trombeteadas aqui nesta Casa e no Congresso Nacional, como
de início para o Senador Jutahy Magalhães._
um dos pontos mais importantes contra a Revisão, o pronun_Tenho visto e li_d? algumas declarações de que o nosso
ciamento da Ordem dos Advogados do Brasil, como se fosse
Partido, o PFL, dec1d1u dessa maneira. Quero deixa':' claro
aquela entidade a única capaz de emitir um parecer seguro
que o PFL tem-se palitado, até agora, por uma conduta que
e definitivo sobre a questão, quiçá porque conste nominalme deixa muito_ à vontade e também aos Senadores Josaphat
mente aquela entidade de classe na nossa Carta Magna. Nobre
0 Sr. Josaphat Marinho- Convém dizer a V.

EX~'

que

a simples convenção entres membros da Câmara e do Senado
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Senador Elcio Alvares, ·n_âo tenho_ C()~l!e_cf~~nt~ _c)e ~e_ -a
OAB tenha [eito .uma e!eição interna,: lnli~_- pesquisa-, 'P<l:~a

trazer, como mamfestaçao de classe, essa posição que vem
~d~tando. Portanto, repito, reconforta-nos, que nãO somos
JUnstas nem advogados, a posição dessas duas outras entidades
de classe que vem -_demonstrar e casar com a ·nossa opinião
de que, efetiVamente, necessitamos fizer a Revisão Constitucional. Muito obrigado a V. Ex~
O SR. ELCIO ALVARES -Agradeço ao Senador Bello
Parga e fico feliz -tarnbéin porque há uma convergêricia de
opinião entre as nossas duas posições. Neste momento: estou
sendo porta-vozda i~dagaçà~devários colegas meus a respeito do posicionamento da Orctem-:dos Advõgados, o _que, até
certo ponto, sinto~me com muita autoridade, por tef sido
--- _
_ _ Conselheiro daquela entidade.
Todas essas atitudes que representam o pensamento de
uma _classe, como a dos Advogados do Brasil, que tem realmen_te um po~tura de muita ~tuação em todo o_l)fóce:ss._o den:t~-
cráttco, precisam ser questtonadas até um determinado momento. Não quis fazer-Uma crítfca por ·tei--SídO-COflSelheiro
e ter o maior apreço -pela Ordem dos: Advogados do BraSil
mas creio que é oportuno trazer a palavra da Associaçã~
dos Advogados de São Paulo, que arremata da se_guillte maneira o expediente que me foi enviado e acredito qUe aos Srs.
Senadores também:

"Por não fazer objeção técnica à revisão, pretende
a Associação dos Advogados de São Paulo, com desembaraço e empenho, defender publicamente e perante
os revisores as modificações que quer ver implantadas.
A Associação- ·ctos Advogados de São Paulo se
preocupará em acompanhar, em especial, as questões
relativas ao Judiciário. Tem ela como imprescindível
preservar a indispensabilidade e a inviolabilidade _do
advogadp, reputando-as como direitos e· garantias individuais, cuja intangibilidade pelos revisores resulta de
estarem protegidas pelo§ 49 , inciso IV, do art. 60 da
Constituição Federal. Ao se tratar da representação
política em que envolve direitos fundamentais, como
a soberania popular, a Associação dos Advogados de
São Paulo estará atenta, zelando para que os votos
tenham peso compatível com a igualdade dos cidadãos.
Isto envolverá uma incursão na área do legislativo.
A atuação desta Casa será conduzida, portanto, pela
preocupação com a Justiça e a cidadania.
Rever a Constituição nada mais é do que cumpri-la."'
O Sr. Josaphat Marinho- Excelência, antes de encerrar
--- - '
permita-me um aparte?
O SR. ELCIO ALVARES- Ouço, com muita satisfação,
o nobre Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Elcio Alvares,
não sou membro do Conselho Federal da O:rdem dos Advogados nem estou, de qualquer modo, solicitado por ela a
fazer defesa de sua posição. Quero apenas assinalar que, segundo sei. o Conselho Federal da Ordem dos Advogados
dec1dm contranamente ao processo de Revisão, ouvidos todos
os Conselhos Regionais. Foi, portanto, manifestaçãO geial
da classe organicamente representada. Se há, como V. Ex~
dá conhecimento à Casa, opiniões em sentido_ Contiárió "de
outras organizações da classe dos advogadps, isso não é de
causar surpresa. Em matéria constitucional não pode haver
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unanimidade. Não conheço assunto de natureza constitucional
.; de natureza política em que uma voz apenas prevaleça.
Lembro-me até de uma advertência de Laski de que, "em
matéria política, o pensamento último e definitivo é o da
dissidência, é o_d_a divergência", o que é natural. Mas, com
este aparte, queria, ainda uma vez, dirigir-me à Mesa do
Senado, singularmente preSidida nesta hora pelo nobre Senador Chagas Rodrigues, que participa, como eu e vários outros
Srs. Senadores, da tese de que o Senado não pode abdicar
_da sua representação institucional na Revisão. Espero que
V. Ex~. Sr. Senadvr Chagas Rodrigues, leve ao Presidente
Humberto Lucena a tese aqui defendida, para que S. Ex~
preste uma informação à CaSa e a-nuricie a posição oficial
que adota, porque não é possível, apenas pelo silênciO, deixar
que o Senado da República venha a perder a condição de
órgão representativo da Federação na revisão constitucional.
O SR. ELCIO ALVARES_- Conforta-me, sobremodo,
o aparte do Senador Josaphat Marinho, porque, exatamente
a_ razão que me levou a ter esse ofício é a tese de que não
há unanimidade. Inclusive, há uma frase do escritor Nelson
Rodrigues que se ttansformou em uma frase de conhecimento
nacional: "Toda unanimidade é burra."
Então, eu não gostaria de chegar a esse ponto, mas afirmar que essa unanimidade não é a unanimidade que credencia
a Ordem dos Advogados do Brasil para falar em nome de
todos os advogados. Estou fazendo este pronunciamento, exatamente em razão da interpelação de vários colegas preocupados com o posicionamento dessa entidade de classe.
O Senador Josaphat Marinho esclareceu, e conheço também a Casa, que realmente houve a representação, e os representantes de cada seccional da Ordem trouxeram a sua opinião, mas, na verdade, esse assunto é apaixonante e não pode
ser marcado pelo carimbo da unanimidade.
Por ser um assunto tão controvertido, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, eu trouxe, apenas para regiStro, o pi-onllnciãmento da Associação dos Advogados de São Paulo, que, nesta
hora, escrevo, para conhecimento futuro, nos Anais do Senado FederaL
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ELCIOALVARES EM SEU DISCURSO:

Of. n•' S-2.310/93

Excelentíssimo Senhor
Senador E leio Alvares
Brasi1ia - DF
Excelentíssimo Senhor:
A Associação dos Advogados de São Paulo tem sido
solicitada por inúmerosadvogados a se manifestar sobre a revisão constitucional. Ademais, a relevância do tema, neste momento, tem o condão de desafiar o pronunciamento de entida~
de diretamente ligada ao Direito e às instituições jurídicas
do pais.
Por isso, mês, em duas oportunidades, nos dias 15 e 22~
o Conselho Diretor reuniu-se para o debate do tema, concluindo pelo apoio à revisão e por seu cabimento.
Entende a Associação dos Advogados de São Paulo que
o art. 3;- do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
tem vida própria e independente do dispositivo antecedente.
· · ·Foi redigido em tom imperativo, sem parágrafos ou incisos.
'É uma disposição transitória. Por assim ser, ela nãp se
submete a uma orientação lógica de títulos, subtítulos e capítu-
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los. Sua autonomia e literalidade são superioreS às das normas zel~mdo para qUe õs _voto-S tcÕ.ham peso compatível com a
iguilldade çios_cj_~dãos~ Isto envolverá uma incursão na_área
permanentes. O texto visa ã um escopo inarred~v_el.,
do LegislatiVo."-A atuáção desta Casa será conduzida, portanOs que se opõem à revisão entrevêm uma espécie de
condição resolutiva tádtã., m-as extremamente eficíe-Die, véiifi- . tO, ·pela-pri!OciipaÇãó ·com Justiça e cidadania.
Remetemos__ ~ta manifestação a Vossa Excelência para
cad_a com o só fato de o presidencialisrri8 haver sido escolhido
no plebiscito~ O art. 3"' seria acessóriO do 2~ e por éle condicio- que se tenha presente na discussão do assunto.
Cordialmente.- Clito Fornaciari Júnior, Presidente.
nado a uma hipótese ímplíCita, Este entender pareceu insustentável, pois mesmo a disposição acessória (e ele não é)
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
sobreviveria, a não ser em cã.so__ de antinomia.
Assim, no entender do Conselho Díretor, a tese da in- a palavra ao Setia"dOr Jonas Pinheiro.
constituciOnalidade da revisão por falência de eficácia do art.
O SR- JONAS PINHEIRO (PTB- AP. Pronuncia o
3(> é inconsistente.
seguinte discurso._Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Nos termos do art. 3~ do ADCT, a_ revisão será realizada Srs. Senadores, na última quarta-feiia, atendendo a um conassim que decorridos cinco anos, contados_ da pfomulgação vite do Palácio do Planalto, ali compareci para assistir ao
da Constituição. Deveiá ela ser feita de forma continuada lançamento de um selo comemorativo pelo passamento do
(sem interrupção) e em prazo breve e razoável.
grande líder Ulysses Guimarães, e também a projeção de
As leis devem ser observadas sempre, evitando-se a con- um vídeo que, segundo anunciado, deveria se constituir numa
duta casuística de apenas cumprir aquelas que atendam a con- grande homenagem, num preito de gratidão a tão ilustre brasiveniências políticas, pessoais"ôU-de momento.
lejro.
A revisão não será realizada pelo Congresso Nacional,
Confesso que saí dali, ao invés de satisfeito, saí constranmas sim pelo Congresso revíSo-rformados pelos membros da- gido, para não dizer indignado, porque ·as que ali comparequele, em sessão unicameral, sob a presidência de congressista ceram viram, nada mais nada menos, que a utilização de diescolhido em eleição especialmente convocada para esse fim. nheiro público do Estado de São Paulo associado à exploração,
A primeira reunião desse Congresso, ·em· que--se-elegerá seu
eu diria, de forma indecente, da memóri~_de tão ilustre brasipresidente, deverá ser presidida pelo mais velho dos revisores, leiro, para denegrir a iiD.agem de um outro ilustre grande
na conformidade da tradição do Legislativo.
brasileiro. Por esta razão, escrevi o que pensei a respeito
Portanto, haverá quando da instalação do Congresso revi- e, em conseqüência, passo a ler o 4_iscurso que produzi:
sor, quatro casas legislativas no plano federal: ~Câmara, oSr. Presidente _e Srs. Senadores, estou inteiramente soliSenado, o Congresso Nacional e o Congresso revisor. Cada dário com o ilustre Senador José Sarney, também represenuma delas terá seu presidente. Todas elas atuarão simultanea- tante nesta Casa de meu Estado, o Ainapá, diante da estranha,
mente segundo suas competências específicas. - injusta e inSólita agressão praticada contra ele; no vídeo docuAdmitida a revisão, cumpre estabelecer se seu âmbito
mentário, "Ulysses Cidadão,~ mandado ~er com_ o dinheiro _
sofre limitações.
-plí.biTCo, pelo Governador de São Paulo, Luiz António Fleury
Entendeu o Conselho Di reta r que revisão é ampla, respei- Filho, também membro do PMD B, como _o Senador José
tada a intangibilidade das chamadas cláusulas _pétreas (art. Sarney, a pretexto de homenagear o grande líder político,
60, § 4', da CF), salvo para ampliá-las ou aperfeiçoa-las, pois por ocasião do primeiro aniversário de seu falecimento.
não devem haver restrição à melhoria do_ text~. É revisão
O ataque, gratuito e sem nenhum propósito, foi"incluído
na Constituição. É modifiCá-la, conservando-a.
no vídeo produzido pelo cineasta Laura Escorei, que só fez
Em conclusão, a revisão pode atingir todo o texto, salvo semear mág-oas e suscitar pOlêmica que promete se alastrar,
as matérias postas como permanentes mesnio diante de emen- o que talvez tivesse sido a intenção do Governador paulista.
das.
-O Presidente Itamar Franco, velho amigo do Senador
Desse modo, a Associação dos Advogados de São Paulo José Sarney, assis~ill o vídeo em e_xibição_ no Palácio do Plafaz público o seu entendimento quanto à inexistênC_~~. segilflâo nalto, na- noite da última quarta-feira, na ocasião em que
o seu Conselho Diretor, de óbice jurídico à revisão. As teses
a Empresa Brasileira de Correios e- Telégi'áfos lançãVa um
de interesse da advocacia, ao menos no sentir desta Associa- selo em homenagem ao grande brasileiro tragicamente desapação, não dependerão de ressalvas prévias ou vacilações, como recido, Ao se inteirar antecipadamente do conteúdo do trabase fossem apresentadas em razão do princípio da eventua- llio, ficou visivelmente contrariado e levou seu aborrecimento
lidade. Daí a conveniência de nosso pronunciamento, que pelo acontecido ao ponto de fazer uma ligação telefónica para
jamais será um desrespeito aos inúmeros advogados que divir- Q Senador José Sarney sobre o assunto. . __ _
jam. Ao contrário, há o respeito ao exercíciO da divergência.
Segundo o jornal O Globo, do último sábado, dia 9, chePor não fazer objeção técnica à revisão, pretende a gou a se sentir ludibriado com a peça, principalmente por
AASP, com desembaraço e en1penho, defender publicamente ter acatado a sugestão para incluHa na programação em homee perante os revisores -as -modificações que quer ver implan- nagem ao "Senhor Diretas". Ele, segundo iinda o jornal,
tadas.
chegou a considerar a possibilidade de mandar cancelar a
A Associação dos Advogados de São Paulo se preocupará exibição do vídeo, mas disso foi demovido pelo próprio Senaem acompanhar, cm especial, as questões relativas ao Judiciá- dor José Samey, que demonstrou, mais uma vez, sua extraorrio. Tem ela como imprescindível preservar a indispensabi- dinária grandeza moral ao preferir "não permitir que uma
lidade e a inviolabilidade do advogado, reputando-as como mesquinharia dessa ordem estrague as festas para Ulysses
direitos e garantias individuais, cuja intangibilidade pelos revi- Guimarã·es". Numa atitude de grande nobreza, uma caractesores resulta de estarem protegidas!. pelo § 49 , inciso IV, rística que sempre pautou sua ·vida e sua ação política, o
do art. 60 da CF. Ao se tratar da representação política em Senador Sarney disse mais tarde ao jornal que "a glória de
que envolve direitos fundamentais, como a soberania popular Ulysses Guimarães transcende as divergências que tivemoS.
-,a Associação-dos Advogados de São Paulo estará atenta, Eu lamento" - destacou ele - "que estejam usando sua
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morte para alimentar projetes d_os vivos.._ _Ele .não merecia

er~ u~ d~s co~~1d~d~~ d~~;~~'b{~~-·:;~~-P3.láCiO_dO

isso"Eu
Planalto e confesso que fiqUei estarre9dc?_,, ç .'.ni~ifo, _corri o
fato do Sr, Luiz António_ Fleury Filho ~~t~r.. v__s__ap.çio dinheiro
público, que aparentemente não foi -pOUCo,· no que deveria
ser uma justa homenagem à memória do saudoso _Ulysses
Guimarães, para atingir à seus pOsSíveis -desafetos políticos,
mesmo sendo eles de _seu partido, ~- J?~RI!· _Como homem
sensato, um conciliador por formação_ e ,~dr.n,i~ador das qualidades positivas dos que fazem o panorama político de nosso
País, não estou censurando, absolutamente, o emprego de
verbas públicas para pagaro trabalho tão estranhamente utilizado. Não censuro o Goveriládor paulista pela idéia, pela
iniciativa, ritaS ó 'faço, ·com toda a veemência, pelo conteúdo
que está sendo apresentado à Nação.
Nenhum brasileiro de bom senso criticaria algo feito para
reverenciar a memória do saudoso "Senhor Diretas". Tratase, e louvo muito essa atitude, de reconhecimento público
do valor e da notável contribuição que o Doutor Ulysses deu
à democracia e à história política brasileira.
A homenagem plena é mais do que justa, ~as us~r o
trabalho sobre a honrada_ e honrosa memória do grande líder
político morto, para tentar desgastar o nome de um companheiro, membro de seu Partido, é altamente condenável e
merece toda a nossa repulsa.
Do que o trabalho apresentado exibe, ninguém em sá
cons'Ciéncia recolhe outra impressão, senão a de que se tratou
de manobra exclusiva para liquidar, a priori, um possível adversário na sua corrida, escondida até agora, mas plenamente
conhecida por todo mundo, rumo à tentativa para obter respaldo partidário, para chegar ao Palácio do Planalto.
É sabido, pois isso está quase que diariamente nas páginas
dos jornais das últimas semanas, que as mais recentes pesquisas de opinião mostram o Senador José Sarney como segundo
colocado nas preferências- do eleitorado, também aparecendo
ele ainda como o membro do PMDB melhor colocado.
Sabe-se, igualmente, que o Governador de São Paulo
também sonha com o honroso posto e que está pronto para
tentar chegar a ele, mesmo que tenha de passar por- cima
de quem estiver no seu caminho, embora seja, igualmente,
um peemedebista e, por isso, para atingir um de seus objetivós
não vacilou em usar dinheiro do contribuinte paulista e a
memória de Ulysses Guimarães, para denegrir a imagem do
Senador José Sarney, cuja lisura de comportamento sempre
foi alardeada até por seus mais ferrenhos adversários.
A atitude do Governador Luiz ·Antônio Fleury Filho é
profundamente revoltante e merece a minha mais veemente
crítica. Por essa razão, afirmo ·que muitã geiite, como eu,
passa a atribuir ao Governador de São Paulo a grandeza exata
de seu comportamento público traiçoeiro e mesquinho.
O Brasil; Sr. Presidente e Srs. Senadores, já foi muito
rico em homens públicos, mas acabou perdendo substância.
E os fatos que o nosso País tem vivido, nos--últimos tempos,
s6 têm feito destacar, ainda mais, a grande pobreza brasileira
de figuras de peso cívico, de grande densidade humana e
patriótica. Estamos em plena fase das atitudes pequenas tomadas à sorrelfa, dos golpes baixos e da política me\}OT, coisas
que nunca recomendaram seus autores e só me levam à conclusão - isso é triste mas é verdade - que nosso País está
pobre de homens públicos voltados para as grandes causas
da nacionalidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES;
Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _ Meira Filho _ Ney

MaranhãO:
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 16 Si"s. Senadores.
Passa-se à

Esgotado

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 68;1fE 1993.

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c: do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"
68, de 1993, de iniciativa:_ da Comissão Diretorá: qUe-es"tabelece
a estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Senado Federal e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador Francisco__ Rollemberg, em substituição -à ComissãO de
Constituição, Justiça e Cidadania.
A discussão da matéria fOi encerrada.
A votação fica adiada por falta de quorum.
o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 2:
DiscussãO~ ertnutnó único;do Projeto de Lei da Câmara
n•l48, de 1993 (n•1.909/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre a contratação
por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do incíso
IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências, tendo
Parecer sob n• 315, de 1993, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favoráVel ao Projeto, com emendas que apresenta de nl*l 1 a 4-CCJ.
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas, nos teimes dO art. 235,
II, d do Regimento Interno.
À proposição não foraril oferecidas emendas.
Passa-se à discussão do projeto e das emendas da COmissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão,
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada
a pauta da Ordem do Dia, passa-se à apreciação do Requerimento n~' 1.053/93, lido no Expediente, de autoria do nobre
Senador Beni Veras.
Solicito o parecer do nobre Senador Bello Parga, em
substituição à Comissão de Serviços de Infra-Estrutura.
O SR. BELLO PARGA (PFL - MA. Para proferir parecer. Sem revisão do orador) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o nobre Senador Beni Veras requer autorização para, a convite
do Ministério- da Integração Regional, participar da missão
brasileira que fará viagem de e.studo e trabalho aos Estados
Unidos, incluindo essa viagem uma visita a um -distrito de
conservação de água ·e irrigação, no Estado do Colorado,
e um Seminário sobre Irrigação, Política de Águas e Implicações Legais, na sede do Banco Mundial, em Washington.
Esclarece S. Ex~ que deverá ausentar-se do País no período
de 10 a 16 do corrente.
·
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O requerimentO do nobre Senador-do_ Ceará está instruído

oom o ofício subscrito pelo Ministro da Integração_J3.egional,
Alexandre Costa, do qual destaco apenas esse trecho_:
"Em face do tempo relativamente curto para organizar programação de tamanha complexidade, tomo
a liberdade de solicitar a V. Ex~ a gentileza de pronta
resposta."
Portanto, é imprescindível que este requerimento seja
examinado o mais rápido possível, Sr. Presidente.
Manifesto o meu parecer favOrável à póstulação do Senador.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer
é favoráveL
·
' A votação do requerimento fiCa adiada por falta de quo~

rum.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Mãgalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Sen~id0fe5,
o jornalista Joelmir Beting, comentando a _recente e opOrtUna
entrevista do Ministro Carlos Átila, Presidente do Tiibunal
de Contas da União, aconselha o Congresso Nacional a premo~
ver mudanças, dentro dos trabalhos da próxima revisão constitucional, nos vigentes e ineficaZes mecanismos eS-tatais de cOntrole dos gastos públicos.
Para tanto, anima-se a sugetirqueaquela Corte seja trans~
formada em "Auditoria do Povo", com poderes_ questionáveis
apenas junto ao Supremo Tribunal Federal, para a determinação de confisco de bens e de ordem de prisão. Alçada
ao nfvel de "instância especial", teria competência para pro la~
tar decisões que, revestidas da força de sentença judicial,
seriam irnpositivas de imediato e integral cumprimento.
Argumenta, a propósito, que cm. países mais adiantados,
já desfrutando de democracias consolidadas, as cortes de contas erigem~se à posição de "Quarto Poder'', operando c_om
total autonomia em relação aos órgãos controlados. Aqui~
ao contrário, o Tribunal de Contas da União exerce suas
atribuições na incontornável-dependência dos indicadores fornecidos pela próprias repartições fiscalizadas.
Entende o articulista que, nesse caso, o Tribunal não
exerce, de fato, a função precípua de fiscal das contas públicas,
eis que, mero instrutor do prOcesso, apenas verifica a regularidade de despesa há muito efetivada, não podendo, em qualquer instante, decretar a punição de administradores faltosos
e desonestos.
A idéia não é nova. Manoel Alves Branco, quando Minis~
tro da Fazenda, chegou a propor a criação de um Tribunal
de Contas, para exercer -ã- fiscalização firlãiiC:eira e apUrar
a responsabilidade dos exatores da Fazenda Pública, "com
o poder de ordenar a prisão dos desobedientes e contumazes
e de julgar à revelia as contas que tivessem de prestar". Corria,
então, o longínquo ano de 1845.
·
A Corte _de Contas seria instituída um pouco mãis taide, sob o ideal de outro Ministro da Fazenda, Rui Barbosa, pelo
Decreto~ Lei no966~A, de 7 de novembro de 1890, do Governo
Provisório; e cdnvalidãda pela Constituição de 1891. Na defesa
desse propósito, apontava -faltar ao Góverim o ·coroamento
de sua obra, "com a mais importante providência que uma
sociedade política bem constituída pode exigir de seus representantes".
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A lei orçamentária, advertia, conquanto de máxima releo _m9vimento regular_ do mecanismo _administiaHvO e polítiCo de um povo", pode facilitar os "mais graves
e perigosos- abusos". Julgava imperioso acautelar e vencer
os excessos, traduzidos em atentado à lei, sob a insp1raçáó
de interesSes opostos aos da sociedade.
9 Gove_rno ProvisóriO", di_zia, rêcori_heCeu ·~a Urgên_cia ineví!~Vêl'' _-de -reorg~ç.iiar O sistema de contabilidade orçamentária, "defeituosQ Do seQ mecanismo e fraco na sua execução".
Lançava~se, assim, o fundamento para a criação do Tribunal
de Contas, ''corpo de magiStratura intermediária à adminis~
tração e à legislatura, que; colocado em posição autónoma,
com atribuições de revisão e julgamento, cercado de garantias
contra quaisquer ameaças, possa exercer as suas funções vitais
no organismo constitucional".
E complementava: "Só assim o Orçamênto. pasSando,
em sua execução. por esse cadinho, tornar-se-á verdadeiramente essa verdade, de que se fala, em vão, desde que neste
país se inauguraram aSs-einbléias parlamentares;'.
Antes disso, conforme as lições de Pontes de Miranda,
Pimenta Bueno discorreu sobre a "suma Decessidade de criaçãO de um Tribunal de Contas, devidamente organizado, que
examine e compare a fidelidade das despesas com os créditos
votados, as receitas com as leis d_e imposto, que_ perscrute
e siga pelo testemunho de documentos au~ênticos, _ern todos
os _s-eus movimentos. a aplicação e emprego dos valores do
Estado e que, eilfím, p"ossa assegurar a Validade e legalidade
da_s_contas. Sem esse poderoso auxiliar, nada cons~guirão as
câiUaras".
-E João Barbalho, em seus comentários à Constituição
de i891, via o Tribunal de Contas como uma das peças mais
importantes da estrutura da Administração. "Aconselha~o
bem entendida previsão de abusos, dado o conhecido pendor
que têm os govern9s para se alargar nas despesas. Exige-se
a aciionomla da iitstituição criada contra essa tendência fatal
ao contribuinte e ruinosa das firianÇas do Estado".
Hoje, no mesmo passo, e ante a advertência da história
política recente, aponta-se a revisão constitucional também
como o meio mais propício à reforrnúlação do sistema de
controle interno da União, literalmente desmontado pelo go~
verno impedido. Para o Preside~te do Tribunal d_e Contas
·da-União, seria recomendável a criação da Auditoria Geral
da União, subordinada apenas ao· Presidente da República
e em ligação dircta e instantânea com aquela Corte.
- A i'eforma compreenderia umã. ampla e profunda organização do sistema descentralizado, com vistas à defesa dos
recursos públicos e à promoção da moralidade dos atos da
-Administração. Suspeita-se que, naquele governo, propóSi~ talmente, foram esfacelados os mecanismos de controle da
despesa, em cada Ministério, para assim -enSejar: Serii qUalquer
empecilho, a celebração de convênios e a efetivação de gastos
irregulares ou desnecessários.
___ Também nessa área, conviria reestudar o esquema de
subordinação hierárquica dos órgãos que zelam pela correta
realização das despesas. As Auditorias de Controle Interno,
dissenlinadas pelas diversas repartições do Executivo, cOntam,
em bom número, com profis-siOnais altamente especializados.
Admitidos após concurso público, Analistas e Técnicos de
Finanças e Controle, com nível superior de escolaridade, nãotiveram a real oportunidade de exercitar a contento as suas
relevantes funções.
Por dois importantes motivos: um, o assinalado desmonte
da estrutura funcional das auditorias; outro, a suborâinação
vª~cia "'par~
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J.as :ltividaLes de controle interno à gerência da própria autorici"~ le contn,lada. Essas duas razões fundamentais impedem
a 'fscalizaç io minuciosa cte cada uma das dotaÇões, o exame
da .... o-ulari Jade dos termos dos contratos, o acompanhamento, passe a passo, da execução orçamentária;á avaliaÇão dasgarantias assumidas pela União nas operaÇões de crédito.
O resultado disso, no depoimento dO Ministro Carlos
Átila, foi a ocorrêricia de ''um assa.J.to gerafàe dentro para
fora e de fora para dentro do aparelho governamental". Naquela adminisfraÇão, em boa hora afastada, o País sofreu
prejuízos de bilhões de dólares, à conta do "esquema PC",_
dos escândalos na aquisição de medicamentos, bicicletas, fardas, mochilas e merendas, e na contratação superfaturada
de obras e de serviços.
uE o que dizer do arrastão de propinas, extorsões, créditos favorecidos, garantias forjadas ou avais comprados?", indaga, com propriedade, aquele respeitado comentarista económiCo. -"E o desperdício de materiais, equipamentos, instalações e estoques, Thcluídos os de alimentos?".
Entendemos, Srs. Seiladores, que essa argumentação em
prol da reforma e fortalecimento do TCU e _das Au-ditorias
dos Ministérios, ampliando o poder de fiscalização e controle
das verbas públicas, inclusive das repassadas a Estados e MunicípiOs, é por inteirO convincente. Ademais, as propostas do
Ministro Carlos Átila, necessariamente subordinadas à prerrogativa congressual de exercício do controle ext~rno do Executivó;-lendem a oferecer suporte mais rápidõ-·e eficaz às indelegáveis funções do Poder Legislativo.
Eta 6 que tínhamos a dizer.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) • palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.

Concedo

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso_.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs: Senadores,
a estrutura agrária brasileira não tem merecido, ao longo de
todos estes anos, uma resposta pronta e eficaz do poder p~bli
co, quer em planos e progr~mas, quer _em legislação inais
afeiçoada a suas exigências crescerifes~ ESs.e- de~caso a: torna
fortemente responsável pela crise estrutural que estamos a
vivenciar em nosso imenso e variado país.Enquanto nos Estados do Centro Oeste, NOrte e N ardeste
as distorções do agrobrasileiro manifestam-se no domínio de
grandes propriedades por um número pequeno de proprietários, nos Estados do Sul e Sudeste o problema é exatamente
inverso. Muitos proprietários de áreas com dimensão inferior
à do módulo rural, o que significa-ímóVeis de pouca oU-nenhuma viabilidade económica.
Esse é bem o caso de Santa Catarina, Sr. Presidente,
que se caracteriza como um Estado minifuil:diário. Talvez o
mais minifundiário do País, onde 90% dos imóveis rurais apre-sentam área inferior a 50 hectares.
O cadastro rural do INCRA referente à década de 1980
revelou que, cm meu Estado, apenas 600 imóveis possuíam
área superior a 1000 hectares. E o recadastramento x:_c;:~lizado
em 1992 indicou -aumento considerável no múmero de imóveis
rurais, o que evidencia a pulverização da propriedade imobiliária no campo.
Torna-se evidente que, com um quadro fundiário dessa
natureza, o processo de desapropriação por interesse social
torna-se quase impraticável n-a velocidade e dimensão requeridas pelos beneficiáriOS, -Cujõ riúmefo evoluí iiicessanfemente
na estatística da miséria.
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Uma das alternativas apontadas para enfrentar essa dramática conjuntura é a de que o instrumento de aquisição
por compra e venda de imóveis rurais seja aceito pela adminis:tração superior como igualmente adequado aos seus objetivos
institucionais.
Essa aquisição vem se-ndo considerada instrumento secundário. Mas, para situações de extrema emergência - caso
de Santa Catarina - há de merecer- tratamento diverso e
prioritário pela peculiaridade já apontada de sua deficiente
e frágil organização fundiária.
Em favor desse argumento pesa, ainda, o fato de que
a desapropriação judicial torna-se, muitas vezes, mais onerosa
para a União, virtualmente condenada nas sentenças a pagar
pelas terras preço de mercado acrescido de despesas proces~
suais como deslocamentos, vistorias, perícias, honorários.
Como todos sabemos, no processo de desapropriação de
imóveis rurais, a indenização da terra nua é, nOs termos do
que prescreve a Constituição, etetíVada com títulos da dívida
agrária, o famoso TDA. Esse título é çonsiderado hoje no
mercado como uma espécie das chamadas "moedas podres",
chegando seu deságio próximo aos 30%. Essa prática tem
produzido, por um lado, séria resistência dos proprietários
rurais em aceitá-lo e, por outro, a supervalorização dos imóveis, com vistas a atenuar os prejuízos que foi"çosamente acarreta.
O mais grave é que esses IDA são hoje vinculadOs à ·
CETJPE, ou seja, à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos do Banco Central, que não lhes garante liquidez, tendo ocorrido a hipótese de terem sido rejeitados até
mesmo pelo Banco do Brasil.
Duas soluçõ~s nos parecem pertinentes para enfrentar
esse problema. E as estamos oferecendo à reflexão dos órgãos
correspondente~. A primeira é que os TDA sejam vinculados
à CELIC, Câmara de Liquidação e Custódia dos Títulos Públicos, resgatando, assim, a sua imagem no mercado e facilitando
a obtenção de terras para assentamento de trabalhadores rurais em qualquer das modalidades previstas em lei. A segunda~
que osTD~ tenham o seu uso ampliado_,_ensejando-se a possibilidade de serem utilizados como instrumento de quitação,
para com o Poder Público, com o que passarão a representar
nova garantia para os seus detentores.
Resolvido o problema da aquisição, dois pontos, a nosso
ver, merecem atenç-ão especial do INCRA e oYgaDiSmós afínS.
São os referentes à assistência téCnica e ao crédito rural. É
necessário que o Ministério da Agricultura repasse aos órgãos
de apoio técnico dos Estados recursos específicoS destinados
às ár~as de assentamento, de acordo com a demanda de cada
unidade da Federação, fixando prazo razoável para cada assentamento, de modo a permitir que essas comUnidades insiram-se definitivamente no processo de desenvolvimento rural.
-~Pertinente, ainda, parece a sugestão de que o INCRA
avalie a possibilidade de reexecutar o projeto PLANTAT (Plano de Assistência TéCnicã.), destinado ao oferecimento de
técnicas para atuação junto a cooperã:tivas e sindicatos, objetivapdo seu aprimoramento organizacional, contábil e ghenclal.
No que concerne ao Programa Especial de Crédito para
Reforma Agrária- PROCERA- é patente a forma desigual
com que ele vem atendendo às diversas regiões do país. Privilegia Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com virtuais
prejuízos dos Estados do Sul e Sudeste, aos quais resta bater
às portas do T esQ!Iro Nacional para a obtenção de parcos
iecursos sem critérios de regularidade.
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Fica aqui, Sr. PreSidente, o- apelo para que os Estados
do Centro-Sul sejam beneficiados por linhas específicas de
crédito~ paralelas ao crédito rural corrente, com tra~sf~~ência
direta e automática de recursos do Tesouro para investimentos
e novos proj~tos de- assentamento rural. , ; ,
, .Cabe, por último, Sr. Presidente, n-Obres Seriadoras e
Senadores, uma sugestão no que concerne à autonomia dos
Superintendentes Regionais do INCRA. É notório que a organização burocrática em vigóf, IOitemente concentracionista,
produz sériós prejuízos ao processo decisório no ãrn.bito dos
Estados. Isso tanto é mais grave quando se percebe a centralização de recursos orçamentário-finanCeirOs, agravando a viciosa dependência aos centros decisórios de Brasília. Impõese, portanto, para a agilização _de_nosso processo de reforma
agrária, a descentralizaçãO de reCursos e .competênCiaS pela
administração do INCRA, fortalecendo-se a autonomia das
superintendências regionais, seja descentralizanâo todos os
recursos orçamentários do exercício com programaÇão mensal
de desembolso, seja delegando competênciã ho que diz respeito aos processos de licitação e contratação de obr_as e serviços
não sujeitOs ao proceSSo de concOrrência pi.J.ôlica. Sobretudo
no processo de aquisição de terras, essa descentralização deve
merecer ênfase espeéíal, institdirido-se definitivamente os processos no âmbito das_ superintendências region:iíS~Seni embargo de eventuais encaminhamentos e apropriada revisão em
nível central.
Em face desses problemas apenas perfunctoriamente tratados nesta breve comunicação e - por que não dizer dessa dramática conjU.rituia agrária que dificulta o desenvolvimento de meu Estado, venho, desta tribuna, fazer ao Excelentíssimo Ministro da Agricultura veemente apelo. Determine à sua assessoria técnica, Sr. Ministro; estudar e avaliar
os problemas e sugestões ora apresentados. Todos eles são
inspirados no desejo legítimo de Santa Catarina de prosperar
e crescer com o Brasil e para o Brasil.
Muito obrigado.
OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Na presente
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas às
--- seguintes matérias:
_ -_
Projeto de Resolução n' 84, de 1993, apresentado pela
Comissão de Assuntos Económicos, como conclusão de seu
Parecer n9 334, de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Nova Prata do lguaçu - PR, a contratar operação de
crédito junto ao Banco do Estado do Paraná SIA- BANESTADO, no valor de quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros
reais, a preços de março de 1993;
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Projeto de Rçsolução n" 85, de ~993, apresentado pela
Comissão de Assuntos Económicos, como cOnClusão dê. seu
Parec_er n9 335, d_e_ 1?9J, que autoriza a Prefeitura Muntcipal
-de Sertaneja - PR: a· contratar operação de crédito junto
ao Banco do Estac!o do Paraná SIA BANE.STADO, no valor
de seis milhões e setecentos mil cruzeiros reais, utilizando
recursos do Programa Estadual de pesen':'olvimento UrJ:>ano
-PEDU;
Projeto· de R.esqlqção n' 86, de 1993.,.apresentado pela
Comissão de Assuntos EconómicOs,- 00-mo cOiidusãõ de seu
Parecer n' 336, de 1993, que autoriza a Prefeitura-do Município
de Apucarana o -PR, a contratar operação de crédito, com
o Banco do Estado do Paraná- BANESTADO, dentro do
Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU,
no valor de até sessenta e cinco milhões e quatrocentos mil
cruzeiros reais;
Projeto de Resolução n' 87, de 1993, apresentado pela
Comissão de Assuntos EconómicOs, como cOriclusão de seu
Parecer n" 337, de 1993, que autorizá a Prefeitura Municipaf
de Iguaraçu - PR, a contratar operação de crédito junto
ao Banco do Estado do Paraná SIA BANESTADO, imvalor
equivalente a três milhões e duzentos mil cruzeiros reais, a
preçosde maio/93, dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU;
.
Projeto de Resolução n' 88, de 1993, apresentado pela
Comissão de Assuntos, como conclusão de seu Parecer n9
338, de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de Altônia
-PR, a contratar operação de crédito junto ao Baitco do
Estado do Paraná - BANESTADO, no valor equivalente
a quinze milhões e seiscentos mil cruzeiros reais, a preços
de abril/93, dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento
Urbano- PEDU; e
Projeto de Resolução n" 90, de 1993, de autoria do Senador Pedro Simon, que fixa critérios para viageiis-de-SeDadores
ao exterior.
Os Projetas de Resolução de n's 84 a 88, de 1993, serão
incluídos em Ordem do Dia oportunamente; e o de n'i' 90,
de 1993, será despachado às Comissões de Constituição, Jus-tiça e Cidadania, e J?ireto_ra.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais
havendo a tratar, a Presidência encerra os trabalhos, designan9o para a sessão ordinária _de quinta-feira a seguinte

ORDEM DO DIA

1
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 68, DE 1993

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c", do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 68,
de 1993, de iniciativa da Comissão Diretora, que estabelece a
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estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos
do Senado Federal e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Francisco Rollemberg, em substituição à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
2
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 148,.DE 1993
A

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
148, de 1993 (n° 1. 909/91, na Casa de orig~m), de iniciativa do
Presidente da República, que dispõe sobre a contratação por
tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37
da Constituição Fedéral, e da outras providências, tendo
Parecer sob n° 315, de 1993, da Comissão
- de Constituição; Justiça e Cidadania; favorável ao
Projeto, com emendas que apresenta de n°s 1 a 4-CCJ•
3
PROJETO DE LEI DO SENADO N°·172,
DE 1992- COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de. Lei do Senado n°
172, de 1992 - Complementar, de autoria do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre o cumprimento. imediato do disposto
no§ 2° do art. 192 da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, sob n° 194, de.1993, da Comissão
- de Assuntos Econômicos.
4
REQUERIMENTO N° 617, DE 1993
Votação, em turno único, do Requerimento n° 617, de
1993, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos do art.
172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do
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Dia. do Projeto de Lei do Senado n° 57, de 1991, de sua autoria.
que dispõe sobre o e)fel"tlcio da profissão ele Técnür:o em Turismo,
cujo prazo na Comissão de Assuntos Sociaisjã se acha esgotado.

5
REQUERIMENTO No 748, DE 1993
· Votação, em turno único, do Requerimento n° 748, de
1993, do Senador João_ França. solicitando, nos termos
reg:Qnentais, · a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da
matéria Assuntos indlgenas tratados com desdém, publicada no
Jornal Correio Braziliense, edição de 8 de agosto de 1993.

-··---- . - -- . .

6

REDAÇÃO FINAL DAS EMENDAS DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 2, DE 1992
Discussão, em turno único, da Redação Final das EIIJ.eridas
do Senado (oferecida pela Comissão Diretora em seu Parecer n°
321, de 1993) ao Projeto de Lei da Câmara n° 2, de 1992 (n°
318/91, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República. que dispõe sobre o contrato de franquia empresarial
(franchising) e dá outras providências.
7
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO No 85, DE 1992

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n° 323, de 1993) do
Projeto de Lei do Senado n° 85, de 1992, de autoria do Senador
Alfredo Campos, que dispõe sobre o exercício da profissão de
Decorador e dá outras providências.
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8
EMENDA DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 235, DE 1989

Discussão, em turno único, da Emenda da Câmara ao
Projeto de Lei do Senado n° 235, de 1989 (n° 5.228/90, naquela
Casa), de autoria do Senador Gomes. Carvalho, que altera
dispositivos da Lei n° 5.108, de 21 de setembro de 1966, que
institui o Código Nacional de Trânsito, tendo
Parecer sob n° 309, de 1993, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela rejeição.

9
PROJETO DE LEI DA.CAMARA No 57, DE 1992
A

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 57, de 1992 (n° 2. 996/92, na Casa de origem), que altera a
redação do art. 12 da Lei n° 7.)20, de 15 de julho de 1986, tendo
Parecer favorável, sob n° 311, de 1993, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania.

10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 51, DE 1993
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 51, de 1993 (n° 206/91, na Casa de origem), de iniciativa do
Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a transformação
de cargos no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da 1 a Região; e dá outras
providências, tendo
Parecer favorável, sob n° 312, de 1993, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
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PROJETO DE LEIDA CÂMARA N° 120, DE 1993
j

--
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 120, de 1993 (n° 1. 393/91, na Casa deorigem), que define os
créditos de natureza aliméntícia . previstos no art. I 00 da
Constituição Federal e regula o processo para seu pagamento
pela Fazenda Pública, tendo
Parecer favorável, sob n° 314, de 1993, da Comissão
- de Constituiçã(), Justiça e Cidadania.
O SR. BELLO PARGA- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem V.
Ex~ a palavra, na forma regimental.
O SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Pela ordem. Sem
revisão do orador)- Sr. Presidente, V. Ex• acaba de determinar a Ordem do Dia para á sessão de quinta-feira. Indago,
então, se quarta-feira, dia 13, a reunião se destinará, exClusivamente, ao CongresSo Nacional para os trabalhos de revisão.
Na quarta-feira, a-s--duas CasaS não funcionarão isotadamente
e, sim, dedicar-se-ão exclusivamente à revisão constitucional?
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Perfeitamente. Na sessão da tarde, que se realizará-às 15 horas.
O SR. BELLO PARGA- Muito ·obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -::Está encer·
-·
rada a sessão.

amigo de todos. Ele marcou, pela coragem e intrepidez com
que assumia seus pronunciamentos, e assomava à tribuna nos
momentos em que se fazia necessário. Jornalistas da velha
guarda- como, aqui à distância, se a miopia não me prejudica, vejo alguns dos velhos tempos, - hão de se recordar
do dia de nossa posse_ na Çâmara dos Deputados, em 1955~
quando Leonel Brizola, que, naquele tempo, também era
quase um garoto, levantou~se para pedir que Carlos Lacerda
não _torilasse posse. Também Croaci, naquela elegância de
gaúcho, usou ·da palavra e teceu s-eus comentários,pois era
um anti-democrata, que pregava o fechamento do Congresso,
suscitando em nós, timoratos nortiStas, chegados depois de
tantos anos de ditadUra àquele augusto plenário, uma admiração prõfunda que raiava -às frOnteiras da perplexid3de.
E lá _estava Croaci, filho de um general, representante
dos ferroviárioS do Rio Grande do Sul. Ele era realmente
~ .l,lm líder .no seio (jessa clas.se. Era uma figura querida também
por sua alegria, sua jovialidade, sua bondade de coração,
seu temperamento excepcional. Nós o temíamos, porque era
(Levanta-se a sessão às 15horas e 55 minutos)
um terrível concorrente no coração das divas. Tratava-se de
DISCURSO_ PRONUNCIADO PELO SR. SEum verdadeiro galã que despertava paixões inesperadas.
NADOR AUREO MELLO NA SESSÃO DO DIA
Mas a sua cultura de bacharel em Direito, a· sua vocação
3-8-93, QUE SE REPUBLICA POR HAVER SAlDO
de político, o seu destemor, o seu idealismo, a sua crença
COM CORREÇ6ES NO DCN DE 4-8-93.
no Rio Grande do Sul e, especialmente, em Getúlio Dornelles
Vargas, faziam de Croaci uma figura invejável, extraoi'dinária.
O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pronuncia o seHá alguns dias, li, entre as notas fúnebres dos jornais
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Assomo
do Rio, a notícia: do passamento de Croaci de Oliveira a esta tribuna e faço questão de o fazer, para registrar o
ele devia ser muito mais novo que eu - e o convite para
passamento-de um grande ex-Parlamentar brasileiro, gaúCho,
a sua Missa de Sétimo Dia.
que foi o Deputado Cróaci de Oliveira.
Essas figuras- marcanteS da poiítica bfasileifa e de Outros
CroaCfâe -Oliveírã. surgiu nO cenário político brasileiro,
ramos de atividade, espiritual principalmente, temos de convindo do Rio Graõde do Sul, na época em que Carlos Lacerda
pontificava com sua voz tribunícia; rema-ndo Ferrari e a ban- vir, não deveriam perecer. É uma dor profunda e lancinante
a que sentimos quando tomba, como um baobá que foi serracada do PTB reagiffios violentamente para defender o nome
intimorai:o do Presidente Getúlio Dornelles Vargas contra
do, ou uma grande sumaumeira cujas raízes as ~empestades
arrancaram, uma figura ilustre, do porte e do gigantismo inteaquela verdadeira cach,oeira de acusação que era despejada
lectual do nosso Deputado Croaci de Oliveíra.
contra aquele que foi, ·por assim dizer, o ditador benigno,
Aqueles que são dos idos- de 55, como Amaral Netto,
o pai dos pobres, o criador da legislação do trabalho.
por eXemplo, que, nesse tempo, estava Iniciando o Maquis;
Croaci de Oliveira era uma figura apolínea; véio com
todos que íamos -defender o General Lott e lhe entregar a
aquela aparência físiCa do gaúcho de olhos verdes, cabelos
sua espada de ouro para que perdurasse no Brasil a democracia
louros, quase dois metros de estatura, inteligência brilhante,
e fosse empossado o grande Presidente Juscelino Kubitschek
e um .coração de paloma, um coração bondoso de passarinho,
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de Oliveira, todos nos recordamos e nos recordaremos da
figura -irilpoluta, singular e nobre de Croaci de Oliveira.
Portanto, neste Senado, nós, os seUS- com-panheiros de
velha guarda, de ~uitas lutas, de trabalhismo histórico, aqui
estamos, pela palavra de um dos seus mais modestos representantes, trazendo a nossa coroa de flores, para deixar no Legislativo a homenagem a uma figura represeiltitlva, um vocacional do legislar, um vocacional dessa carreira nossa tão caluniada, tão ofendida, tão vilipendiada por todos os ignorantes
que não sabem que a política é a arte de governar os hom~ns
e a mais nobre decerto de todas as artes públicas existentes
no mundo, porque através dela é que se regulamentam tarefas,
atividades, exercícios, enfim, tudo aquilo que é criação do
espírito humano, da civilização, da sociedade organizada.
Não sei se foi pói-escolha própria, ou pOr-alguma desilusão, o fato é que Croaci de Oliveir3. ficOu morando Do Rio
de Janeiro. Não se candidatou mais, não tentou mais-a POlítica.
Era procurador ou advogado de uma instituição, não sei ao
certo. Eu o v"ia sOmente na praia, serripre adétíéO, Vibran1e,
com aqueles olhos verdes cintilando todas as vezes que via
as curvas maravilhosas de Copacabana.
Sr. Presidente, aqui fica a homenagem de um velho companheiro de Croaci de Oliveira, para que o seu falecimento
não passe despercebido, apenas como uma notícia fúnebre
nos jornais do Rio de Janeiro. Que a estas alturas, lá na
imensidade, na quinta dimensão, em áreas que, mentalmente,
não podemos perlustrar com faCilidade, mas que com certeza
existem, o velho Croaci continue sendo a lanterna, o foco
irradiador de claridade que a todos comovia, fazendo-nos seus
irmãos, seus correligionáriOs, seus conipáhheiros de luta em
todos os instantes.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DISCUR-SO PRONUNCIADO PELO SR. SENADOR AUREO MELLO NA SESSÃO DO DIA
30'8-93, QUE SE REPUBLICA POR HAVER SAlDO
COM CORREÇÓES NO DCN DE 31-8-93
O SR. AURE.O MELLO (PRN - AM. Pronuncia o seguinte discurso.)- Nobre Sr. Presidente, eminentes Srs. Senadores, episódios os mais diversificados têm agitado o Brasil
nos últimos dias: o massacre dos ianomâmis, divulgado como
sendo um fato real e, que, segundo as pesquisas efetuadas
no local não dão como certa a chacina~ a criação do Ministério
da Amazônia, altamente significativa e de grande repercussão
em todo Brasil; as mudanças de Ministérios que se têm efetuado, e repercutido nos meios políticos; a criação da Comissão
de Inquérito nesta Casa concernente ao Projeto Calha Norte
e outras medidas governamentais preservativas da nossa integridade territorial. Todos esses fatos-vêm acumulando; também no âmbito regional, a notícia do restabelecimento da
Empresa de Navegação-da Amazônia S. A., da antiga EN ASA, apontada antes para fazer parte da lista das privatizações.
Em virtude, talvez, da indiferença dos apoucados capitais daquela região que, agora, volta a funcionar-, tendo um prazo
do Governo para testar da sua validade e da sua utilidade,
-~isso não se con-cretizOu.
Todos esses são fatos de alta significãÇãõ e de muita importânCia para o póvo brasileiro, principalmente para esta
Casa que é o sonorizador das coisas que acontecem no cenário
nacional.
- Sr. Presidente, importante é a criaÇ-ão do Ministério da
Amazônia, que foi entregue ao embaixador Ricúpero para
analisar e supervisionar o que- Ocorre- naqueles dois terços
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do Brasil. Alguns jornais e alguns Parlamentares levantaram
as suas vozes, nem sempre muito patrióticas, para· dizer que
a medida do Conselho de D"efesa Nacional, referendada pelo
Presidente ltamar.Frãnco, seria -inadequada, inoportuna e ilegal, porquanto não estaria ao alcance do Presidente da República a prerrogativa de criar um Ministério para Assuntos
-da -Amã.zõnia.
-- ·
Assim, considero oportuno lembrar, desta tribuna, a lei
que é inicialmente da autoria do nobre ex-representante do
Acre, S~nador Jorge Kalume, que liderava com tanto acerto
as coisas da ARENA- assentado naquela cadeira onde hoje
se encontra_ o Senador Marco Maciel - e que, pela persistência; pelo denodo, pela abnegação e, -por que não dizer,
pela própria teimosi~. consegUiu que fosseaprov3.da pelo Congresso Nacional, nos termos do art. 54 da Constituiçâo, a
Resolução n' 2 - CN, de 1985.
Diz o art. 19 dessa Resolução:
"É delegada a competência ao Fresidente da República para elaboração de lei criando a Secretaria Especial para Assuntos da Região Amazónica - SEA~A."

E a lei delegada deveria incluir, na eStrutura da Presidência, como ·órgão de assessoramento, na folma -do art. 32
do Decreto-Lei n' 200, de 19"67, a Secretaria Especial para
Assuntos da Região Amazónica:· Seriam vinculados à SEARA
os seguintes órgãos: Superintendência do Desenvolvimento
da Amazônia- SUDAM, Superintendência da Zona Franca
de Manaus- SUFRAMA, Banco da Amazônia S/A- BASA, os (ao tempo) Territórios-Federais de Roraima e Amapá
e todos os demais órgãos diretamente vincula-dos aos interesses
da Amazônia, integrantes do Ministério do Interior, sendo
fixado como competência geral da SEARA, a supervisão,
coordenação e- -execução da política relativa a assuntos da
Amazónia Legal, criando os cargos e empregos necessários
à execução das atribuições para essa Secretaria, inclusive o
de Ministro de Estado Chefe da Secretaria Especial para Assuntos da Amazónia, obedecidas as disposições da Lei n"
5.645, de 10 de dezembro de 1970. Incluir ainda crédito especial para atender a sua execução, assinatura de prazo para
a implantação da Secretaria, marcando 45 dias da remessa
do projeto de lei delegada à apreciação do COngresso Nacional.
Como se verifica, dispõe o Presidente da R:epública de
meios legais para estabelecer o seu Miriistério, ·porqUantO,
desde que se tentou criar essa Secretaria Especial, já se estabeleciam prerrogativas, de vincular a ela e órgãos como a SUDAM, a SUFRAMA, o BASA, além dos antigos territórios
federais integrantes do Ministério do Interior.
Esse é um fato do qual vimos reclamando, aqui da tribuna.
continuamente. Nós, os parlamentares, que representamos
a extrema região do Norte, vimos falando sem cessar em
Rondônia, No Amapá, em Roraima, no Amazonas. nO Acre,
no P~rá, relembrando sempre que essa área é a que mais
precisa, atualmente, ser defendida, porque as fronteir·as do
Norte, principalmente, o subsolo dos Estados nortistas significam, hoje em dia, a maior riqueza que pOssuímos e de que
precisamos.
_ Estimulamos o Projeto Calha Norte- agora··com a criação de uma Comissão Especial destinada à sua consecução
definitiva e fiscalização, presidida pela Senadora Marluce Pinto, representante do Estado de Roraima -, que é um marco
histórico para a integração da Amazônia neste fim de século.
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não degolaram .indígenas, por exemplo, no rio Madeira ou
aborígenes nas regiões de Tocantins? Por que não matam,
através deste processo beduíno, os índios que existem em
outras regiões, onde os garimpeiros exercem suas atividades?
Não é do estilo dos gari-mpeiros. Estes. poderiam detonar suas
armas- espingardas, revólveres, rifles- maS não sair para
a guerra do facão, que é mais uma peculiaridade dos povos
primitivos ou, quem sabe, uma armação para desmoralizar
o Brasil no exterior e _mostrar que não temos condições de
manter essas populaçõe-s indígenas .sob a legislação do nosso
q~e sairão todas as semanas, e os de classe turística, que
País.
satrão apenas uma vez por mês. Esta é, decerto, uili.à ilotída
Os fatos se encarregarão de dizer, definitivamente, o·que
alvissareira para a Amazônia, porquanto a iriterrupçá·o do
aconteceu e o que e.s_tá acontecendo.
transporte naquela área é um ·crime que se comete para com
Acompanho o pensamento do Professor Gilberto Mestrios habitantes do grande rio e das terras-molhadas e enflorestadas do extremo Norte.
nho_~de Medeiros Raposo, Governador do Amazonas, que
entende que o garimpeiro, inclusive, deveria ser implantado
A Empresa de Navegação da Amazônia trava uma luta
em todas as regiões lindeiras do Brasil com os países que
contra o tempo para tentar sair da lista das estatais privatilhe são próximos, e, assim, ser assegurada uma população
záveis. Do prazo de três meses, concedido pelo Governo Fedeq~e _caracteriZasse a presença brasileira naquelas regiões, o
ral para conseguir realizar o saneamentO ·financeiro .e mostrar
que passaria a ser, automaticamente, o defensivo imprescincondições mínimas de competitividade, a EN ASA tem, agora,
dível para que o nosso País não se visse subitamente surpreenum mês para comptovar qí.re·pode ser uma empresa viável.
dido pelas incursões de nações que sempre desejaram se aSseAs pe~pectivas são animadoras. A empresa movimentou,
nhorear dessa parte do nosso País.
durante do1s meses, 17 milhões de cruzeiros reais, que estão
A Amazónia precisa justamente de operações Calha Norsendo reinvestidos na recuperação e modernização da frota
de barcos e pagamentos de débitos.
te, de garimpeiros nas suas fronteiras, de entendimentos com
os índios, de miscigenação das raças aborlgenes com o brasi"Vamos mostrar que somos viáveis!" -aposta o Deleleiro 9-e outras etnias, para que sejam· esses povos absorvidos
gado da Agência da ENASA em Manaus, José Carlos Aupela nossa Pátria, gerando, mais ainda do que já existe e
gusto, que afirmou estarem as dívidas pagas e a empresa ter
já foi gerada, uma população cabocla, uma população brasiretomado os serviços fluviais e navais. Doi"s naVios di EN ASA
leira semelhante àquela que se observa no Pará, que se nota
estão cobrindo a linha de Açores, Portugal, e os estaleiros
ilo Amazonas, de qualidades intelectuaiS indiscutíveis e de
voltaram a ser ocupados, com a recuperação e c:ónstrução
de novas embarcações.
aparência física das mais airosas e belas.
Sr. Presidente, o Brasil é um país, como tenho dito sempre
A agência de Manaus mantém 14 funcionários na adminisdesta tribuna, destinado a ser o capitânia oU, pelo menos,
tração, 23 marítimos, 1 empurrador recuperado, e, em funcioum dos mais adiantados e privilegiados destes hemisférios.
namento, 15 balsas, fato, Sr. Presidente, muito importante,
Não adianta tentar empurrá-lo para trás ou brecar a sua marlevando-se em conta que as terras da Amazônia não se prestam
cha decisiva no rumo do adiantamento e do progresso.
para a feitura de estradas. A prova disso é que a estrada
Agora mesmo, estamos-sabendo que, na estrada que liga
que liga Manaus a Porto Velho se tornou impraticável, como Rio de Janeiro a Santos, a indústria pesada vem-se implanpletamente tomada pelas águas e ali não há trânsito que pertando de maneira incrível. Ali, desde as embarcaçõ.es de granmita ~os passageiros se deslocarem de uma para outra região
de porte até os instrumentos nucleares vão sendo feitos, pore, mmto menos, as cargas.
que este é o nosso destino, este é o nosso caminho!
Portanto, restando apenas o transporte aéreo, não pode
Já chega de pessimismo,já chega de derrubar governos
uma região daquela dimensão ficar reduzida à falta de intergratuitamente! já chega de condenar apenas, quando temos
câmbio e também de colocação de produtos de uma cidade
exemplos de_ idealismo, de amor e de esforço a esta Pátria,
para outra ou do resto do Brasil para as suas cidades.
manifestad_os pelos Presidentes que têm ocupado a direção
. São fatos, Sr. Presidente, que se tangenciam, que se aprodeste País! ltamares como este que aí está, que tem o cuidado
XImam, que têJ;D conotação. É um Ministério da Amazônia;
de se preoc_upar com os alimentos que estão armazenados
é uma ENASA que volta a funcionar; é uni Caiba Norte
nos silos do Ministério da Agricultura, jogando fora aqueles
que está sendo cogitado. E é, sobretudo, Sr. Presidente, o
que porventura apodreceram e determinando a distribuição
desmascaramento dessa farsa de que os garimpeiros da Amada comida aos pobres, aos desassistidos, aos mortos de fome
zônia são inimígos dos aborígenes que ali existem. Pelo contráque existem por aí, merecem respeito.
rio, Sr. Presidente, pelas informações que tenho, o garimpeiro
Pobr.es e desassistidos, sim, às vezes em função de uma
e _u índi~ se entendem muito bem. O índio vem; inclusive,
verdadeira vocação para a pobreza·e para o infortúnio, daquebuscar ahmentos nas mãos do garimpeiro. E, longe de ser
le que os sofrem, mas não pela desassistência do poder público
verdade, quero crer, essa história, evidentemente implantada
que sempre está interessado na criação de escolas, na matrícula
pe~os meios d~ prop_a_ganda de interesseiros, de que o garimdos menores desassiStídos, no aproveitamento dos brasileiros,
petro amazõmco tena degolado mulheres _e crianças ianomâque aumentam numa proporção geométrica, POrque a nossa
mis, além de ter matado seus guerreiros, em troca da pesquisa
Pátria e o nosso povo- são fecundos e ctescem em quantidade
do ouro e metais preciosos existentes no subsolo das áreas
ianomâmis.
-e em qualidade.
Encerro, Sr~ Presidente, estas divagações, dizendo da
Não acredito, Sr. Presidente, porque essa história de estar
minha satisfação e da esperança ,de que o Poder Executivo,
usand'? facões e cutelos para degolar pessoas inermes e indígeprincipalmente no que concerne à Empresa de Navegação
nas ah moradores foge ao estilo dos garimpeiros. Por que
E agora estamos informados de que, a partir do dia 1"
de setembro, os am-azonenses tetão mais uma alternativa nas
viagens para Belém e diversos municípiOS~ SituadOs- no Baixo
Amazonas. A Empresa de Navegação da Amazônia S/A voltará a operar no porto de Manaus, com catamarãs de classe
decorturística e regional, após dois'arios de· paralisação,
rência da política do governo. -os catamarãs, chegando a Manaus no dia 27 áuste mês, são compostos-por dois tipos que
vão navegar nos rios da Amazônia: os de classe regional,
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da Amazónia S/A, venha a permitir e _ã_e.stimular que esta
empresa continue sendo o meio pelo qual as veias da Amazónia perffiitain a ci:fculação das suas riqtie"iãs, s3.ilgue ·ao
seu progresso e esperança do Brasil.
_
Que eSte Governo implante, o quantO antes, a indústria
pesada no extremo Norte; faça com que navios e armas sejam
feitos ali e que a exploração dos minéri.OS-exúaordinários
que estão no seu subsolo não dêem mais oportunidade à ganância daqueles que, olhando o não-aproveitamento dos mesmos,
acham que o Brasil não tem capacidade de o fazer e se apressam em caminhar na direção da sua exploração.
Eram essas, Sr. Presidente, as palavras, nesse circuito
sobre eventos amazônicos e brasileiros. que desejava proferiT
neste final de tarde.
Muito obrigado. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. SENADOR AUREO MELLO NA SESSÃO DO DIÂ
28-6-93, POR HAVER SAÍDO COM INCORREÇÕES NO DCN DO DE 29-6-93: . . O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pronuncia -o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ando saudoso desta tribuna, porque ela exerce sobre mim o efeito
da catarse sobre os grandes _sentimentais. A pessoa diz, Ühprime e manifesta aquilo que sente. Com isso, vem a sensação
de alívio daquele que suou nas grandes caminhadas, que dessedentou na angustiosa sede das grandes jornadas ou daquele
que descansou após correr, como se fora um corredor olímpico, grandes certames e grandes extensões.
Sr. Presidente, tem havído um frisson no âmbito político,
frisson desagradável, infletindo sobre a nossa dinâmica, inteligente, eficiente e caluniada classe: a classe política. Se há
um estremec_imento-de terra para as bandas de Los Angeles,
a culpa é dos políticos; foram os políticos que fizera!ll a terra
tremer; se existe um rio que aumentou o seu volume e invadiu
as terras adjacentes, isso foi culpa dos políticos brasileiros
- porque os políticos brasileiros são a pior classe e a pior
casta que se pode imaginar, na opinião de determinadas pessoas ...
Sr. Presidente, se existe desorganização num Estãdo, balbúrdia, miséria, inconseqUência, pemiria, pobreza de toda
ordem, é culpa dos políticos brasileiros porque estes são canalhas, sem-vergonhas, corruptos, salafrários; são esses políticos
os culpados de tudo o que há de ruim que aconteça por aí.
Se alguma coisa de bom acontece porventura, decerto não
há de ser por causa dos políticos. Se alguma lei boa- surgir
para beneficiar as coletividades, podem jurar de pés juntos
que isso não é obra de legisladores, nem dos grandes organismos que fazem parte da democracia. E a própria democracia,
na opinião e no conceito dessas figuras de pensadores notórios,
é urna me gera esfarrapada, urna cigana repulsiva, uma mulher
banguela de mau hálito que está sempre pronta a produzir
vati:ínios funestos c coisas que não têm finalidade nenhuma,
a nao ser a desgraça, a negação, o pessimismo e a tragédia ...
Apareceu um capitão reformado do Exército, na Câmara
dos Deputados, dizendo que já é tempo de se implantar a
ditadura, e que ele próprio seria um bom ditador. Fechassem
as cabeças que estão somadas para produzir resultados, metessem a chave na porta das comissões técnicas, sepultassem
o caráter dos homens de bem desta representação legislativa
e colocassem na mão de um só, porque este um só, entre
uma coçada nas virilhas e uma cuspída numa escarradeira,
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ha~ia de ~jetar uma de~i~ão tão perfeita e tão capaz que
sena sufictente para cott1gtr todos os males do Brasil, todos
os males da República!
-- -o que _achei mais inte~S$anie a respeito do affãir Bohonar~ é que a Presidência da Câmara, bem como a sua Corre&e.;dona e os seus órgãos de disCiplina acharam que o pronunciamento era merecedor de um castigo tão_ forte quanto a cassação. Mas ... per Baco! Cassação para uma pessoa que se comporta como um energúmeno, atenção para alguém que se
pronuncia evidenciando as raias da loucura e, ao mesmo tempo, a sua profunda mediocridade, é dar muito valor, dar muita
atenção a esse tipo de gente!
OUtro dia, apareceram· uns malucos lá no Sul do País
pregando o separatismo. Que Paraná, Sari.fa Catarina e Rio
Grande do Sul deveriam abandonar a Federação, porque ela
nada fazia por eles, porque o Nordeste é bisonho e explorador ... No entanto. nós, assim-de relance, num instantezinho,
lembramo-nos de que o Brasil C?l_ocou a Usin~ de ~taipu naqU_elas terras, a usina ~~-i~ produtiva e maiS fantástica que
e_xtst~ na grande epiderme do Mundo, nos dias de hoje. E
o Brasil está atentv, sempre carreando equanimemente os
benefícios que lhe são possíveis, através da União e dos seus
órgãos de direito, para cada um dos seus Estados, que são
homogéneos, unidos, integrados e dão um exemplo à humanidade, que é a sua inteireza idiomática.
Em países como a ÍOdía, de um bilhão de habitantes,
com uma diversidade de idiomas, de dialetos, de linguagem,
ou em países como a própria China, a pluralidade das falas
e das expressões semântíCas é d~ tal ordem que não se pode
obter um preceito administrativO ou mesmo -religioso possa
vir a ser entendido por todas essas regiões e essas quantidades
de povos tão diversas em toda a sua extensão e ao longo
das suas fronteiras.
-- No Brasil, porém, o caboclo do_Amazonas e o gauchão
dos Pampas do Rio Grande do Sul, embora tenham diferenças;
sabem o qUe ulri está dizendo ao outro, porque este é o País
laboratório do Mundo, em que todas as raças se fundiram
e se amalgamaram, na mais bela das miscigenações, para mostrar que a Humanidade pode viver harmonicamente com todas
as raças, com todos os povos, com todas as pessoas subordinadas a uma diretriz e a um pensamento.
Enquanto estarii-oS produzindo a democradã., flum País
de paz e na Europa os pseudocivilízados brigam como
lobos esfaimados entre si, tipos eugénicos e estéticos da Bósnia, da Iugoslávia; da área situada ao norte da Itália estraçalham-se, vorazmente, por causa de ..princípios", um querendo
enfiilf pela gargail.ta_ do outro as suas conyicções religiosas;
enquanto o outro, por sua vez, se firiif"à nas suas dõutriiias,
nos seus misticismos, e acabam resolverido ISsO à bala, à -baio-neta, à_ faca, a dente, e ~té a golpes de sabres freudianos,
com:o-ftzeram com as moças muçulmanas lá da Bósnia o Brasil aqui está com seus negões de morro, fazendo os
seus assaltos na maior tranqüilidade; o cearense dando as
sua peixeradas; o amazonense as suas facadas ... Todavia, nada
disso é uma guerra, nada disso é um combate, nada disso
é o povo·voltado contra o povo.De leve, diremos nós.
A maior guerra que podemos fazer é aqui dentro do
Parlamento, quando divergimos do ponto de vista de um outro
colega. A maior diferença religiosa que podemos acatar é vermos, por exemplO, em cada esquina de Brasflia um templo
de uma religião diferente; ali está o Senhor católico, ali está
o Senhor espírita, lá adiante está uma Igreja Bati~ta ou Pentecostal; mais adiante existem os budistas orando e pensando
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na direção de Sakyamuni, e o Brasil está _aqui tJ;"anqliilo e
feliz, realizando o seu destino, caminhando para o seu itinêrã·
rio, e ninguém o mudará, por rnals Solertes que sejam os
pensamentos, que visem a solapar e atra·sar este gtande País.
Portanto, se um bisonho Pirlamentar chegar desta tribuna e- disser que bom ou "bão"· é mesmO- a ditadura, vamos
deixar que a procure, porque é isso que lhe apraz e é disso
que gosta. Ela lhe serve bem, porque é um sinal dos tempos
e o reflexo da época em que vivemos.

Ora, quero saber se o Parlamentar -BolsonarO; nO fim
do mês, na hora do pagamento do subsídio, vai buscar o
dele ou se deixa o subsídio abandonado para as pessoaS que
·
gostam da ditadura.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos aqui, rio alto de
um pedestal. É como dizia o Ibrahim Sued: "os cães ladram
e a caravana esquia."
A verdade é que muitos odeiam a democracia porque
esta é o resultado do estudo de cada matéria através das
comissões técnicas, através- dos órgãos competentes. Muitos
odeiam a democracia porque é o resultado a que se ·chega
num Colegiada, como o nosso, é remetido para outro- Colegiada mais numeroso, formado por representantes do povo,
a fim de que a matéria seja examinada ali. Muitas vezes,
ela é examinada rapidamente; outras, passa por um exame
mais demorado. Cada um tem o direito de clamar, de protestar
contra essa demora, procurando acelerar esse processo. Os
arautos da ditadura acham que este é o regime ideal para
o nosso povo. Não creio que essas pessoas mereçam punição
alguma; pelo contrário, devemos até estimular sua ida à tribuna, a fim de que digam essas fatuidades e profiram manifestações tão ingénuas e tão bisonhas. São coisas que caem por
si mesmas, manifestações que falecem pela falta de consistência. Se muito_ desejarmos fazer ante essas pessOas, basta
argumentarmos que a História está aí para revelar o que as
ditaduras fizeram: levaram povos às guerras e ao desespero;
levaram nações e coleti vidades humanas à desassistência e
à falta de liberdade. Países que outrora eram orgulhosos,
inclusive dos seus próprios erros, passaram a ser como rebanhos de carneiros, tangidos por um pastor impiedoso, ante·
o qual o vergalhão e o chuço eram as únicas linguagens que
eles poderiam adotar diante desses seres de cabeça baixa,
que caminham na direção errada às vezes que lhe apontam
para que eles sigam.
Sr. Presidente, neste fim de semana eu estava com saudade desta tribuna, onde tenho o direito de dizer as minhas
sandices, praticar os rrieus solecismos, manifestar as minhas
palavras que nem sempre serão a expressão da verdade, mas
que estão aqui como uma evidência da democracia que acata
o verbo e o dizer de um representante dos caboclos humildes
lá das distâncias infinitas do meu Norte brasileiro e que, ao
mesmo tempo, revelam o nosso desprezo por essas tolices
que vêm sendo estimuladas por outros tolos que a rigor, somadas, dão apenas um amontoado de esterqueira política.
Sr. Presidente, "deixá-los falá-los" - eomo alguém já
disse no mais "castiço" português. Que eles venl)am para
a tribuna da Câmara dos Deputados dizer que o ideal é a
ditadura. Mas haverá, sem dúvida, em todas as bancadas,
um frisson de ironia, um risO de superioridade, uma sensação
de piedade, quando alguém quiser lembrar os tempos em
que a imprensa era silenciada e impedida de dizer esse monte
de tolices que costuma dizer. Encantadoras tolices, saudosas
tolices. Quando forem suprimidas, alguém sentirá saudades
dos momentos em que nós, Parlamentares, enchíamos o tempo
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dísc-u"tindO aqui -d sexo dos anjos. Teremos S;,\Udade desses
teiíipoS e'até daqüele quando o EXecutivo~ nunfato que revela
um topete acima do comum, entendeu de reeditar as "latas
velhas" que outrora circularam no tráfego deste País. Porque
essa é a opiniãO- do Poder Executivo, que será profligada,
combatida, ridicularizada e caricaturada pelos órgãos do quarto poder, do terceiro poder, enquanto o segundo poder fica
atento, aguardando para fazer os seus pronunciamentos.
Isso é Democracia! Democracia é saudade da liberdade.
Democracia é aquela sensação que· temoS de um· pàrente,
de uma esposa, de uma mãe, de um irmão que morreu, que
às veZes era impertinente e falava demais. Mas que saudade,
sr: Presidente, daqueles dizeres excessivos, daquelas palavras
que nos soavam, às vezes ásperas, nos_Qu_vidos, mas que eram
vida, que eram expressão, que eram presença, que eram realidade, que eram a soma daquilo que tanto prezamos, que
é a existência das pessoas!
A ditadura é a morte; a ditadura é o silêncio; a ditadura
é ~ supressão da alma e do desejo; a ditadura é a espada
cravada nos corações; a ditadura é o grito de uma pessoa
assassinada à sombra de um bosque; a ditadura é o silêncio
e a negação. É a megalomania e a falta de sentimento humano
da parte de determinadas pessoas!
O Sr. BeiJo Parga- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. AUREO MELLO -Com ·prazer, nobre representante da Atenas brasileira.
O Sr. Bello Parga - Ilustre Senador Aureo MeU o, no
momento em que V. Ex\ com muíta propriedade, trata de
um assunto que foi objeto de revolta no Congresso Nacional,
qual seja. o pronunciamento de um membro da Câmara dos
Deputados, pregando o fechamento daquela Casa e do Congress_o Nacional, V. Ex~ o faz com o ardor e com a ilustração
que lhe são próprios, intelectual que é, amante da liberdade,
praticante da democracia. Faço este aparte para discordar
de V. E~ quando diz que está na tribuna para dizer tolic~s
ou sandices. Isso nunca seria o caso em se tratando_ de V.
Ex~, que tem uma larga folha corrida_de intelectual e de Parlamentar, tanto na Câmara Federal quanto aqui, no Senado
Federal. Jamais poderia V. Ex~ ser acoimado de sandeu, porque o assunto que trata é da máxima impóttâncía-;-Oe a· fofina
como V. Ex~ está a tratá-lo revela bem a bravura. a inteligência
e a cultura do filho do sctcntrião, como é V. Ex~, ilustre
e honorável representante do povo amazonense que, neste
momento, define da maneira mais clara e mais precisa o grau_
de inferioridade que teve o pronunciamento daquele sandeu,
sim, porque V. Ex• jamais poderia pregar o fechameiitõ de
qualquer Casa Legislativa neste País. Portanto, deve prosseguir na sua çaminhada cívica, ~ exercer o múnus legislativo
com a clareza e até mesmo, eu diria, com a clarividência
que sempre se portou nesta Casa. É o registro que faço, concitando-o a permanecer sempre vigilante como está, na defesa
da democracia e das instituições brasileiras. Muito obrigado,
Senador.
O SR. AUREO MELLO- Muito obrigado digo eu, Senador Bello Parga. V. Ex• é belo mesmo no seu espírito. E
se não "parga", purga a minha indignação e a minha ansiedade, porque realmente achei que era um erro se estar dando
oportunidade a que esse demagogo venha a posar de vítima
quando uma medida drástica ou draconiana pode ser exercitada sobre ele. o· que -adianta o Deputado Jair Bolsonaro
ficãr dizendo que a ditadura é melhor do que a democracia?
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Qual a expressão intelectual que esse distinto "capita" possui
para definir aquilo que os juristas, que--os gfaildeS h.iminãfes
do País, que as grandes ca~eças já ~sca:lheràm__ como o -regi!Jle
certo? Será que ele _está_ achando muítqocbon_it.~ a_ atitude .do
Fujlrnori que, numa sapatada s~gura, aq· _lado dos senhores
militares, extinguiu o Poder Judiciário e acabou Com o Poder
Legislativo no Peru?
Mas, reparem bem, o Peru não é _o ~r,asil._ Lá no Peru
tem Sendero Luminoso e Tupac Amaro, qUê fãi:em uma guerrilha racial naquela terra.
Conheço bem o problema do Peru, erii Verdadeira aula
que me foi ministrada pof diplomatas internacionaiS. O prO.:
blema do Peru é que a raça índia pleiteía- voltar à suá condição
de mandante do país, semelhante ao tempo em que os incas
dominavam aquela área. E os costumes do Peru, segundo
estou informado, são muito diferentes dos costumes brasileiros.- Ali, o branco não brinca com o caboclo; ali, o moreno
e o índio não têm ligação direta com aquele aristocrata de
origem espanhola. As características do Peru são muito diferentes das características brasileiras. ~ãO quero aqui defender
o Sr. Fujimori de maneira alguma, mas o Peru é a terra da
chacina, dos assaltos, da guerrilha, onde o Sendero Luminoso
estava presente. É uma terra onde se avança e se destróem
tribunais e legislativos em funcionamento. O Peru é multo
diferente do Brasil.
_
Ontem, ouVí ã. entrevista do Sr. Fujimori, concedida no
programa Cara a Cara, de Marília Gabriela, aquela interessante entrevistadora brasileira, em que ele justificava a sua
posição. Mas, no momento em que ela perguntou por que
ele fechop o Legislativo e o Judiciário, ele desconversou e
falou apenas nas guerrilhas que assolam a g.rande nação peruana, a grande pátria inca. Mas sei que a guerrilha do Peru
não é comunista, não é guerrilha socialista; ali, há uma divergência raCial, em que o caboclo, o tapuia, o índio, quer voltar
a ter o domínio e o poder como nos tempos de outrora. As
peculiaridades democráticas, sociais e políticas- SãO muito diferentes _das do Brasil.
Contudo, essa ameaça, essa sombra, essa asa escura a
querer increpar os políticos brasileiros de inoperantes, de corruptos, de incompetentes, não nos pega, nem no~ a~senta
e nem a podemos aceitar. Os políticos brasileiros são dignos
e lutadores; batalham pelo aperfeiÇoainento de suas inStituições. Cometem seus erros, sem dúvida, porque nem sempre
as leis são perfeitas, mas a tendência das leis é se afunilarem
no caminho da perfeição e da verticalidade para que a sociedade seja devidamente dirigida, ordeiramente administrada
e atuante.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, trago estas
palavras aconselhando aos nossos Colegas da Câmara dos
Deputados, presidida soberanamente por aquele negro nordestino, valoroso e extraordinário~ que é o nosso InoGêncio
Oliveira, figura querida que nóS, na Constifuinte, vimos batalhar pelo PFL sem deixar "cair a peteca" um só i:ristante,
para que os temas de plenário fossem à frente e a -constituição
fosse feita. Por isso o grande prestígio de Inocéncio Oliveira
na Câmara dos Deputados. E eu, se tivesse o direito de ali
votar para a esCOlha de um Presidente, não hesitaria um só
instante, porque o nosso Inocêncio Oliveira é rialmeiite uma
figura de verdadeiro legislador, capaz e atuante. Mas andaram
profligando-o -principalmente órgãos do jornalismo de São
Paulo - , segundo me disseram "à boca pequena e ao pé
de ouvido", por ser S. Ex~_ negro· e nordestino~ C_aros amigos,
como diziam os antigos: ·~cáspite! Não podemos permitir is-

Terça~feira

12

9613

~",. _NQs.., no Brasil, não temos preconcejtos raciais. Deixem
o _nosso índio na Presidência_ do Legislativo, porque ele a
está conduzindo mJJito bem, como a conduz um cearense,
ou um catarinense ou um paraibano aqui no Senado Federal.
O _conselho .que dou a Inocêncio Oliveira e ao extraordinário orador corregedor Vital do Rego é que deixem o
Sr. Jair Bolsonaro falar sozinho, pois o que S. Ex~ diz não
se escreve. A-ditadura que S. Ex~ prega não tem eco, se,no
fim do mês, S. Ex• está percebendo o dinheiro da democracia,
o subsídio a que tem direito. O Sr. Bolsonaro já saiu brigado
com a gt_qeira militar no tempo em que era capitão e, enfezado, disse _que vinha ser deputado e foi. Mas saiu zangado
e brigado com a classe militar. S. Ex" que fique brigado também com a classe democrática.
Encerrando estas palavras aos companheiros que aqui
me escutam, digo-lhes que devemos nos orgulhar de_ ser políticos. Política é a nossa vocação.- Político é o nosso destino.
Legislar para o bem do povo é o nosso propósito, a nossa
honra e a nossa atitude de confiança. Nós aqui estamos e
sem nós esta sociedade não estaria organizada; esta sociedade
não existiria. Nós somos aqueles que a população escolheu
e_determinou para vir aqui ditar para ela, no melhor sentido,
aquilo que ela necessita, examinando, esclarecendo, jogando
como se fosse, assim, uma doçura, um alfenim que, só depois
de muito movimentado, adquire aquele sabor ideal das coisas
que deleitam.
Portanto, que vivam os políticos, que prossigam os políticos. E aqueles qu~ desonram os políticos, olhem sempre para
trás, para sua vida pregressa, para sua individualidade, para
a cauda que, porventura, possuam e vejam que os políticos
não são uma classe_desvairada, indefinida e surgida por acaso.
O político é uma afirmação do destino, é aquele Diógenes
da história da Grécia antiga que, perguntado sobre o que
s_abia fazer, respondeu: "Sei comandar homens; sei conduzir
homens." Nós também só sabemos conduzir homens. Uns,
que eram bacharéis, abandonaram a carreira para comandar
homens; outros, que eram médicos, pararam de professar
a medicina para comandar homens; terceiros, que eram jornalistas, aqui vieram para comandar homens; outros, que eram
magistrados, pararam a atividade para comandar homens, porque_ quem comanda homens são os políticos, classe de respeito,
de nobreza e de dignidade, que os inimigos da democracia
não podem dimrnuir" e nem investir contra, porque estarão
fazendo o mesmo papel dos cães que ladram atrás das caravanãs.

Tenho dito, Sr. Presidente, Srs.

S~n_adores.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. SENADOR AUREO MELLO NA SESSÃO DO DIA
21-9-93, QUE SE REPUBLICA PORHAVERSAÍDO
COM CORREÇÕES NO DCN DE 22-9-93.

O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr_ Presidente~ Srs. Senadores, antes de
mais nada, sinto-me rejubilado por notar que, no plenário,
nos encontramos ainda seis parlamentares, porquanto ontem
me pareceu uma nota melancólica que a sessão do Senado
tivesse que ser encerrada por absoluta falta de oradores e
de quorum.
Sr. Presidente, o assunto que me traz aqui é referente
a um plano, na minha opinião, maquiavélico q'ue se está armando com relação aos funcionários públicos deste País, como
parte das emendas que seriam apresentadas pelo Governo,
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mais especificamente pelo Ministro da Previdência, acumpliciado com alguns Deputados, para criar dificuldades e estrangular, cada vez mais,_ essa classe de trabalhadores que, há
muito tempo, vem sendo alvo, não diria de perseguição,-mas
até sadismo por parte de certos legisladores.
Os jornais têm divulgado que o Sr. MinistrO Antônio
Britto, com o apoio de alguns Deputados que fazem parte
do chamado envolvimento com a questão previdenciária, estariam planejando, como medidas na revisão constitucionãl,
uma série de normas berrantes, reveladoras de enorme frieza
e falta de sensibilidade em relação aos funcionários públicos.
Frieza porque querem precisamente deixar que o funcionário, na sua velhice, na sua idade provecta, fique numa pOsição de verdadeira indigência, amenos- que seja lim funcionário
corrupto, safado, que no curso da sua atividade profissional
tenha aprendido a amealhar ilicitamente recursos -que lhe garantam a subsistência na velhi...e, porque-, fora disso, não vejo
solução para o que pretendem propor.
Aqui está, vejamos, a primeira medida sugerida pelo Ministro Antônio Britto: Previdência Social básica. Todos os
trabalhadores do setor privado, os funcionários públicos federais, estaduais e municipais, os rililitares, Os juízes e parlamentares teriam uma aposentadoria limitada a 10 salários mínimos,
isto é, cerca de 100 mil cruzeiros reais: Com- iSSO, acaba a
aposentadoria integral para os· funcionários-públicos, militares
e juízes.
Em suma, com 100 mil cruzeiros reais, por mais trabalho
que tivesse desempenhado__ o_ funcionário, pelo fato de ser
aposentado, de ser velho, estaria na condição de ser o mendigo
de gravata, o pedinte, o malsinado que percebe um salário
não de fome mas de esfomeado, fera na floresta quando não
tem o que caçar. Isso obriga, por antecipação, o servidor,
fosse ele um juiz, um militar ou um simples funCionário público, a voltar os seus olhos para a desonestidade, para poder
amealhar um capital que lhe pennita, na velhice, não passar
privações, nem doenças, nem fome, nem ficar no desespero
que a pobreza e a miséria são capazes de acarretar.
Essa proposta do Sr. Antonio Britto e seus coligados
alérÍl de cruel é perigosa, O argumento apresentado é de
que todos devem ser iguais, todas as aposentadorias devem
ser uniformes. Quer dizer, todo mundo tem que ter cara de
chinês, os mesmos olhos, o mesmo rosto, talvez a mesma
estatura, ser a mesma pessoa. É a falta de originalidade e
de sensibilidade se abatendo sobre dos_ servidores do BrasiL
E é por isso que estou falando e pedindo aos Srs. Senadores
que fiquem de atalaia contra essa tentativa ridícula e empavonada desses cidadãos aparecerem como figuras destacadas e
ilustres da Previdência Social e da legislação social brasileira,
quando nada mais são do que indivíduos dissociados da realidade de cada trabalhador._ O trabalhador brasileiro tem o
direito de desempenhar a sua atividade e de receber o prêmio
que é a aposentadoria- porque aposentadoria é prêmio-,
percebendo um salário de acordo com a sua id_ade e com
o seu tempo de serviço, com o que desempenhou, pelo qual
lutou, que deu de si para cumprir o· seu dever perante a sociedade.
E tem mais, o pretendido texto, divulgado nos jornais:
"Os trabalhadores do setor público e privado que
quiserem ter uma aposentadoria superiOr a-10 salários
mínimos terão que contribuir para a previdência comw
plementar, que poderá ser pública ou privada.
Meu Deus! O _tr_abalhador, além de contribuir normalmente para a sua aposentadoria, terá que contribuir nova-
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mente para uma previdência privada e para um tipo de previdência pública, que daria oportunidade a que ele fosse esbulhado, como tem sido habitualmente, por esse tipo de instituição, de que temos como exemplo o GBOEX, o Sílvio Santos,
a própria CAPEM! - de quem já vi um pobre operário,
depois de completar o seu tempo de contribuições, iludido
de qu_~_ iria se aposentar, ter direito _a perceber apen-as-um
mês de salário e não receber sequer a devolução daquele
capital que serviu de investimento para esse tipo de instituição.
São as tais associações previdenciárias privadas. Essas iil:;tituições privadas são macetes, truques para esbulhar aquele que
trabalha neste País, aquele_ que faz parte da classe dos hilotas,
da classe dos párias, porque: mais do que nunca, se está estabelecendo um divisionisino entre -ricos e pobres nesta Nação
populosa. Aqueles que antigamente pertenciam à classe média
hoje estão sendo empurrados para a classe proletária, para
a classe abandonada, desassistida, sem recursos; empurrados
pór esses falsos messias, por esses porta-bandeiras da infelici~
dade, da traição ao seu povo, aos seus semelhantes, aos quais
desejam massacrar, destruir cada vez mais. Aqueles que já
têm sobre si o peso infinito da pobreza, das dificuldades da
vida, da miséria, da falta de oportunidade de ascensão, eles
querem que permaneçam comO os escravos de outrora, secularmente pobres e sujeitos a viver cO-riio mendígos. E aqueles
que ocupam cargos, que exercem uma função para a qual
é necessário um certo nível intelectual, estes se tornarão, a
rigor, mendigos de gravata, mendigos uni~orrriiz3.dõS, mendigos togados, mendigos que têm a Sua frente a porta da
corrupção aberta para que vendam pareceres, para que venda sua atuação roubando para poder preparar o futuro, porque -nlriguém é bobo de pretender ou pennitir ficar numa
situação de miséria na hora da aposentadoria.
É realmente viscosa, repulsiva, lamacenta, desagradável,
essa ·maneira de proceder desses pedantes, desses brasileiros
pernósticos, que estão acastelados em situação de privilégio,
que já são ricos, que já estão a cavaleiro de necessitar de
qualq_uer aposentadoria.
E por isso que eles, com essa desenvoltura, pretendem
minimizar os salários dos aposentados e fazer o trabalhador
morrer de velho dentro da atividade funcional que lhe é atribuída.
Querem mais, querem o fim das aposentadorias espeCiais:
seriam eliminadas as aposentadorias de professores, jornalistas, aeronautas, telefoniStas~ ferroviários, entre outrOs. Só
teria direito ã aposentadoria especial quem efetivamente trabalhasse em áreas insalubres.
Então é preferível o indivíduo dirigir-se aos atascais, aos
pântanos, aos iga.pós e aos-grati.des lagos parados da Amazônia
ou de outras áreas enflorestadas para ter o direito a uma
apOse-ritadoria especial.
No entanto, as aposentadorias especiaiS foram conquistadas a duras penas, com muita luta.
Também querem o fim do acúmulo de aposentadorias.
Se o servidor tiver uma aposentadoria miserável, e pelo Direito do Trabalho- porque o indivíduo para obter essas aposentadorias tem que se desdobra_r em dois; tem que trabalhar
muito para poder sobreviver na velhice e na aposentadoria
-eles eliminam com um cutelo nazista a outra, aposentadoria,
Seja ela qual for.
Se o cidadão é um bacharel e um médico, sacrificou-se,
lutou e batalhou para exercer a::; _duas profissões ao mesmo
tempo, contribui devidamente para um instituto de .Previdência dando parte da sua atividade, ele não tem o direito
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ele ter _duas aposentadorias, urna delas será eliminada. Se,
mesmo depois de ter se _aposentado em urna atividade conti~mar a exercer outra profissão, contribuindo para um instituto
de_ Previdência, ele nada poderá receber do.outro instituto,
porque o Sr. Maun1io Ferreira Lima, o Sr. Eduardo Jorge
e, ainda, o Sr~ Geraldo Alckmin não querem, estão engajados
_com o MiniStro Britto nessa jornada infdiz.
Uma jornada que, pela concepção deformada dessas criatu~as, visa padronizar toda a Previdência e enriquecer o Esta4q. Mas o Estado o que é? O Estado é a soma de to4o
o povo. de toda a coletívidade. E se querem enriquecer o
EStado, por que não cobram dos devedores da Previdência?
Por que não vão âs fontes de contribuintes em atraso, inclusive
estcitais estaduais, e até municipais; e teritã:iri recuperar o dinheiro que os seus antecessores - e eles - liberalmente
consentiram que escorressem pelos dedos da AdminiStração
e.se.constituíssem em débito formidando contra a Previdência
Social?
·
·
o plano o&Jetivã massacrar _quem já êstá massacrado,
quem já está espoliado, e ao mesmo tempo abrir oportunidade
à corrupção, dar oportunidade a quem exerce uma atividade
funcional de militar, de juiz, para que trate de abiscoitar o
que puder na hora presente, porque quando esse contribuinte
envelhecer e estiver na fa~e de aposentadoria não terá direito
a ma"is que 10 míseros salários mínimos, ou seja, cerca de
CR$100 mil dos tempos novos.
E lá vem mais: a aposentadoria por tempo de serviço
e a aposentadoria por idade seriam extintas, já lhes disse.
Em _seus lugares surgiria um sistema que conjugaria a idade
do trabalhador com o ·seu -tempo de contribuição à Previ~
dência. Se a soma da idade mais o tempo de contribuição
totalizar 95, ele poderá se aposentar.
Em suma, uma péssima-aritmética, eXpliCada m-aiS-adiante
como sendo a sorna de um tempo de serviço - que poderá
remontar aos 15 anos de idade, quando o indivíduo tenha
partido, por exemplo, de um campo ou de uma lavoura a um outro tempo em que - funcionário, juiz ou militar
- tenha contribuído. Dessa maneira faria Os- pontos neces~
sários para conseguir a aposentadoria. ·
Em que País estamos, senhores? Em que terra estranha
estamos habitando? É o nosso Brasil dos tempos de Vargas,
dos tempos em que foi criada a legislação trabalhista de Previdência Social - conSiderada uma das melhores do mundo
- ou é um tempo retrógrado, um tempo de mediocridades
emplumadas, e que tentam corromper trabalhadores que nunca lhes fizeram mal, que sempre cumpriram o seu-dever com
a maior honestidade e com a maior dignidade?

---Anu-neiam--t-am-bém--o--fim--da-lliferenciaôa iàaàe entre a
aposentadoria do homem e da mulher. A mulher passa a
perder as conquistas sociais que obteve até hoje, passa a ser
igualada ao homem. Não interessa que ela carregue nove
meses uma criança no ventre, não interessã-Cjiú~ seja mais
frágil, mais delicada e inerme, sob certos aspectos, à sanha
da natureza e das pessoas, nada disso interessa. Mulher vai
virar homem e homem vai virar mulher, sob o ponto de vista
legal.
Será tudo igual, porque o sonho dourado dessas figuras
é fazer com que todo mundo tenha o mesmo tamanho. O
Suplicy passará a ter a altura do Aureo Mello, e o Aureo
Mello passará a ter a altura do Pedro Simon. Como? Não
sei. Só se for numa ondulação à foice ou numa criatividade
jurfdica de seres de outros planetas que baixaram à Terra
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para perturbar, desmoralizar e tirar a grandeza da legislação
brasileira.
E outra· coisa interessante, belíS~a, original que cri3riam á a redução da contribuição das empresas: "A aposentadoria seria apenas custeada pela contribuição dos trabalhadores e das empresas, e esta seria diminuída; a-s- açôes· de
Saúde e Assistência Social st:_Jjam transferidas _para Estados
e Municípios~ "A c;ontribuição da empresa seria diminuída;
não importa que a empresa, de um modo geral, seja responsável pela inflação ~-que seja causadora da sjtuação de angústia
em que vive o povo. A empresa, para: ele, seria diminuída,
empresa grande, empresa pequena e empresas de todos os
tamanhos, porque aí hão teridem ao nivelamento. Aí eles
querem é a diferenciação, talvez, parà acenderem incenso
e se curvarem ante a majestade montanhesca das empresas
poderosas e afiarem os músculos dos joelhos para chutar,
com desprezo, aquelas que forem pequenas. No entanto, as
empresas seriam contribuidoras a menos.
Ora, Sr. Preside-nte, funcionário público desde os 18 anos,
batalhando, pobre, conseguindo os meus-vencimentos honestamente, sem entrar em conchavas com instituiçôes benfeí:.
toras de qualquer ordem, essa coisa me revolta, fazMme sentir
como se fosse o alvo de caçadores que estão na selva procurando encontrar inermes bichos, para, por eles, serem aba~
tidos.
Sr. Presidente, peço a V. Ex' e a todos os Srs. Senadores
que e_stejam alerta contra essa pirataria que se quer exercer
em relação ao trabalhador que, ab initio, in limine, desde
o momento-em que·surgir tal barbaridade,_ isso seja repelido
por todos nós que fazemos parte do grande organismo legisla~
tivo, não permitindo que abusem da nossa tolerância, da nossa
paciência, da nossa dignidade, porque isso não tem cabime11to.
Denuncio, dou parte nesta delegacia cívica, que é o Senado da República; dou parte desta tentativa de agressão, desse
ato gangsteriano de grupos maléficos e indiferentes, geralmente ricqs e poderosos, satisfeitos, destinados a prejudicar
o uncionalismo, os militares, os juízes e os mais pequenos
p"ai-a q"Ue eles cresçam mais, enriqueçam mais, se exibam mais,
se tornem cada vez mais tartufos, mais ridiculos e não mereçam
o nosso respeito e o nosso acatamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
ATA DA 188• SESSÃO, REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO
DE 1993
(Publicada no DCN- Seção II, de 16-9-93)

Na página 8703, no cabeçalho da ata,
Onde se lê:
ATA DA 189• SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE 1993
Leia-se:
ATA DA 188• SESSÃO, EM IS !)E SETEMBRO DE 1993
Na página 8708, final da 2~ coluna, na leitura dos ofícios
da Comissão de Assuntos Económicos, logo após a assinatura
do Senador João Rocha, Presidente, inclua-se por omissão
o seguinte:
Of./CAE/50193
Na página 8709, início da 1~coluna, continuando a leitura
de ofícios da Comissão de Assuntos Económicos, logo após
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a assinatura_ çio SenaÇor João- Rocha, Presidente~ i~clua-se
ATO DO PRESIDENTE n• 0493; DE 1993
por omissão o s~guiq.te:
'~--.-.o Pre.sidente do Senado Federai,_: no. uso d~ sua -co~P~
Of.ICAE/51/93
tenCla regimental e considerando o disposto no art. 66 do
Na página 8.726, 1~ _coluna, na Ordem do Dia, na n~me
Ato n9 31/87, da Comissão Díretora~
ração do Requerimento n"' 901,.de_1993,
Resolve:
Onde se lê:
Art.l• Designar o Dr. Manoel Vilela M~g~lhães, Dr.
REQlJERIMEN"J;:O N• 90/, DE 1993
_ Agaciel da Silva Maia, Dra. Regina Célía Peres Borges, Dr.
Vicente Sebastião de OliveJra. -~ Dr. Çarlos .M-agnO Fagundes
Lei~-se:
Frãnça para, sob a presidência do primeiro, comporem CoriüsRÉQUERIMENTO N' 901, DE 1993
são Especial de Licitação, destinada a realização da licitação
ATA DA 189• SESSÃO; REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO inerente à execução da obra de qtie trata o Processo:n~
DE 1993
009747/93-1.
(Publicada no DCN-,-- Seção II, de 17,9-93)
, :_-~.~t: 2~ Este Ato entra em, vi&:pr na data de sua publicação.
-·
· ··
·· - RETIFlCAÇÃO
Art. 3~' Revogam-se as dispo"sições em contrário. _
Na página 8797, 1~ coluna, após Ofícios do Primeiro SecreBrasília, 8 de outubro de 1993. --Senador Humberto
tário da Câmara dos Deputados,
Lucena, Presidente do Senado FederaL
Onde se lê:
Encaminhando à reuniã9 do Senado autógrafos das Se-·
ATO DO DIRETOR-GERAL
guintes matérias:
.N• 67, de 1993
Leia-se:
O
Diretor-Geral
do
Senado Federal, no uso de suas atriEncaminhando à revisão do Senado autógrafos daS sebuições
regulamentares
de
acordo com o disposto no art. 2°,
guintes matérias:
do Ato n• 09, de 1992, do Primeiro Secretário,
ATA DA 192' SESSÃO, REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO
Resolve:
DE 1993
Art. 1~ Designar os servidores Evandro Jorge Cunha
(Publicada no DCN- Seção II, de 18-9-93)
Chaves (Chefe do Serviço de Manutenção - SEMANT) e
RETIFICAÇÃO
Carlos Magno Fagundes Franci (Diretor da Subsecretaria
Na página 8876, 1~ coluna, na ementa do Parecer n~' 316, de Engenharia- SSENg) gestores (titular e substitutot res-pectivamente) do Contrato n 9 003, de 1993, Celebrado entre
de 1993,
o Senado _Federal e a H? O Empresa de Serviços Gerais Ltda.,
Onde se lê:
referente à prestação de serviços de desinfecção e higieniza.Ção
Da Comissão__ de Constituição, Jus_tjça e Cidadania sobre
da água da piscina da resfdência oficial da Presidência do
o Substitutivo ao Pr9jeto de Lei do Senado n• 132, de 1991.
Semido FederaL
Leia-se:
Art. 2~ Revogam-se as disposições em contrário.
Da Comissão de Constituição, Justiça e Gdadania s_obre
Art. 3~> Este Ato entra ein vigor na data de s_ua publio Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n~' 132, de 1991,
que dispõe sobre o depoimento de autoridade ou cidadão cação.
Em, 6 de outubro de 1993.- Manoel Vilela de Magalhães,
perante as comissões da Câmara dos Deputados, do Senado
Diretor-Geral.
Federal e do Congresso NacionaL

República Federativa do Brasil·
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ANO XLVIll- N• 168

BRASÍLIA - DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 215• SESSÃO, EM 15 DE OUTUBRO
DE 1993
1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIF.NTE
1.2.1- Mensaçem do Senhor Presidente da República

na de médio e longo prazos do setor público, nos tennos
do aft. 16 da Resolução n" 98~ de 1992, conforme esclarece
a inclusa Exposição de Motivos. do Sel;lbor_ Minjs_tro de
Estado da Fazenda.
1.2.2- Aviso do Mlllistro da Fazenda

- N' 357, e 365 a.371, de 1993 (n• 673, e 699 a 705/93,
na origem), de agradecimento de comunicações.

-N" 815/93, de 6 do corrente, comunicando._o..se:u
comparecimento a esta Casa. no dia 27 de outubro, a fim
de prestar esclarecimentos, atendendo a Requerimento do
Senador Eduardo Suplicy.

- Submetendo d deliberação do Senado Federal a esc<r
lha de nomes indicados para cargo cujo provimento depende

1.2.3- Oflcios do 1• Seeretário da C!àm!ll"l! dos Depntados

de sua prévia aquiescência:

·

- W 358, de 1993 (n' 674/93, na origem), de 11 do
corrente, referente a escolha do nome do Sr. Sebastião
do Rego Barros Netto, para exercer, cumulativamente com
a função de Embaixador do Brasil junto à Federação da
Rússia, o cargo de Embaixador do Brasil junto à República
da Ucrânia.
- N' 359, de 1993 (n' 682/93, na origem), de 13 do
corrente, referente a escolha do nome do Sr. Helder Martins~e Moraes, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto ·à República de Gana.
-W 360, de 1993 (n' 683/93, nã-ongern), de 13 do
corrente, referente a escolha do nome do Sr. Luiz Villarinho Pedroso, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República da Polónia.
N• 361, de 1993 (n' 684/93, na origem), de 13docorrente, referente a escolha do nome do Sr. ·Tarc~i_o M_arciano _
da Rocha, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República de Honduras.
-N' 364, de 1993 (n• 695/93, na origem), de 14 do
corrente, submetendo à apreciação do- Senado Federal a
distribuição das opções dos bancos cred_ores ___i!;strangeiros
pelos instrumentos previstos ng_ acordo sobre a dívida exter-

.

.

.

- Encaminhando à revisão do Sentido Federal autógrafos dos s~guintes projet(J~.: . __ - _ : _...
.

-Projeto de "Lei n• i77, de 1993 (n' 2.908/92, na
Casa de origem), que dispõe sobre a isenção d9 Imposto
de Importação na hipõtese que menciona.
-Projeto _de Lei da Câmara n• 178, de 1993 (n' 120/9f,
na Casa de origem), que altera dispositivO-do Decreto-Lei
n' 3.6B9, de 3 de outubro de 1941 -Código de Processo
Pen~.~ e _dá outras providêi].cias.
-Projeto de Lei da Câmara n• 179, de 1993 (n•
2.125/91, na Casa de origem), que dá a denominação de
"Rodovia Vital Brasil" ao trecho da rodovia BR-267 que
interliga as cidades mineiras de Juiz de Fora e Po~s de
Caldas.
_~ l'rojeto de Lei da Câmara n• 180, de 1993 (n•
1.898/91, na Casa de origem), _que dá nova redação ao
art. 5• da Lei n• 6.179, de 11 de dezembro de 1974, que.
"institui amparo previdenciário para maiores de setenta
anos de idade e para inválidos, e dá outras providências...
-Projeto de Lei da Câmara n' 181, de 1993 (n'
1.9"85/9l, na Casa de origem), que agrava pen:ilidades de

9618

Sábado 16

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção-11J

Outubro de 1993

EXPEDIENTE
Cl!ln'KO OIUPICO DO DIIADO P!DUAL
DIÁIUO DO CONOUSIO NACIONAL

MANOEL VILE!.A DE MAOALHÃES
Di,.IOI'.Ocral elo S.aa4o Pedatal

..OACIEL DA SILVA MAIA
Oirccor !ac•avo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Dir•lOI Adaiailaawvo
1.~ 101: CARLOS BASI'OS

D•••IM•
..I
fLORIAM AUOUSJ'O COUTINHO IIIADRIJOA

ASSIHATIJIIAS

-..... ·····-······-·-·····--··-··-···---------os 70.000.011

DlrowiWjuiO

infrações previstas pelo Código NaCional de Trânsito parà
conferir maior proteção à vida dos pedestres. -Projeto de Lei da Câmara n' 182, de 1993 (n• 180/91,
na Casa de origem), que estabelece normas gerais sobrea emissão de sons e ruídos prejudiciais à saúde, à segurança
e ao sossego públicos.
-Projeto de Lei da Câmara n' 183, de 1993 (o'
1.370/91, na Casa de origem), que"dá nova redaçáo ao·
art. 14daLei n' 8.177, de 1•de março de 1991, que "estabelece regras para a desindexação da economia e dá outras
providências".
-Projeto de Lei da Câmara n• 1&4, de 1993 (n'
1.568/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a concessão

de desconto nos valores dos ingressos· em espetáculos culturais e artísticos p3ra pessoas id-osas ou-portadoras de deficiéncia física.
-Projeto de Lei da Câmara n' 185, de 1993 (n'
2.398/91, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao art. 71 da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT,
prescrevendo sanção a ser aplicada em caso de descuro~
primento do disposto no caput do referido artigo.
- Prbjeto de Lei da Câmara n' 186, de 1993 (n'
2.384/91, na Casa de origem), que altera dispositiVos da
Lei n'? 8.245, de 18 de outubro de 1991, que "dispõe sobre
as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas
pertinentes".
-Projeto de Lei da Câmara n' 187, de 1993 (n'
2.357/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a tributação
de bens de pequeno valor.
-Projeto de Lei da Câmara n' 188, de 1993 (n'
2.718/92, na Casa de origem), que concede isenção de im·
postos aos bens destinados ao prosseguimento da execução
do Programa Nacional de ComUnicações Domésticas pot
Satélite.
-Projeto de Lei da Câmara n' 189, de 1993 (n•
2.839792, na Casa de origem), que diSpl)e sobre a expedição
de certidões pelos distribuidores cíveis e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n' 1'1.0, de 1993 (n'
2.816/92, na Casa de origem), que dispõe sobre fornecimento gratuito de registro extemporâneo de nascimento.

··-·-lDO-•pll"-Projeto'de L<ii da Câmara n• 191, de 1993 ·(n'
3.044/92, Da Casa de -origem)~ qUé -assegura aoS trabalhadores mensalistas, nos nieses de trinta e Um dias, a percepção do dia excedente.
-Projeto de Lei da Câmara n' 192, de 1993 (n'
3.181192, na Casá de origem), que tipifica aS empresas
qi.le ·exploram a atividade de faturização, também conhecida por fomento comercial ou factoring, como institiJíçõeS
financeiras.
·
-Projeto de Lei da Câmara n• 193, de 1993 (n'
3.120/92, nà Casa 'de origem), que altera a redação do
arl.'809 do C6digo de Processo Penal, referente à estatística
jiididá-ria cr.inlinai.-- · · · · · ·
··
--Projeto de Lei da Câmara o• 194, de 1993 (n'
3.220/92, na Casa de origem), que submete à apreciação
do Senado Federal a indicação de diretores ou representantes brasileiros em organismo multilateral.
- Projeto de Lei da Câmara n' 195, de 1993 (n'
2.317/91, na Casa de origem), .que denomina "Rodovia
Avelino Piacentini" o trecho da rodovia BR-158 entre os
município~ ~de Campo Mourão e PeabiiU,· no Estado do
Para'ná.
- Projeto de Lei da Câmará n' 196, del993 (n'
1.279/91, na Casa de origem), que estende o seguro-desemprego ao trabalhador rural.
___ _ _ _
---:- Pi'Ojeto de DecretO. ~egislatiyo n9 41, de 1~3 (n~'
242193, nà Câmara dos Deputados); que aprova o ato que
r~nova a permissão _da empresa Módelo FM Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Castanhal, Estado do Pará.
--'--Projeto de Decreto Legislativo n' 42,_ de199~_(n'_
247/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Alvorada_do Sertão
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de São João do Pi:úií, Está~õ -do
Piauí.
---- -Projeto de Decreto Legislativo n' 43, de 1993 (n'
249/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a permissão outorgada à -Teleyisão Verdes Ma,res
Uda., para -explorar serviço de radiodifusão sonofa em -
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freqüência modulada na Cidade de Recife, Esiacio d~ Í'~~-:
~ecé6imento da Mensàgem 'ré 362, de 1993 (n'
nambuco.
686/93,· na origem), de 13 do corrente, através do qual
-Projeto de Decreto Legislativo n~'#',.'de'1993.'(n~ · '.6 Seh.hor PieSidente da Repúbllca, em aditamento à Men250/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que sagem n' 356, de 1993 (n' 670/93, na ori~em), comunica
renova a permiss~o da RádiO Indeperideni:e' ltda., p3.ra
que o seu afastamento do País para p;,trticipâr da vn Cúpuexplorar serviço-de radiodifti_são sonora em freqüência mo-· la Presidencial do Grupo do Rio; ·em Santiago, República
dulada na Cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do do Chile, será de 14 a 17 de outubro:
Sul.
- Recebimento do Ofício n' S/121, de 199:> (n'
-Projeto de Decreto Legislat)vo n' 45, de 1993 (n'
1.017/93, na ·origetri), de 8 do ccirrenté, através' dà qual
253/93, na Câmara dos I;>eputados), que aprova o ato que . , o, ~t:esi,d~nte ·,do Supremo Tribunal Fedetál. Soli~~tã,' nOS
renova a concessão outorgada à R8.dío- C3.pinzal Ltda., termos do art'- 53, parágrafo 1'", da Constituiçã,o,, )'c~nça..
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé- para que aqtrela Egrégia_ Corte _possa apreciar a quçixa";
dia na cidade de Capinzal, Estado de·Santa_Catarina.
crime ofefêcida contra__QSenado.r _Ronaldo AragãQ ...
1.2.4- Comunicação da Presidência
.
.
-..,.Recebimento do Ofício n9S/122, de 1993 (n' 175/93,
-Praia par~ t~3;~i~~ç.ã? .e. ~presen_taçã~- de éihe~4cis' : :~a:q~ge_!tD.~ ~~ 11 do ;c,~r(epte, at~a~~~ 44 'Jl;l'!l o. ~re~id~r:t,e.
aos Projetas de Decreto Legtslahvo n~ 41 a 45, de 1993.
do Supremo Tnbunal 'Federal coinllmca que aquefa Corte,
1.2.5- Leitura de projetos
nos autos do Recurso Extraordinário n' 140890-1/210, co- Projeto de Lei do Senado n"' 132, de 1993-Complenheceu o recurso e lhe deu provimento, para conceder
ritentar, de autoria do Senador Pedro Simon, que estabe- o mandato de segurança e declarar a inconstitucionalidade
Ieee critér1o~ pata elaboraçã~ e ~y~i~ção ~ap:icipativa dos da.J7 ei n"' 32! de 7 de j~~ho de 1989, dp J?istrit.o. Fe~e~~l: _
doCJJ.;men~os, de ,qu~ tratam os ,l~C:ISqs I, n. e UI de,> ap..
-Edição, pelo S~nhor President~_da. R~pública, da
165, da .Consti~uição. Feqeral~ e .ci:á. qutras providênçias. , Medida ~rpvisória n"'· 3.58~. de 13 de. Q~tubr:o de 199,3. que
-Projeto de Lei do Senadon' 133, de 1993, de autori,a dá nova redação ao ai(. 4' da Lei n' 8.170, de 17 de janeiro
do Senador Jarbas Passarinho, que acrescenta parágrafo de 1991, designação de CoinissãO Mista: e estàbeleciffientd
ao art. 11, da Lei n' 7.827, de 27 de setembro de 1989,
de cafendáiió para tramitação da matéria. · ·
· · : ·. ·
a fim de reduzir a corr~ção monetária do~ finaJi~j~riic:~tos
. -.Arquivamento; definitivo do P,roje~ó de ~i ~a Cãaos prpduto.res rurai.s .. _ .
. _ ... _
.
. .
mara n' 57, fie 1993.(n' 722/91, n~ Ça&a 9e origem), que
-Projeto de Lei do Senado n 9 134, de 1993, de autoria dá_nova redação ao -_àrt.· 12 e ao art, 2_15 .da Lei n9 5.869.~
do Senador Ney Maranhão, que acrescenta parágrafo único
de ll ·de jaiteiro de 1973 Código de Ptocesso'CíVH: : ' ' ·
ao artigo4~,da Lei ~e Dir~triies eB~ses d~_Educação.. ·
· 1•2.11) _ Discursos do Expeclie;.ie' '
···
-Projeto de Resoluçao n' 96, de autona do Senador
Pedro Simon que. dispÕe sobre a pu6IIéaçãó dos 'peJ:fis
SENADOR V ALMIR CAMPELO-'- Realização, no
Parlamentare~ dos ex~Senadores.
· ' prôxiino' dia 3 de nOVembro, em Brasília. da "Prititeii-a ·
1.2.6 - Requerimento
Plenária da Conferêriciá Nacional de Cultura". _
.
- N' 1.054, de 1993, de autoria do Senador Bello
SENADOR ODACIR SOARES ~ Lançamento do
Parga, soliciümdo a transcrição, nos Anais do__ Se!lado! da no~e _~O..::!l-I:'~esent_a?c:r St1vio San_tos a candidato para- as
matéria publicada no O Estado de S. Paulo, página A-2,
ele1ções preS!dencms de 1994, sob a legenda do PFL.
Espaço ·aberto "Desordem dos advogados dp.B(a,il", de
. 1.2.11- Comunicações da Presidência
.
Mauro Chaves, do dia 14de outubro, quintacfeira, de 1993.
~ Recebimento da Mensagem 'n' 363, de 1993 (n'
i
694/93, na origem) de14do corrente, pela qual o Presidente
1•2·7 - 011c 0
da República encamít\ha cópia da tradução ju:r3.m'entada
- N'' 219/93, da Liderança do PSDB no Senado Fede- para a língua portuguesa do Acordo celebrado em âmbito
ral, de substituição de membros da Comissão Especial desM do chamado "Clube 4e: Paris'', entre a- RePUblica Federa- _
ti nada a elaborar as diretrizes para o Programa Dece_nal
tiva do Brasil e .agentt?- financeiro do GOverno -da.Hçllanda.
de Salvação do Nordeste.
. - Recebimento da Mensagem n' 364, de 1993 (n'
1.2.8 Requerimentos
695/93, na origem), de 14 do corrente, pela qual o-Presi- N"' 1.055, de 1993~ -de autoria do Senador Ra~hid dente da República. SubMete à apreCiação -do senado a
Saldanha Derzi~ solicitando que seja considerado, çomo. distribuíção das opçõés dos bancos credores estrangeiios
licença autorizada, o período de 18 a 22 do. corrente m~s.
pelosinstrumentosprevistosnoacordosobreadívid~exter-_
Votação adiada por falta de quorum.
na de médio e longo·prazos do setor público, nos termos
- N' 1.056, de 1993, de autoria do Senador Francisco
do art. 16 da Resolução n' 98, de 1992.
Rollemberg, solicitando que seja consideradq, como l_icen1.2.U- Requerimentos
ça autorizada, 0 dia 15 de outubro do corrente ano. Votação
-N"' 1.057, de1993, de autoria dó SenadorEspt!ridião
adiada por falta de quorum.
Amin, solicitando_que seja considerado, como licença autorizada, o dia 15 do corrente. Votação adiada por falta de
1.2.9 - Comunicações da Presidência
quorum.
-N' 1.058. de 1993, de autoria do Senador Esperidião
-Recebimento do Ofício n' S/123, de 1993 (n' 207/93,
Aniin; solicitando que seja considerado, como licença aUtona origem), da Prefeitura Municipal de Derrubadas, soliciM
rizada, o dia 18 do corrente.
tando, do Senado Federal_, autorização para contratar ope1.3 - ORDEM DO DIA
ração de c_rédito, para os fins que especifiCa.

:;
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Redação final das emendas do Senado ao_Projeto de
Lei da Câinara n' 2, de 1992 (n' 3fff/91, na Casa de origem),
que dispõe sobre o contrato de fran(p:'i~ emp~esa._rial (f~n~
cbising) e dá outras providências. Aprovada. A Câmara
dos Deputados.
Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 85,
de 1992, que dispõe sobre o exercício da profis-são de Decorador e dá outras providências. Ap-rovada. À Câffiara dos
Deputados.
.
Projeto de Resolução n' 84, de 1993, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu-PR, a
_contratar operação de crédito, junto-aO Banco.do.Estado
do Paraná S/A- Banestado, no valor de Cr$4.500.000,00
(quatro milhões e quiilhentos mil cruzeiros reais), a preços
de março de 1993. Discussão encerrada, ficando a votação
adiada por falta de quorum.
Projeto de Resolução n' 85, de 1993, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Sertaneja-PR, a coO tratar operação de crédito, junto aâ Banco do Estado do Paraná S/A
- Banestado, no valor de Cr$6. 700.000,00 (seis milhões
e setecentos mil cruzeiros reais), utílizando recursos do
Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano'- PE~
DU. Discussão encerrada, ficando a -votação aCliada por
falta de quorum.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR PEDRO SIMON "- Análise sobre o
Hquercismo" no PMDB.
SENADOR ÉLCIO ÁLVARES- Hom,en!'_gelll póstuma à D~ Ruth Guerreiro, sogra do Senador Humberto
Lucena, Presidente do Senado. · · ~- · ·
· ·o
SR. PRESIDENTE - Associa-se às homenagens
prestadas pelo ·sr. 'tlcio Álvares à Dr~ Rulh Guerreiro ..

Ata da
3~

215~
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SENÂDOR NEY MARANHÃO - Esforço do ex_Presidente Collor para concretização de empréstimo, assi~
nado pelos Gàve-rhadores de Minas Gerais e de- São Paulo
coffi o Bird, p_~ra a dJW!icasão .Pa rodovi_a- Fernão Diãs.
SENADOR JOAO CALMON- Pronunciamento do
Ministro Jerónimo Moscardo, da Cultura, feito na soleni~
dade de instituição da Fundação Krajcberg, no Espírito"
Santo, no último dia 4.
SENADOR CÉSAR DIAS- A crise sistemática da
educação pública.
.
. .
.
SENADOR ODACIR SOARES-.,. Promoção sócio-.
cúltural do Grupo Sendas_ CoMércio e Indústria SI A, no
lançamento· do ''Quano Prêmio Sendas de Sallde", sob
-ó tema Bioquímica e Comportamento dos Vetores nas Doen~
ças lofectuosas e Parasitárias.
SENADOR MAURO BENEVIDES- Homenagem
ao escritor Mário de Andrade, pelo transcurso dos 100
anos de seu nascimento no último dia 9 de outUbro.
. SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Comentários so:
bre artigo int_itul~do "A_Moral-Crista'', public3.do no Cor~
reio Braziliense do último di~ 5, d~ _autoria do ~3!9ea,l-,ar~
cebispo do Rio de Janeiro. D. Eugênio d~ Araújo Salles ..
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATO DO_PRESJDENTE
N' 494, de 1993

n;s

3 - MESA DIRETORA
4..,. LIDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDoS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN-

Sessão, em 15 de outubro de 1993

Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidênia dos Srs. Valmir Campelo e Jonas Pinheiro
As 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES QS SRS.
SENADORES:
Affonso Camargo _ Albano Franco _ Almir Gabriel _ AlulZio
Bezerra _ Bello Parga _ Carlos De'Carli _ César Dias _ Chagas
Rodrigues _ Cid Saboia de Carvalho_-. Parlo Pereira _Eduardn
Suplicy _ Elcio Álvares_ Epitácio Cafeteira_ Esperidião Amin _
Flaviano Melo _ Garibaldi Alves Filho _ Gilberto Miranda _
Guilherme Palmeira _ Henrique Almeida _ ~arbas Passaril\ho _
João Cahnon _Jonas Pinheiro_ José Paulo. Biso! _José Sarney _
Marco Maciel _ Mauro Benevides _ Ney Maranhão _ Odacir
Soares _ Pedro Simon _ Pedro Teixeira _ Ronaldo Aragão _
Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A lista de
presença acusa o compare·cimento de 32 Srs. Senadores.

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos _!:rabalhos.
O Sr. 1"' Secretário procede lá à leitura-do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGENS
-DO PRÉsiDENTE DA REPÚBLICA

- De agradecimento de comunicações:
N' 357, de 1993 (n' 673/93, na origem), de 11 do corrente,
referente à aprovação das matérias constantes das Mensagens
SM n• 201 e 206, de 1993.
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N• 365 a 371, de 1993 (n• 699 a 705/93, n:i origem),
de 14 do corrente, referente à aprovação das matérias constan..
.
tes das Mensagens SM n" 209 a 215, de 1993..
Submetendo d delib~fação ,do SenJJflo . Fed~r:al a ~tspolha
de nomes indicados para cargo cujo provimento_ depende de
sua préviii aqüiesCêniiQ; -- ~
, , , --MENSAGEM N• 358, DE 1993
(N• 674/93, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformídade com o art. 52, inciso IV, da Constituição
Federal, e de acordo_ çom o _disposto no art. 56, § 19 , do
Regulamento aprovado pelo Decreto n~' 93325, de 19 de outubro· de 1986, no att.- 39,-inciso I, alínea a, e no art. 4U, do
Anexo I ao Decreto n• 99.578, de 10 de outubro de 1990,
submeto à apreciação de Vossas ~xcelência~- ã -escolha, que
desejo fazer, do Senhor SEBASTIAO DO REGO :BARROS
NETIO. Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para cumulativamente com o Cargo de Embaixador d?
Brasil junto à Federaç_ão da Rússia, exercer o cargo de ~mbal
xador do Brasil junto à República da Ucrânia.
Os méritos do Embaixador Se ba.stião !lo, Rçgo Barros
Netto, que me induziram a es.colhê-lo para o deSempenho
dessa elevada função, constam da anexa informação do Minis'tério das Relações Exteriores.
Brasília, 11 de outubro de 1993. -Itamar Franco.
INFORMAÇÃO
Embaixador Sebastião do Rego Barros Netto
Rio de Janeiro/RJ, 27 de janeiro de 1940.
Filho de Gil do Rego Barros e Haydea Parodi do Rego
Barros.
CPCD, IRBr, 1963. Curso de Economia Cafeeira, ffiC.
Curso de Econoniia Internãcionil, UniVersidade de Georgetown, Washington. Curso de Direito, PUC!RJ. Membro da
banca examinadora do CAE (CAE), 1982.
Terceiro Secretário, 7 de novembro de 1963. =
Segundo Secretário, ·m.ereciniento, 3"1 de dezembro de
1966.
.
.
Primeiro Secretário, mei'eciirtêntO, 19 de janeiro de 1973~
Conselheiro, merecimento, 17 de novembro de 1976.
Ministro de Segunda Classe, merecimeitto, 2 de marçode 1979.
Ministro--de Primeira Classe, merecimento, 21 de Sezem-

bro de 1983.
Assessor do Secretário-Geral-AdjUntO-paTa Assuntos da
Europa Ocidental, África e Oriente Prõxirrió, 1965!66~
Subchefe da Divisão de Produtos de Base, 1974n6.
Coordenador de Assuntos EconómiCos--e Comerciais do
·
·
Gabinete do Ministro de Estado,1976n9.
COordenador de acompanhamento e--Planos Nacionais
da Sere, 1979.
Coordenador da Coordenadoria de A.Suriios Diplomáticos, 1982/84.
Chefe de Gabinete do Secretário-Geral das Rehições Exteriores, 1982/83.
'
Chefe do Departamento de Cooperçaão Cientffiea, Técnica e Tecnológica, 1984.
Chefe do Departamento Económico, 1984788. ·
Subsecretário-Geral, substituto, para Assuntos Econó- - · · ·micos e Comerciais, 1985/87~
Subsecretário-Geral para Assuntos Eco-nómicos e Comerciais, 1988/90.
'
' '
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Ministro de Estado, Interino, 1988-1989.
Secretário-Geral de Relações Exteriores, Substituto,
198H989.
. .
.
·Nomeado Subsecretário-Gerai para Assuntos Econômi'coS e· Comerciais do- Ministério das Relações Exteriores em
13-1-1988.
. ..
.
Bruxelas, CEE, Terceiro Secretário, 1966.
Bruxelas, CEE, Segundo Secretário, 1967/69,
Bruxelas, CEE, Encarregado de Negócios, 1967.
Lima, Segundo Secretário, 1970nJ.
Washington, OEA, Segundo Secretário, 197ln3.
Washington, OEA , Primeiro Secretário, 1973n4.
Washi~ton, OEA, Encarregado de Negócios, 1973n4
Mosco·u, Embaixador, 1990/93.
Negociações de Acordos de _Bitributação com a_ Inglaterra, França, Bélgica, Noruega, Alemanha, Suíça, Austria
e Itália, 1966 (membro).
Reunião-dos Embaixadores da Europa Ocidental, Roma,
1966 (coonleoadoJ:).
' . "
III Sessão do Comitê Consultivo sobre o Açúcar, U nct~d,
Genebra, 1967 (participante).
.
, · · II Sessão da Conferência da Unctad, Nova D~lhJ,1968
(delegado).
.
.
_ _ Conferência Negociadora do Açúcar, ONU, Genebra,
1968 (delegado).
X Reunião Extraordinária da Cecla, Bogotá, 1971 (delegado).
VII Reunião Extraordinária Anual do CIES, P_anamá,
1971 (delegado).
ReuQião TéCfiíca da Comissâ_b ~special de Consulta e
Negociação do Cies, Washington, 1972 (chefe).
III Sessão da Unctad, Santiago, 1972 (delegado) ..
- -1 Reunião do Grupo "ad hoc" sobre Transportes Marítimos, Cies/Cecon, Washington, 1972 (delegado).
XV Reunião da Cecla, México, 1973 (delegado).
VII Reunião Anual do Cies, Bogotá, 1973 (delegado).
_ III Período OrdináriO de Sessõ~s_ da OEA, Washington,
1973 (delegado).
.
· Coro.issão Especial para Estruturação do Ststema lnteramericano, Washington e Lima, 19í3 (delegad?).
,
Reunião de Chanceleres Latino-Amencano, Bogotá,
1973 (assessor).
·
Reunião de Chanceleres das Américas, México, 1974
(membro).
, Reunião de Técnicos da Olade, Caracas, 1974 (chefe).
Missão Ministerial braSileira à A_rábia Saudita e ao Kuaite, 1974 (membro). Reuniões Preparatórias da Conferência sobre Cooperação Económica Int~macional, Paris e Nova York, 1975 (delegado).
Reunião Ministerial da Corifefência sobre a Cooperação
Econômica Internacional, Paris, 1975 (delegado).
II~ a VIII Sessões da Comissão de Energia da_ Ct~u1f~rência
sobre Cooperãção EcOnómica Internãcional, Paris, 1976 (chefe).
.
_
--Relllilões de AiiOs Fu"i1cionálios e-Ministerial da-Conferência sobre Cooperação Económica Internacional, Paris,
1977 (delegado). Reunião Extraordinária da Subcomissão de Transportes
da Cebac, Buenos Aires, 1977 (Subchefe).
Comitiva Presídencial à República Federal da Alemanha,
1978 (membro).

9622 Sábado I 6

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

II Comissão da XXXIII Assembléia Geral da ONU, Nova
York, 1978 (delegado).
Acompanhante Oficial do Chanceler da República Fede-

ral da Alemanha, em visita ao Brasil, 1979.- - _
Representante do MREjunto à Seplan para a elaboração.
de documento ~'Ação Coordenada do Governo", 1980.
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IÍI Sessões de Altos Funcionários do GATT, Genebra,
1985 (integrante).
. . _. . . .
..
Reunião sobre,Informática Brasil/EUA, Caracas, 1986
(chefe).
II Encontro_lnfQrmal de AltQ_Nfvel entl'e representantes
dos Quatro GrupOs Exportadores_de Açúcar, Londres, 1986

Reunião do "Grupo dos 77", Nova York, 1980 (delegado).
II Conferência de Avaliação- do Tratáâo de Não-Proliferação de Armas Nucleares, Genebra; 1980 (chefe).
Acomp~nhante Ofidãl do -~meiro_:-Ministrô do Oinadá,
em visita oficial ao Brasil; 1981~

(chefe).
Reunião de Instalação do Qrupo de trabalho sobre a

Reunião da ce-pai sobre Fontes Novas- e Reiiováveis de

Reuniões do Comitê. Executiyo e do Conselho Intem;:tcional do Açúcar e a Reunião dos Quatro Grandes Exporta-

II, III e IV Sessões do Comitê Intergovernamental Prepa-

dores, Londres, 1986 (chefe). Reunião com os EUA sobre Informática e ·sessão do
Comitê Preparatório das NCMs, Paris e Genebra, 1986 (subchefe).

Energia, México, 1981 (chefe).

····

··

ratório da Conferência das Nações Unidas sobre Fontes Novas
e Renováveis de Energia, Genebra 1980 e Nova York, 1981
(chefe).
Conferência- das Nações Unidas sobre Fontes NÓvas e

Renováveis de Energia, Nairóbi, 1981 (subchefe) .. ,

. ..

Reuniões do Grupo de peritos sobre regime InteiTiicional

de Armazenamento de Plutónio, Viena, 1978/80 (chefe), 198t
(presidente interino e presidente, 19~?183, presidet;tte.

Declaração Conjunta ·so_6re--Põlítica Nuclear, Buenos Aiies,

1986 (delegado).
. Reunião do Comitê Preparatório às NCMs (GATI), Ge,
nebra, 1986 (membro).

Comitiva do Presidente José Sarney aos EUA, 1986

(membro).

... . . . . . .

_

Reunião Ministerial das partes COntratantes do- GATT,

Punta !lei Este, 1986 (membr9)._ .

.. .

. _ .

. ..

- Reunião c.OJll Autoridades C_afeeiras 1 Manágu_a, 1987-

Representante do MRE junto ao Gabinete Civil e à Seplan para a elaboração da Mensagem Presid~nc_i_ala ser rçmetida ao Congresso Nacional, 1983.
_- __ .,..
. . -~ __ _

XXXVIII Assembléia Gimil da ONtJ; Nova YO~k, 1983
(delegado).
Reunião da Junta de Governadores da Aiea-, Viena, 1984
(delegado).
Membro do Conselho de -.Ciência e Tecnologia dq ÇN:P_q_,

(chefe).
Conversações sobre- Informática com· os "EUA, México,

1987 (membro).

_

.

(chefe).
Reunião do Grupo Consultivo dos 18 do GATT~ Gene".:

bra, 1987, (repieseritiuite): . · · -

1984.
Representante do MRE junto à Comissão de Informátic'a,

_

· : C9mitiva pieSideOcial à Argentina, 1987 (integrante).
... IV e V Reuniões do Grupo de Trabalho sobre Política
Nuclear Brasil~Argentina, Rio -de Janeiro e Bariloche,_1987

-- R.:eU~!ão

.

··

Especial do- GrupO NegOCiãdo"r de Àgiib.iltura,

Ro~ada_

1984.
VI Sessão do Comitê Intergovernamental- sobÍ'e Ciência
e Tecnologia para o DesenvolvimentO, Nova York, 1984 {che-

fe).

Uruguai, Genebra, 1987, (represe11tante). _ ..
-XLVfil Reunião do Conselho da OIC, Londres, 1987
(representante).
Reuniões do Grüj>o de Caims· e· do Grupó de Agricultura

XXI do Conselho-de Administração do.Pnuo{Genebra,
1984 (chefe).
.
.
.- Reunião de Negociação do III Programa de Cooperação
Técnica Brasil-Canadá, 1984 (chefe).
_
Negociações sobre exportação de aço.para os EUA, Í984
(chefe).
Misssão Oficial sobre Dívida Externa~ Consenso de Cartagena, Diálogo Político, São Domingos; 1985 (integrante).
II Reunião de Funcionários responSáVeis de Comércio
Exterior da América Latina, Rio de Janeiro, 1985 (chefe).
Reunião de membro~ do Grupo de Cartagena com as

Comunidades Européias, Bruxelas, 1985 (integrante).
ReàniõeS 'dos Comitês Interino e de Desenvolvimento

do FMI e do Bird, Washington, 1985 (Integrante).
Grupo de Cartagena de avaliação das Reuniões dos Comitês, Washington, 1985 (integrante).
Comitiva do Senhor Ministro de Est30o das Relações
Exteriores na visita- à ArgeDtina, 1985_ (integrante).

. ~- Simpósio Internacionalsobre Açúcar e Alcool, 1985 (particlpanfe).
Reuniões de TécriicOS GovernamentaiS-de Alto Nível(Ce-

gan) e do Comité Plenário da Cepa! da ONU, Buenos Aires,
1985 (participante).
XX Reunião Ordinária Aiiual do Cies, Washington, 1985

(cl)efe).

-

da Rodada Uruguai- GATI, Genebra, 1987 (chefe).
Encontro Presidencial Brasil-Arg_entina-Uruguai, An-

chorena, Uruguai, 1988 (membro).
Comitiva Presidencial à Colômbia e à RPC, 1988 (membro).
1 Reunião do Gnipo de Trabalho Permanente para Acom~
panhamento do Intercâmbio Bilateral Brasil-Argentina, Bue-

nos Aires, 1988 (chefe).
Reuniões de Montreux e dos Comitês do GATI sobre

Bens e Serviços, Genebra, 1988 (chefe).
XVI Reunião do Conselho Latino-Americano do Sela
e representante do Brasil no Diálogo de Chanceleres, Caracas,

1988 (chefe).
I e III Reuniões da Comissão Mista de Ciência e Tecnologia Brasii-RPC, Pequim, 1984 e 1988 (chefe).
V Reunião da ComissãO Mista Brasil-RPC, Pequim 1988

(chefe).
Conferencista no Executive Board do World Bank, Balti-

more, EUA, 1988.
_ Conferencista no "Woodrow_ Wilson Center", Smithsonian Institute, Washington, 1988.
Reunião a Nível Ministerial do Comitê de Negocia~s
Comerciais da Rodada Uruguai, Montreal, 1988_ (represen-

tante).

_

Reunião de Representantes Governamentais de Alto Ní-

vel da Aladi. Montevidéu, 1989 (chefe).
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Reunião do Comitê de Negociações Comerc1ãis da Rodada Uruguai. Genebra, 1989 (chefe).
Ordem de Rio Branco, Gtã-Cruz, Brasil.
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Comendador, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador, Brasil.
Medalha Mérito Santos Dumont, Brasil.
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil.
Medalha Mérito Francisco de Miranda, Venezuela.
O Embaixador Sebas_tião do Rego Barros Netto se encon-

tra nesta data no exercício de suas fUnÇões de Embaixador
do Brasil junto à Federação Russa. - (Gilda Maria Ranios
Guimarães), Chefe do Departamento do Serviço Exterior.

(A ComissãO "'de Relações Extefiores'é Defesa Nacional.)

MENSAGEM N• 359, DE 1993
(N• 682193, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 84, inciso VII. da Constituição Federal, e com o disposto no art. 18, incisO-I, e nOs
arts. 56 e 58, do Regulamento aprovado pelo Decreto n9
93.325, de I' de outubro de 1986, no art. 39, inciso II, alínea
a, e no art. 40, Anexo I ao Decreto n9 99-.578, d(: 10 de
outubro de 1990, submeto à apreciação de Vossas Excelêncas
a escolha, que desejo fazer, do Senhor HELDER MAR!INS
DE MORAES Ministro de Segunda Classe, da Carretra de
Diplomata, pa;a exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República de Gana.
· ·· ·
·
·
Os méritos do Embaixador Helder Martins de Moraes,
que me induziram a escolhê-lo p_ara o desemj>enhO_ d~ssa ~leva-
da função, constam da anexa mformação do Mm1sténo das
Relações Exteriores.
· -- _
Brasi1ia, 13 de outubro de 1993. -Itamar Franco.
INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE
Ministro de segunda classe H.elder Martins de MoraeS ·
Mauriti/CE, 21 de março de 1937.
Fillho de Elias Martins de Moraes e Rosa Amélia de
Moraes.
Diplomado em Jornalismo, '"Ecole Superieure du Journalisme", Paris, CPCL, IRBr. Bacharel em Oireito, CEUB.
Terceiro Secretário, 07 de novembro de 1963.
Segundo Secre_tário, merecimento, 31 de março de 1967.
Primero Secretário, merecimento, 01 de janeiro de 1973.
Conselheiro, merecimento, 20 de novembro de 1980.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 17 de dezembro de 1986.
~.
Assistente do Chefe da Divisão da Organização dos Esta. .
.
dos Americanos 1%3/65. .
Assistente do chefe da Divisão da Europa Ocidental,
1972173.
No ererio, 1975.
Assessor do Chefe do Departamento das Américas,
1979/81.
Chefe, Substituto, da Divisão da América Meridional-II,
1980/81.
.
. ...
Assessor do Chefe d~ DePartamentO do Oriente Próximo,
1988. ..
.. . .. .
.
Praga, Terceiro Secretário, 1965/68.
Tóquio, Segundo Secretário, 1968n1.
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TóquiO, Chefe do Setor Comercial, 1969.
Tóquio, Encarregado dos Assuntos da Expo-70, 1969.
Saigon, Encarregado de Negócios, em Missão Transi-tória, eln Missão Transitória, 1969.
Cacarta, Encarregado de Ngegócios, em Missão Transitória, 1%9no.
Georgetown, Primeiro Secretário, 1976n9.
Georgetown, Encarregado de Negócios, 1976 e 1978.
Assunção, Primeiro Secretário, em Missão Transitória,
1980.
Abu Dhabi, Encarregado de Negócios, em Missão Transi-tória, 1980.
Washington, Conselheiro, 1981/84.
Teerã, Conselheiro, 1984/86.Teerã, Encarregado de Negócios, 1986 de 1987.
Teerã, Ministro-Conselheiro, 1987.
Tel-Aviv, Ministro:.conselheiro, 1988190.
Estocolmo, Ministro-Conselheiro, 1990/93.
V Reunião do Conselho Interamericano de J urisconsultos, El Salvador, 1%5 (secretário).
VIII Reunião da "International Standard OrganizãtíOrt",
Tóquio, 1971 (observador).
Reunião da Comissão Cultura Mista Brasil-Itália, Brasília, 1972 (assessor).
E e II Reuniões da Comissão Mista Brasil-Guiana; 1979
(assessor) e 1980 (delegado).
I Reunião de Chanceleres do Tratado de Cooperação
·
Amazónica, 1980 (assessor).
A disposição do Governo do Ceará, 1973/75.
O MinistrO de Segunda Classe Helder Martins de Moraes,
se encontra nesta data no exercício de suas funções de MiniStro
Conselheiro da Embaixada do Brasil em Estocolmo. -Gilda
Maria Ramos Guimarães, Chefe do Departamento do Serviço
Exterior.

(A Comissão- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
-MENSAGEM N• ~. DE 1993
· (N• 683/93, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o a_rt. 84, inciso VII, da Consti~
tuição Federal, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos
arts. 56 e 58, do Regulamento aprovado pelo Decreto n~"
93.325, de 1• de outubro de 1986, no art. 39, inciso I, alínea
a, e no art. 40, Anexo I ao Decreto n' 99.578, de 10 de
outubro de 1990, submeto à apreciação de Vossas Excelências
a escolha, que desejo fazer, do Senhor LUIZ VILLARINHO
PEDROSO, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata. para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto_
à República da Polônia.
Os méritos do Embaixador LUIZ Villarinho Pedroso,
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informaÇão do Ministério das
Relações Exteriores.
Brasília, 13 de outubro de 1993. -Itamar Franco.
INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE:
Embaixador Luiz VillariDho Pedroso
Rio de Janeiro/RJ, !O de agosto de 1934.
Filho de Érico Chagas Pedroso e Thereza Villarinho Pedroso.
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Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FND-úB/RJ.
Curso Superior de Guerra, ESG ..
Cónsul de Terceira Classe, 22 de janeiro de i959_-~_
Segundo Secretário, mei'eCimelito~- 24 de outubro de 1961.
Primeiro Secretário, merecimento, 31 de dezembro de
1967.
Conselheiro, merecimê"n1:6, 01 de jàneiro de "í973-. ·
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 21 de setembro de 1977.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 17 de dezembro de 1986.
~
Assi_stente do Chefe da_Divisão Económica da Ei.ItoP3~
Asia, África e Oceania, 1959162.
Assistente do Chefe da Divisão da Europa Orieítial, 1962.
Assistente do Chefe da DiVis-ãO da Associação Latino-A_
mericana de Livre Comércio, 1969.
Chefe da Divisão da -Organização dOs Estados À._mericanos, 1970n2.
-·
·
_
Chefe, interino, da Divisão da América Central, 1970.
Chefe da Divisão de Programas de PrOritoção Comercial,
1981183.
Chefe, substituto, do Departamento de PromOção Comercial, 1981183.
·
·
Chefe do Departamento de Promoção Cómercial,
1985188.
Washington, Segundo Secretário, 1962165.
Lima, Segundo Secretário, 1965168. -- Lima, chefe do SECOM, 1%6.
Lima, Primeiro Secietárici, 1968/69.
Genebra, Delegação- Permanente, Priinei!o _-secretário,
1972.
Genebra, Delegação Permanente, Conselheir0,1973174.
Caracas, Conselheiro, 1974n5.
Washington, OEA, Conselheiro, 1975176.
Washington, OEA, MfniStro-ConseJheiro; 1977/81.
Washington, OEA, Encarregado de Negócios, 1978.
Riade, Embaixador, 1988193.
Negociações com a Polónia de Acordo Substitutivo do
Ajuste de Pagamentos e do Acordo de Comércio, 1954 e
1960 (membro).
Grupo de trabalho para o Serviço Diplomático, Rio de
Janeiro, 1959 (membro.)
__
À disposição âo Vice-Ministro do Comércio Exteiior da
Polónia, em visita a São Paulo-, 1960.
··
Negociações de Acordo de Coritércio e Pagamentos corit
a Tchecoslováquia, 1%0 (membro).-·
Delegação do Brasil em visita às Colónias I-iong Kong
e Cíngapura, 1961 (secretário).
Comissão de Organização da visita do Presidente da Itália, 1961 (membro).
Grupo de Trabalho de Arame Farpado, Rio de Janeiro,
1%2 (representante do MRE).
Missão Especial do Brasil as Cerimónias CO:ô:ieinorativas
do Centenário da Batalha de Calao, Lima, 1966 (membro).
XXV Sessão Plenária do Comitê Consultivo Inteinacional
do Algodão, Rivera, Espanha, 1%6 (delegado-suplente).
Delegação da Petrobrás à Reunião da "Assistência Recíproca Petroleira Estatal Latino-Americana'', Lima, 1968"
(membro).
LVI Conferência Intel])arfamentar, Lima, 1%8-(membro).
I Reunião de Consulta Aeroriáutica com o Pe~Iu, Lima,
1968 (delegado).
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XIII Período ~e Sess_ões da Comissão Ecbnóinica p~ra
a América Latina, 1%9 (meinliro): ·
IX Conferênciá da Alalc, Caracas, f969 (membro).
Comissão Preparatória da Participação âo Brasil na "Expo-70", Osaka, 1969 (secretário-geral).
--Reunião da CQmiSsão Especial da Consulta e Negocia• -- -_
ções, Cies, Washington, 1970 (àelegado).
III Período Extraordinário de Sessões da Assembléia Ge__ __
ral da OEA, 1971 (delegado).
II Reunião Ordinária da Comissão Especial de Consulta
e Negociação, Cies, Punta dei ~ste, 19~1 (memb!o). _ .
VII Reunião Extraordinária Anual do Cies, Panamá,
1971 (delegado).
- Reunião do Grupo "ad hoc" de Técnicos Governamen~ais
encarregados_ de estudar a possibilidade de criação de ll1m
Instituto Interamericano de Ciências da Pesca, Lima. 1972
(chefe).
__ _
_
,~- _
Conferência_ In_teramericana Especializada sobre a aplica_
ção da Ciência e Teciiológia ão Desenvolvimento na América
Latina, Brasília, 1972 (delegado).
VII Congresso Indigenista Interamericano. Brasília, 1972
(delegado).
-I Congresso Interamericano Extraordin~rio de TuriSinõ~
Rio de Janeiro 1972 (delegado).
VIII Reunião Anual do Cies/OEA, Bogotá, 1973 (delegado).
___
.
.
Reunião do Grup..) de Trabalho sobre Normas Técnicas
do Comitê _de Produtos Industriais, GATT,_ Gen,ebra, 1973
(chefe). _
_
__ ,
_
.
.
XXXIV Sessão P.a _Col!fe:.;-ência lnt~rnaçional d~ Educação, Genebra, 1973 (delegado)._
Conferência Diplomática sobre a Reafirmação e o Desenvolvimento do Direito Internacional Humanitário aplicável
aos Conflitos Armados, Genebra, 1974 (delegado-suplente).
Comitê doS Peritos Governamentais de Alto Nível de
Países em Desenvolvimento, membros da Cepal, encarregado
de avaliar a I m~tade da II Década para o Desenvolvimento
da ONU, Bogotá, 1975 (representante).
XVI Período de Sessões da Cepa!, Port-of-Spain, 1975
(chefe).
IX Reunião da Corilissão Interamericana de Energia
Nuclear, Caracas, 1975 (chefe).
VII Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral
da Organização -dos Estados Americanos, Washington, Estados Unidos da América, 1978 (delegado).
_ Reuriião de técnicos governamentais sobre o sistema geral
de preferência Norte-Americano, da OEA, Washington~ 1978
(chefe).
--- Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, Brasil.
O Embaixador Luiz Villarinho Pedroso se encontra nesta
data rio -exercício de suas funções de Embaixador do Brasil
junto ao Reino da Arábia Saudita. - GOda Maria Ramos
Guimarães, Chefe do Departamento do Serviço Exteri?r.
(A Comissão- de Relações _Exteriores e Defesa Na-

. cjonal.)

MENSAGEM N• 361, DE 1993
(N• 684/93, na origem)
Senhores Meinbros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 84, inciso VII, da Constituição Federal, e com o disposto -no art. 18, inciso I, e nos
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arts. 56 e 58, do regulamento aprovado pelo Decreto n9 93.325,
de 19 de outubro de 1986, no art. 39, inciso II, alínea a,
e no art. 40, Anexo I ao-Decreto n9 99.578, de 10 de outubro
de 199:0, submeto à apreciação de Vossas_EX.celê;ncias a escolha, que desejo fazer, do Senhor TARCÍSIO MARCIANO
DA ROCHA, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à Repúbliea de Honduras.
Os méritos do Embai~ador TARCÍSIO MARCIANO
DA ROCHA, que me iiiduziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação
do Ministério das Relações Exteriores. ·
.,
- ,•
Brasüia, 13 de outubro de 1993. -Itamar Fraoco.

INFORMAÇÃO

CURRICULUM VITAE
O Embaixada Tarclsío Mardaoo da Rocha
Jeceaba!MG 16 de dezembro de 1934.
Filho de João Marciano Rocha e Marieta Maria da ConceiÇão.

Bacharel em Filosofia PP/UFMG. Cursos de Extensão
Universitária em História e Psicologia, UFMG. CPCD, IRBr,
Professor de Latim e Português.
. Aeademia de Comércio Visconde de Cayru, 1953/54, Professor de Prátiea Consular, IRBr, 1975.
Cônsul d~ I.e.rceira Classe, 15 de abril, de 1961.
Segundo Secretário, antigüidade, 3 de maio de 1965.
Primeiro Secretário, merecimento, 31 de marÇo de 1972.
Conselheiro, merecimento, 18 de agosto de 1975.
Ministro de Segunda Oasse, merecimento, 12 de dezem~
bro de 1979.
Chefe, substitutO, da DiviSão de Imigração~ 1961.
Assistente do Chefe do Departamento Consular e de Imi~
gração, 1971173.
·
Assistente do Chefe do Departamento Consular e Jurídico, 1973176.
.
. .
Chefe da Divisão de Feiras e Turismo, 1979/81.
Chefe~ substituto, do Departamento de Promoção Comercial, 1980/81.
Agregado, 1981/85.
Em Licença, 1988/89.
.
Genebra, Delegação Permanente, Terceiro Secretário,
1963/65.
...
Genebra, Chefe do Serviço de Imigração, i964/66.
Genebra, Delegação Permanente, Segundo Secretário,
1965/66.
Encarregado de Negócios, 1966.
Tóquío, Genebra, Segundo Secretário, 1966/68.
Tóquio, Chefe do Serviço de Imigrantes, 1967/68.
Tóquio, Encarregado de Negócios, 1967.
São Salvador, Segundo Secretário, 1968170.
São Salvador, Encarregado de Negócios, 1968 e 1970.
Genebra, Cônsul, 1976179.
Trípoli, Embaixador e, cumulativamente, Malta 1986/88'.
..
Lomé, Embaixador e, comulativamente, NiaMey,
1990/93.
.
..
Grupo de Trabalho de Exame da Legislação sobre o Tratamento Alfandegário das Bagagens de Imigrantes, 1861 (Se·
eretário).
XVIII Sessão do Comité Executivo e XV Sessão do Cl·
ME, Genebra, 1961 (membro).
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Conferência Geral da AIEA, Viena, 1962 (representante
doMRE).
.
VII Sessão do __ Colilitê de Orçamento e Finanças, XXI
Sessão do_ Comité Executivo e XlX Sessão d.o Cons~lbo_ do
CTM:E; Genebra, 1963 (membro).
·
·
XXII, XXIII e XXV Sessões do Conselho do CIME,
Roma e Genebra, 1964 (membro).
.
..
XI, XII e XIII Sessões do Comitê Executivo do ACNUR,
Genebra, 1964 (membro).
X, XI, XII~ XIII Sessões de Finanças do Comitê Executivo do CIME, Washington e Genebra, 1964 e 1965 (delegado). .
..
.
. _
· XIV Sessão. do Subcontite de Orçáme)lto e Finanças .d9
CIME Genebra, 1966 (delegado).
II Reunião da Comissão Consultiva da OIT, São Salvador, 1%9 (delegado).
_
_ ._ _. .
XXXIX Sessão do Comitê Executivo--e~ XXXIV Sessão
do Conselho do CIME, Genebra, 1971 (delegado).
·
R_eun~ão das Juntas de Governadores do FMI_ e do BIRD,
Toronfo, 1937 (defegado).
-XXXVIII Sessão Anual das Partes Contratantes do
GATT, Genebra, 1981 (delegado).
.
.
·· · XXXVIII Reunião Anual Conjunta das Assembléias de
Govema_dores do FMI, do BIRD_ e dos Comitês Interinos
e de Desenvolvimento. Washington, 1981 (delegado).
Conferência Especializada Extraordinária da OEA sobre
Financiamento Externo, Caraeas, 1983 (delegado).
Reuníões no âmbito do GATI, do Grupo ad boc sobre
Implementação de Acordo sobre Prátieas "Anti-Dumplang,
do Grupo de Peritos sobre Cálculo de Subsídios e do Contitê
sobre Subsídios e Direitos ·compensatórios, Genebra, 1983
(delegado).
O Embaixador Tarcfsio Marciano da Rocha, se encontra
nesta data no exercíCio de suas funções de Embaixador do
Brasil junto à Repúbliea Togolesa. - Gilda Maria Ramos
Guimarães, Chefe do Departamento do Serv:iço Exterior.
(.À Comissão de Relações Exteriores e Defesa· Nacional.)

MENSAGEM N• 364, OE 1993
_(N• 695193, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Consoante o disposto no ari. 52, inciso V, da Constituição
Federal, submeto à apreciação- de Vossas Excelências a sfistri~
buição das opções dos bancos credores estrangeiros pelos instrumentos previstos no acordo sobre a dívida externa dC: médio
e longo prazos do setor público, nos termos do art. 16 da
Resolução n9 98, de 1992, conforme esclarece a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda.
Brasília, 14 de outubro de 1993. -Inocêncio OHveira.

E.M. W 332/MF .
Brasília, 8 de outubro de 1993.
.

Excelentís~imo_ Se~h~r Pr~s~dente da República,
Tenho a honra de submeter à consider~ção .. de .Vossa

Excelência a distn"b_uição das opções dos bancos credores da
dívida externa de médio e longo prazos do setor público brasi~
leiro pelos instrumentos fmanceiros previstos no Sumário de
Principais Termos, aprovado pela Resolução n9 98 de 29 de
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dezembro de 1992 do Senado FeueraL AderriaiS, submeto
à apreciação de Vossa Excelência avaliação dos benefícios
auf~ridos

pelo Brasil em de_~_çn:rê!l.C.@. dessa d~!r]!'ui"ç.ao, bem
como outros elementos relevantes para a implementação do
acordo.
DISTRIBUIÇÃO DAS ESCOLHAS DOS BANCOS
CREDORES PELAS SEIS OPÇÚES DO MENU
BRASILEIRO PARA PERMUTA DO PRINCIPAL
DA DíviDA EXTERNA DO SETOR PÚBLICO
2. Em8 de outubro de 1993, credo!es estrangeiros detentores de 95,11% do valor da dívida objeto do acordo haviam
encaminhado ao Banco Central suas opções pelos instrumentos do menu brasileiro de permuta de dívida antiga. Nessa
data, após a realização dos ajustes acordad~s entre o Brasil
e o Comitê Assessor cte Bancos, a distribuição das_ opções
apresentou-se como segue: 33,16% p~ra o Bônus ~õ Par,
35,00% para o Bónus de Desconto, 5,51% para Bônus de
Redução Temporária de Juros, 20,56% para o BónU~ de Rec:;lução Temporária de Juros com Capitalização, 5,77%_ para o
Bónus de Conversão de Dívida e O,OO%para a OpÇão de
Reestruturação. Para as agênCias qe bancos brasil~iros no
exterior, a distribuição das_ opçõeS foi: 4,21% pãra o Bónus
de Redução Temporária de Juros com Capitalização e 95,79%
para o Bónus de Conversão de Dívida: 3.__Q_fato de as escolhas pela Opção de Reestruturação
terem sido nulas fará cOm que esse instrumento séja retirado
do menu, deixando de ser elaborados os corit.tatos e demais
documentos pertinentes a essa opção.
4. A distribuição apresentada não é a definitiva, est;mdO
sujeita a pequenos ajustes, eis que facultado aos credores
estrangeiros elevar sua opção individual por Bónus ao Par
caso o agregado revele~se inferior a 40% e redu~r su3: opção
por Bónus de Desconto caso o agregado supere 35%·. Ade~
mais, até esta data, nem todos os credores informaram suas
opções, o que podem fazer até dez dias antes da Data de
Permuta, sempre respeitando os parâmetros estabelecidos para esses instrumentos. No entanto, o perfil da distribuição
não deverá se alterar significativamente em virtude das regras
de realocação, que vêin sendo rigorosamente respeitadas. A
distribuição defmitíva: só será conhcicida efetivamente dez dias
antes da data de liberação dos valores não conciliados (escrow
release date), que pode ocorrer até dezoito meses após a Data
de Permuta. Mesmo após a assinatura dos contratos, débitos
não conciliados após a data de permuta poderão ser transfor~
m.ados em bónus, o que também alterará, ainda que marginalmente, a distribuição definitiva das~
...
5. As escolhas dos credores refletem o mecanismo "de
distribuição das opções negociãdo entre o Brasil e o COmitê
Assessor de Bancos, que limita os débitos dirigidos para o
Bónus ao Par a um teto de 40% e os dirigidos para o Bônus
de Desconto a um piso de 35% do volume total da dívida
para com credores estrangeiros. As regras negociadas no âmbito desse mecanismo de distribuição asseguram ãO Brasil não
apenas redução no custo total das garantias, como também
flexibilidade na administração de seu paSSivo externo, repre~
sentado agora por inslrumentós ·cte diferentes pi-azos, submetidos a taxas fixas uns e a taxas flutuantes outros. O mecanismo
de distribuição das opções dos credores procura minimizar
o custo das garantias, ao mesmo tempo em que assé;::guta redu~
ção no estoque e no serviço da dívida.
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AD!T AMENTOS À RESOLUÇÃO N• 98/92 DO
SENADO FEDERAL EVIDENdADOS PELA
IMPLEMENTAÇÃO DO SUMÁRIO DE
P.RINCIPAIS TERMOS
6. A inipiementação do Sumárlo de -PrinciPais TerniO.s.
tal como_ aprovãcjo pela Resolução n9 98/92 do Senado Federal,
evidenciou alguns pontos que não haviam sido tratados por
aquele d_iploma le_gal ~-que devem se _apreciados por aquela
Casa do Congresso Nacional para ser incl_u~dos em Resolução
cjiie_ vier e aProvar a diStribuição das opções dos credores
pelos vários instrumentos~ Para cobri! tãis pontos, os seguintes
Artigos da Resolução n9 98/92 deverão ser aditados e passa~
riam a vigorar Com nova redação:
.(a) o artigo 2~', inCiSo I, alínea-a) menciona a Resolução
n~'l.838 do Conselho Monetário Nacíonal, orriitindo alterações
feitas posteriormente, como as da Resolução 2.014 do CMN.
A redação completa seria: "são excluídas obrigações cujos
valores tomaram-se livremente remissíveis ao exterior em virtude das Resoluções n' 1. 838 e n' 2.0I4 do Conselho Monetário
Nacional - setor privado, setor financeiro nacional, bem como Petrobrás e Companhia Vale do Rio Doce"-.
(b) o artigo 29 , inciso III, e o artigO 3~>; inCiso IX, mencionam juros devidos e não pagos relativos aos anos de 1991,
1992 e 1993. Dada a prorrogação da data lirriite pã.i-a a troca,
conforme discutido no ite~ r a seguir, seria oportuno que
mencionassem também os juros devidos e não pagos até a
Data de Permuta, em I994.
(c) no artigo 2~', iilciso I, cumpre corri.gir impropriedade
existente no que se refere à não referência explícita da empresa
binacional ITAIPU. Com efeito, 3o -definir as obrigações extemas objeto_de refinanciamento, o artigo 29 , I, abrangeu
todas as que foram objeto do acordo plurianual da reestruturação de 1988 (MYD F A) com as exceções ali previstas.
Refere~se, tOO avia, somente a setor público incluídas as garantias concedidas pela União. ITAIPU, empresa binacional, tem
natureza jurídica peculiar e, para afastar quaisquer dúvidas,
deveria ser expressamente mencionada no referido item I do
artigo 2'
(d.) o artigo 3"', inciso VIII, define ã. remuneraÇãÕ dos
Bónus de Phase-In em LIBOR + I3/I6 de I% a. a., ao passo
em que o Sumário de Principais Termos prevê a possibilidade
de remuneração pela LIBOR + 13/I6 de I% a. a. ou pela
taxa do Bônus ao Par, o que for maior. Ademais, o mesmo
artigo 39 , inciso VIII, define os Bónus de Phase-ln como instrumentos temporários, a serem emitidos durante o período em
que o Governo estiver alocando recursos para as cauções e
a serem tdnsformados em Bônus ao Par e em Bônus de Desconto. Uma vez que o Sumário de Principais Teimos contempla casos em que tais instrumentos se tornariam permanentes,
sugere-se a supressãO da palavra "temporários" da redação
do artigo 3• A redação sugerida seria: "VIII) Bónus de Pbase-In. São bónus que serão emitidos durante o período em
que o Góvemo brasileiro estiver aloc~do recursos para as
cauções, para serem posteriormente substituídos por bónus
aU ar ou bónus de desconto. Esse ativo terá Prazo de dez
anos, com dois e meio de carência. Serão pagos em dezesseis
parcelas semestrais igtiaíS. A taxa de juros- será para Bónus
de Phase-In a serem trocados por Bônus ao Par, LIBOR
+ 13/16 de 1% a.a. ou a taxa dos Bónus ao Par, o que
for maior e, para Bónus de Phase-In a serem trocados por
Bónus de Desconto, LIBOR + 13/I6 de I% a.a.".
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(e) o parágrafo único do artigo 39 afirma- qUe-oS bónus juramentado (50 documentos, dos quais 22 contratos, vários
emitidos serão denominados em dólares norte-americanos e,
Com centep.as de páginãs, Seria OportUno solicitar ao Senado
nos casos previstos· no SumáriO de PriDcii)aiS'Termos, em -Federal a dilatação desse prazo para seis ni.eses após a Data
marcos alemães. A Resolução n~ 98/92 Offiifiu -a··possíbilidade, de Permuta.
prevista no Sumário de Princíp3.is- Tejroos, de emissão de
(j) a Resolução n 9 98/92 m_encioria ~'bancos credores"
Bónus de Dinheiro Novo em libr_as e$Jer~ip_~~·, ~eria conve-. em várias oportunidades. Uma vez que nem todos os credores
niente acresce_ntar à redação do parágrafo úriico do Artigo
do setor público brasileiro são bancos ou instituições finan3'-': "Os bónus descritos neste artigo serão emitidos em dólares ceiras, seria conveniente que a nova Resolução do Senado
norte-american-os ou, nos casos expressos no Su;máriõ de Prin- Federal adotasse _simplesmente a expressão ·~credores extercipais Termos (Term Sbeet), de que trata o artigo 1' desta
nos".
Resolução, em marcos alemães e em libra$, es~erlinas. __~e~ta
INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A
hipótese, a garantia çle principal descrita nOs_iociSPS-11 e·úi
IMPLEMENTAÇÃO DO SUMÁRIO DE
deste artigo consistirá em títl!lOs ~ se.rem emi~idÇ>s por entidaçie
PRINCIPAIS TERMOS
oficial alemã, a ser designada de cOmum acordo pelo Brasil''.
(f) o artigo 59 eStabelece que os Hcontratos definitivos
. 7._ Mesmo que a Resolução n? 98/92 riãO tocasse expreSdisporão sobre a nevação da dívida". Nã "realidade, trata-se samente neste ponto, a term sbeet que ela aprovou previa
de nevação parcial, uma vez que alguns dispositivos de contra- (Schedule B Section 2) Conversioo Date, na qual a dívida
tos anteriores subsistem por algum tempo e sob determinadas velha denominada em várias_ moedas poderia, à opção do
circunstâncias, sendo total a nevação para os valores de prin- credor e nessa data, ser convertida em dólares norte~ame
cipal e de juros· efetivamente trocados por bónus. Ademais, ricanos. A partir dessa data, que coincidiria com o último
o minuciOSo exame âos 50 documentos, dos quais 22 contratos, dia de pagamento de juros que antecede a Data de Permuta,
somado à impossibilidade de o Brasil firmar acordo tipo stand e até a Data de Permuta de dívida velha por bónus, as obrigaby com o FMI até 30_ de_ no_vembro, re_comepdar!iffi a prorro- ções relativas a essa dívida velha seriam pagas em dólares.
gação da data final permitida para permuta até 28 de fevereiro N~ fase de implementação, acordou-se em separar essas_conde 1994. A nova redação do artigo 59 seria: "A materialização versões em duas datas distintas, a saber: 17 de setembro de
do acordo referido no artigo 19 desta Resoluçao dar-Se-á por 1993 para dívida_depositada no Banco Ceriiral e 18_d_e outubro
meio de contratos definitivos, que disporão sobre a nov~ção de 1993 para valores não depositados de responsabi!ídade
parcial da dívida mediante a emissão dos novos instrumentos dos ~eve~ores orjgin~fs. Seria oportuno que a nova Resolução
até 31 de julho de 1993, prorrogável até 28 de fevereiro de d() Se~ad9 Federa). me~cionass~ essas nov~ datas- para Con1994".
version Date, uma vez que houve alteração no. SUmário .ae
(g) o artigo 13daResolução n' 98192-adm.ite a utilização - Principais Ternios. de parcela do Parallel Financlng Agreement, a denomiriaila
8. A crise financeira atravessada pelos países em desen~
investiment feature, para capitalização de instituições fiilan- volvimento nos 3J.19S oitenta evidenciou a rigidez dos contratos
ce:ras ou de controladora de instltU.iç9e~- fi~anceiras, restrin- que constituíam-_ a dívida extenia desses países. A aplicação
gindo o que foi estabelecido no Sumário de Piiiicipais·TenhOs, fígõfóSa do .princípio da pacta- ·s-uot servanda levou vários paíque permitia a capitalização, nessa modalidade, além da hipó- ses, inclusive o Brasil, à inadimplência e alijou-os dos flocos
tese prevista para instituições financ~tras; às-~rtlpteSãs·rontro financeiros internacionais~ À luz do precedente histórico, a
ladoras brasileiras, de forma ampla, e "holding" de empresa previsão de cláusula que conferisse maior flexibilidade às obribrasileira direta ou indiretamente con·~rolada por cre9,or_ o~gi gações contratuais procurou evitar que os países tivessem de
nário. Sugere-se como redação para o artigo 13: "Da parcela se sujeitar a variações adversas signifiCativas no mercado interdo Parallel Firi3rtCing Agieemeiit cilfe-poaena ter sido conver- ~acional. Tais cl~llsulas, conhecidas pela-de-signação de Cláu-:..
tida ao Par em investimentos diretos no -Brasil- denominada sula de modificação ·de circ_Unstâncias(rebuS sic stantibus),
investment feature - , poderá ser utiliÍ:àP,o_ peJos C:redOrês, pouco coniU.ns em anos recetttes, pre-veriaiii, basicamente,
para capitalização de instituiÇões financeiras,_ de controladora a possibilidade de credores e devedor voltarem a negociar
de instituições financeiras, de empresas corttroladorãs brasi- termos dos documentos que, deixando de refletir razoavelleiras e de holding de empresa brasileira -direta ou indireta- mente a realidade de mercado da época da conclusão do acormente coiltrolada por credor origináriO, o limite máximo de do, rompessem o equilíbrio contratual. A essa flexib_ilidade
up1 b~lbão. quinhentos e novent;1 milhões de dólares norte-a- proporcionada pela cláusula de modificação de circunstâncias,
mericanos".
que beneficiava e~sencialmente os devedores, correspondiam
(h) com relação ao artigo 15 e seus paráirafos, que Í:ratâln- cláusulas que elevavam os rendimentos dos credores no caso
do firianciamentO, pela União, aos mutuáriOs Originais~' d3s de alterações de. J}lercado favoráveis ao devedor. Esse outr.o
parcelas vencidas e vincendas dos contratos com c~;edores ex- tipo de cláusula, a cláusula de recaptura (recapture clause),
temos, nas mesmas condições do acordo de refinaÕCiãnlêlitO, -previa desembolsos maiores por parte do devedor no caso
a autorização não contemplou ITAIPU. que não é entidade de, para citarçoniO exemplo aCordqs recentes de outros países,
de administração_indireta da União m_as, como se disse. tem este vir aumentada sua receita de exportações_ de petrÓleo
natureza jurídica peculiar, de direito intemã.ciomi.l. Será, ~e~s ou na caso de o preço do barril de petróleo ultrapassar determisário, assim, que após a expressão "adnün_is_tração- indireta nado nível de pieço no mercado internacional. _O açorda a
da União", no caput do artigo 15 e nos seus parágrafos 2 9 ser firmado pel<?. Brasil e seus credores externos nãG prevê
nem cláusulas de modificação de cír_cunstâncias, nem cláusulas
e 39, inserir 'TIAIPU".
(i) o artigo 17 dispõe que cópias dos atos, contratos e de recaptura. N:~9 prevê cláusulas de modificação de circunsacordos firmados devem ser encaminhados ao Senado Federal, tâncias porque, ·como se viu no parágrafo 2'' retro, 59,23%
devidamente traduzidos, em quinze dias: Tend-ci em vista o da dívida externa_ de médio e longo prazo do setor publico
volume de documentos a serem traduzidos por tradutor oficial junto a credoreS externos foram destinados a instrumentos

9628

Sábado 16

DIÁRIO D_Q CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

com taxa fixa pelos primeíros seis anos (oU se'jà. foram desti~
nados aos Bônus ao Par. de Redução Temporária de Juros
e .de Redução Temporária de juros Com Capífalização),
53,72C'fr da dívida foram destinados a instrumentOs com taxa
fixa pCIOs primeiros vinte anos (isto é. aos Bónus aÕ Par
e de Redução Temporária de Juros com Capitalização) e
33,160( foram destinados a um instrumento, o Bônus ao Par,
com taxa fixa por trintaanoS, 6 que torna o Brasil parcialmente
imune a variações bruscas de taxa de juros como as-verificadas
nos anos oitenta. Ademais, um dos benefícios do acordo brasileiro reside n:1 possibilidade de o país realizar operações de
mercado que confiram- flexibilidade à administração de seu

passivo externo: a parcela de dívida não irriune a variação
de taxas de juros podcser trõcada por títulos de taxas fixas,
de prazos mais longos. denominados em putr~s moedas, e
assimpor _diante~ protegendo o pafs de flutuações adversas
de taxa::. de juros no mercado internacional. Em cumprimento
ao dispo!'->to no artigo 9'' da Resolução n\' '18/92 do Senado
Federal. os contratos de emissão de bónus não prevêem cláusulas de recaptura, mesmo porque não·haveria razão para
incluir nos contratos cláusulas que beneficiassem os credor~
sem uma _contrapanida cm termos de previsão de alteração
contratual decorrente de modificação de circunstâncias.
9. Tendo em vista o disposto na Resolução n~ &2190,
que em seu artigo 4~, parágrafo 1", reza que "os contratos
de que trata este artigo deverão estabelecer que os litígios
dele decorrentes serão submetidos a arbitragem", os termos
da cláusula de solução de controvérsias foram oÇoje_t9 de longa
negociação entre o Brasil e o Comitê Assessor de Bancos.
O resultado da negociação concretizou-se ·na cláusula_ Contratual que determina a adoção do procedimento arbitral para
o processo de conhecimento. Com relação à possibilidade
de execução de uma eventual sentença arbitral contrária à
União, perante juiz estrangeiro, adotaram-Se cautelas no sen·
tido de proteger os bens da União. Assim, no caso de serem
deferidas medidas cautelares ou de execução contra a União,
estabeleceu-se que não poderão ser objeto de arre_sto _ou de
execução os bens detidos pelo Banco Central e os que não
estiverem empregados em atividades comerciais, ficando, dessa sorte, salvaguardadas as reservas n_acionais. É ~e ser notado
que todos os países que tiveram sua dívida exte_ma renegociada
aceitaram cláusula permitindo jurisdição estrangeira mesmo
para o processo de conhecimento, o que tomou particularmente difícil para o Brasil obter o consentimento dos credores
para o estabelecimento de arbitragem para o processo de conhecimento. Segue livre'tradução da cláusula contratual em
apreço:
"(a) Se qualquer disputa, diferença, questão, controvérsia ou reclamação relacionadas com o desempenho, a interpretação, a ruptura, a caducidade ou a inviabilidade desse Acordo
ou dos Bônus aparecer com respeito a reclamação ou demanda
por pagamento pelo Emitente no âmbito desse Acordo ou
aos Bónus, essa disputa, diferença, questão, controvérsia ou
reclamação será dirimida em termos defmitivos por- arbitragem, de acordo com as Regras de Arbittagem da CoMissão
das Nações Unidas para o Direito Com_etcial Internacional
(Uníted Natíons on Internatíonal Trade Law- UNCITRA"L)
recomenâadas pela Resolução da Assembléia Geral 31/98 de
15 de Dezembro de 1976 e em efeito na Oata desse acordo
(as "Regras de Arbitragem da UNCITRAL"). O número
de árbitros será de três, a serem i~icados de acordo com
a Seção II das Regras de Arbitragem da UNCITRAL que,
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entre outrils coisas, prevê que (í) cada parte nomeie um árbitro; (ii) os dois árbitros assim nomeados escolherão o terceiro
árbitro que atuará como Presidente do tribunal e (iii) se dentro
de trinta dias após a nomeação do segundo árbitro os dois
árbitros não tiVereiri Coricordado sobre a escolha_ do_ ái:.bitro
que presidii-á -o- -tribun3l, o árbitro Presidente será nomeado
por uma autoridade indicada da mesma maneira pela qual
um único árbitro teria sido nomeàdo se fosse adotado o artigo
6' das Regras de Arbitragem da UNCITRAL. A autoridade
indicada será o Presidente dª' Corte Internacional de Justiça
de Haia. O terceiro árbitro poderá ser (mas não precisa ser)
da mesma nacionalidade de qualquer das partes da arbitragem
e deve ser um membro ativo da Ordem dos Advogados do
Estado de Nova Iorque. O local da arbitragem será a cidade
de Nova Iorque, no Estado de Nova Iorque. Os árbitros indicarão um secretariado com escritórios e- instalações na cidade
de Nova Iorque, Estado de Nova Iorque, que proverá serviços
adminstrativos de suporte ãos procedimentos. A língua a ser
usada nos procedimentos· arbitraís se1;á. o inglês. Todos os
árbitros deverão ser fluentes em língua inglesa. Qualquer tribunal arbitral constituído sob esta Seção tomar~ suas decisões
-inteiramente com base na lei substantiva especificada na Seção
22 e não no princípio do ex aequo et bono ou qualquer outro.
___ (b) Na medida em que o Emitente tenha ou venha a
adquirJr qualquer imunidade de jurisdição em qualquer arbitragem ou qualquer procedimento, ação, demanda legal ou
pro_cesso (seja mediante citação _ou aviso, medidas_ cautelares
anteriores à instituição de prOcedimento arbitral- incluindo,
sem limitações, qualquer medida cautelar contemplada no
Artigo 26, parágrafo 3', das Regras de Arbitragem da UNCITRAL- arresto de bens em execução, execução ou qualquer
outro) seguindo-se a, em auxílio a, emanando-de, em confrrm_ação ou registro de, ou para aplicar um procedimento arbitral na· forma desta Seção, com respeito a ele próprio ou
a sua propriedade, o Emitente por meio deste renuncia irrevogavelmente à tal imunidade com respeito a suas obrigações
no âmbito deste Acordo ou dos Bónus e ·concorda que isto
não implicará nenhuma defesa que ele poderia opor exclusivamente devido ao fato de tratar-se de Estado soberano e, sem
limitár a generalidade do que segue, consente de maneira
geral com os propósitos da Lei de Imunidade dos Estados
de 1978 do Reino Unido para conceder qualquer amparo ou
para os fatos relevantes de qualquer processo em auxílio da
arbitragem tratada aqui. A renúncia e consentimento que seguem são destinados a serem efetivos na totalidade de sua
tidos pela lei aplicável de qualquer jurisdição onde qualquer
demanda, ação ou procedimento relacionada com arbitragem
no âmbito deste Acordo ou dos Bónus possa ser iniciada;
ressalvado, no entanto, que essa renúncia à imunidade e conse~;ttimento com respeito à sua propriedade será efetiva com
respeito à propriedade apenas se esta não for detida pelo
Banco Central em sua própria conta ou se for empregada
em atividades comerciais. (c) Esse consentimento para arbitragem não obsta nenhum detentor de Bónus de acionar o Emitente nas cortes
federais do Brasil.
(d) Nenhum dos. procedimentos arbitrais aqui descritqs
será-de aplicação obrigatória ou poderá de qualquer maneira
afetar os direitos e interesses de qualquer pessoa que não
o demandante e o demandado com respeito a essa arbitra-gem."
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m9mento oportuno, uma vez encerradas as conversaçõe_s com
Para fins de esclarecimentos, o "direito substantivo disposto oa Seção 22" a que o texto f~z ~referência é o direitó o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e o Banco
-InterameriCano- de Di:séiivolvimeritá.
do Estado de Nova Iorque.
15_. Nessas condições, tenho a honra de levar à consideIMPLICAÇÕES PARA O BRASIL DA _
ração de Vossa Excelência a distribuição das opções dos banDISTRIBUIÇÃO DAS OPÇÕES DOSCREPQRES
·cos; soliq,itando se digne de encaminhar Mensagem ao Senado
PELOS INSTRUMENTOS PREVISTOS NO
Federal, a fim de submeter àquela Casa do Congresso NacioACORDO SOBRE A DÍVIDA EXTÉRNÃ E MEDIO
nal a referida distribuição, nos termos do artigo 16 da ResoluE LONGO PRAZOS DO SETOR PÚ,BLICO
ção n"' 98/92, e de propor emendas à citada Resolução neces10. O acordo sobre a díVida externa de médio e longo Sárias para a implementação do acordo.
prazos do setor público acarretará beneficies para o Brasil
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exceque vão além da redução do estoqu~ _e do serviço da dívida, lência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo
comumente vista como a única vantagem de acordos desse respeito. -(a) Fernando Henrique Cardoso.
tipo para países devedores. Somam-se aQ~ desC9nt() sobre _a
dívida benefíciõs coroo alívio do fluxO de caixa do setor exterANEXOÀf:XPOS!çÃO DEMOTIVO~
no, proteção contra flutuação cte taxa de jUros no mercado
N'
, DE 8 DE_OUTUBRO DE 1993
internacional, financia:mento escalonado das garantias, possiA implementação do Sumário de Principais Termos
bilidade de redução de dívida mediante a conversão dos bônus
- -do acordo sobre a divida externa de médio e longo
no programa de privatização, redução do ·~risco Brasil'', co_m
prazOs do setor público desde a publicação da
conseqüente diminuição dos spreads cobrados sobre Qébitqs
Resolução n' 98/92 do Senado Federal
brasileiros e maior flexibilidade na administração do passivo
externo por meio de operações de mercado.
A publicação da Resolução n' 98 do Senado Federal no
11. A redução do estoque da dívida externa dar~se~á Diário Of"JCial da União de 29 de dezembro de 1992 deu início
por dois mecanis.mos:_ o desconto direto e ~ediato q~e: ÍI!~ide _ao_~umprimento de_ obrigações e à contagem.de prazos presobre o principal da dívida a ser trocada por Bónus de D~s vistos no Sumário de Principais lermos do acordo. Esse Suroáconto e o desconto implícito embutido no pagamento do servi- - rio, encaminhado àquela Casa do Congresso Nacional pela
ço da dívida a taxas inferiores às de mercado, que incidirão Mensagem n"' 707 da Presidênia da República, de 13 de nevem~
sobre a dívida a ser trocada por Bónus ao _Par, ao longo Yro de 1992, dispUI~!la que os pagamentos parciais de juros,
da vida do instrumento; e por Bónus de Redução Temporária que o envio- pelos credores dos telex pelos quais se comprode Juros, nos primeiros seis anos.
-.
_
_ .
metiam com o acordo, que a entrega pelos credores da defini12. Outro benefício paia o Brasil decorrente do acordo ção dos montantes a serem trocados supplemental schedules,
sobre a dívida externa é gerar um alívio de fluxo de caixa que o envio di! vária·s comunicações, entre outro~,_ estariam
do setor externo. O_urant~ os ~eis primeiros ános de vigéncia vinculados à data de publícação de resolução do Senado Fededo acordo, o Bónus ao Par, o Bónus de Redução Temporária ral que aprovasse os termos do acordo.
de Juros e o Bónus de ReduçãQ Temporária de Juros com
2. O Brasil, _já em 4 de janeiro de 1993, desembolsou
Capitalização remunerarão os c:redores que tiveiem escolhido US$307 milhões previstos no acOido sábre os juros atrasados
esses instrumentos a taxas de juros fixas. Ade~_ªis, os prazos de 1989-1990, ou Bond Exchange Agreement. Em 10 de janeide carência para pagamento do principal superiores a nove ro, foi iniCiada a distribuição do Sumário do Principais Tetmos
anos limitam o serviço da dívida no período a pagamentos do acordo, ou term sheet, ao universo de bancos credores
exclusivamente de juros. Também o Bónus de Descon~o, por do setor público brasileiro. Distribuído o Sumário, entre 26
propiciar redução do principal sobre o qual incidirá juros à de janeiro e 12 de fevereiro tiveram lugar apresentações do
taxa de mercado -com a conseqüente redução do pagamento acordo para credores reunidos em Nova Iorque, Tóquio,
de juros em relação ao que vem sendo devido - e por apre- Frankfurt, Paris, Londres e Toronto, com a presença de repre~
sentar carência de trinta anos, contribui para esse alívio de sentantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento
fluxo de caixa.
-(BID), do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvol13. A obse..rvânci_a por parte dos credores externos dos vimento (BIRD), do Fundo Monetário Internacionid (FMI)
parâmetros fixados para a distribuição das ações pelos vários e da Presidência Conjunta do Comitê Assessor de Bancos
instrumentos ressalta os benefícios que o acordo sobre a dívida (CAB). A partir de 15 de janeiro, e com maior intensidade
externa acarretará para o Brasil. A conclusão do acordo sobre e partir do encerramento das apresentações, o Banco Central
a dívida externa de médio e longo prazos do setor público come_çou a receber os telex de adesão ao acordo. Em seguida,
constituirá marco no processo de normalização das relações como determinava. Q Sumário de Principais TermOs, fixou-se
do Brasil com a comunidade financeiia internacional. Essa o dia 22 de fevereiro (ou quarenta e nove dias após a aprovação
normalização, estou seguro, Senhor Presidente, sigDificará pa~ do acordo pelo SeDado Federal) como o último dia para regisra o país não só economia de recursos, em função da redução tro de negociação dos títulos da dívida externa brasileira objeto
do "risco Brasil", mas também o aporte de novos capitais, do acordo no merç_ado secundário.
_
em função da regularização de relações há mais 4e uma década
3. A publicação da Resolução n' 98192 do Senado Fedeprejudicadas.
_
_
_
ral foi o ponto de partida de um importante aspecto do acordo
14. Finalmente, o artigo 16 da Resolução n' 98192 do da dívida externa, Q do pagamento parcial dos juros atrasados
Senado Federal detemrina que o Poder Executivo, antes_da devidos em 1991, 1992, 1993 e 1994 (até a Data de Permuta).
Data de Permuta, envie comunicação àquela Casa do Con- Nos termos da R~~olução n' 1.838 do Conselho Monetário
gresso Nacional informando a participa.Çáo relativa das diver- Nacional, o Brasil vinha remetendo trinta por cento dos juros
sas fontes de financiamento das garantias iniciais. Esclareço devidos sobre a dívida afetada. O Sumário de Principais Tera Vossa Excelência que tal informação será encaminhada no mos elevou o valor dessas remessas para cinqüenta por cerito
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dos juros devidos, a serem efetuadas em quatro momentos
distintos. O primeiro fOI o p-agamentO-de cinqüeilta por cento
dos juros devidos em ba:ses correntes a partir da data de aprovação do SumáriO do Principais Termos do acordo. O segundo
foi- uri:t -pagamento- no valor de US$296 milhões, que Ocorreu
em 13 de janeiro de 1993, ou seja, dez dias úteis ipóS a
aprovação do Sumário -de Principais Teilii.OS -do acordo pelo
Senado Federal, correspondendo a vinte por _centO (ou seja,
à difeienÇa entre os trinfa p6i centO. êStípuladõs pela Resolução n(> 1.838- e os cinqüeiif3 po-rcentôãCõrâados) para o período de 9 de julho a 29 de dezembro de 1992. O terceiio momento- estava relacionado com o atirigimento- da "massa crítica", ou comprometimentb-cOin---o acCiidO por parte de bancos
que detivessem pelo menos 95% do valor depositado no Multi~
Year Deposit Facility Agreement, ou MYDFA; em 29 de II!arço, o Brasil realizou outro pagamento no valor de US$147
milhões, relativo a dez porcento do_s juros devid9s no período
de 1<;> de janeiro a 9 de _julho de 1992-(ou seja, metade da
diferença entre os trinta por cento que vinham sendo remetidos e os cinqüenta por c-ento acordados). Esse pagamento
os credores estrangeiros receberam dez dias úteis apóS o atingimenta da massa crftici, um-a vez -qúe ·esta'fólhli:ailçada no
pedodo de dez semanas a contar da data de aprovação do
acordo pelo Senado Federal. O quartO mqmento deverá ocorrer dez dias úteis ap6s'o· ·atingi[nêrítO·-aa maSsa- crítiCa para
assina-tura dos contratos, quando bancos detentores de 95%
da dívida comprometida com o acordo_, tiverem assinado e
o Brasil tiver pago OutrOs dez por cento 'dos juros devidos
no período de 1• de janeiro a 9 de julho de 1992.
4. OutrO -impOrtante aspecto do aCOrdO SObre a dívida
externa relacionado com a data de aprovação do Sumário
de Príncípãís- Termos pelO Senado Federal diz respeito ao
direito_ de o Brasil solicitar aos bancos-que realizassem nova
seleção entre as opções do menu no caso de a primeira seleção
resultar desequilibrada. Esse direito, negociado pelo Brasil
e incorporado ao SumáriO de Principais Termos do acordo,
foi exercido após o atingimento da massa crítiCa de ã.desão
em 15 de março. ·Nessa ocasião, a -distribuição das opções
dos bancos -apresentou-se como segue·: 63,94% pará o Bônus
ao Par, 18,27% para u- Bónus de Desctmto, 5,67% para o
Bônus de Redução Temporária de Juros (FLIRB), 8,29%
para o Bônus de Redução Temporária de Juros com Capitalização;-3,77% para o BônuS de Conversão de DíVida e 0,06%
para a Opção de ReeStruturação. A partir de ·comunícação
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda datada de 24 de
março, pela qual a comunidade financeira íntérriaciorfal foi
informada do resultado dessa primeira seleção, os bancos credores dispuseram de duas semanas para realocarem voluntariamente suas opções-._ Nesse meio tempo, entre 28 de março
e 2 de abril, durante a Reunião Anual do BID em Hamburgo,
os mantiveram conversações sobre o_ mecanismo de acomodaç-ão das opções dos credores com vistas a uma distiibuição
equilibrada mutuamente satisfatória. Em 7 de abril, findas
as duas semanas de realocação voluntária, a distribuição das
opções dos bancos não se alterou significativamente. Dada
a persistência de desequilíbrio entre as opções dos cred_ores
pelos sete instrumentos do menu, o Brasil e o Comitê Assessor
de Bancos voltaram a se reunir em Nova Iorque de 19 a
21 de abril para tentar definir um mecanismo de acomodação
dessas .opções. Esses conversações voltaram a se repetir de
11 a 14 de maio, quando chegou-se a um resultado satisfatório:
conforme definido com o Comitê, as escolhas dos bancos credores nãO poderiam exceder, no agregado, o teto -de 40%
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para o: Bônus ao_-Par, nem poderiam ficar abaixo do piso
de 35% para tJBõhus de Desconto, com medidas de ajuste
_individual para assegurar que esses limites globais fossem res-peitados. _O m_e~St_no de acomo9ação das opções acordado
cOm o Comitê "ASsessor de B3.ncos foi comunicado ao universo
doS credores por meio de telex do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda datado de 26 de maio. No mesmo telex, o Governo
brasileiro solicitava aos bancos que~encalfiinh_assem-suas novas
opções até 9 de julho e que prorrogassem_ a data-limite para
permuta da dívida de 30 de julho para 30.de novembro. Em
18 de junho, novo_ telex do Governo reiterava a data de 9
dej_ulho__e lembrava aos bancos que as opções recebidas após
_essa- data ·não desfrutaiiilili das poss~bilidades aber::tas pelos
mecanismos indiViduais de ajustes. Em 9 de julh:o, as opçi)es
dos bancos credores encaminhadas ao Banco Central totalizavam 31,60% para os Bónus ao Par, 36~55% para os Bónus
de Desconto, 10,41% para os Bónus de Redução Temporária
de Juros, 14,51% para os Bónus de Redução Temporária
de Juros com Capitalização, 6,93% fiai-a os-Bónus de Conversão de Dívida e 0,01% para a Opção de Reestruturação.Uma
vez que o. perfíl dessa nova seleção pOr parte dos bancos
desenhava-se nos moldes do mecanismo acordado com o Comitê, o GOveino brasileiro, a partir de 19 de ju~hO-, lntc!xlSi,ficou
â exame do.s cinqüenta' documentos, dos quais vinte e dois_
OOritrãtos, que cOnStitUeiii o- acordo sobre a dívida externa
do- setor público.
5. _ Como será discutido adiante, o Brasil e seus credores
devem concluir o processo- de reconciliação de dívida para
possibilitar a permuta da dívida objeto ~o ~cardo por b4nus.
-Essa reconciliação de débitos revelou que a dívida junto a
bancos comerciais e_strangeiros é menor do que os- US$40
-bilhões com que tanto o Brãsil quanto os bancos vinham trabalhando desde o iriicio das negociações, Situando-se em cerca
de US$35 bilhões. Uma vez que o Sumário de Principais Termos do acordo contemplava um montante de garantias a ser
entregue na data de assinatura_ dos contratos de US$3,2 bilhões
(as "Garantias liiiciais"), o Brasil entendeu que a redução
do estoque da dívida implicaria a redução desse montante
de garantias iniciaiS-. Esse tema foi Objeto de negociação entre
o Brasil e o Comitê no período de 28 a 30 de julho, quando
_-o -CAB concordou em reduzir esse montante para US$2,8
bilhões. Uma vez que tal redução poderia ter conseqüências
"sõbre as opções de algunS bancos, que poderiam, eventual-inerite vir a ãbrir mao de Opções por instrumentos que contam
com garantia para principal, o Brasil concordou em prorrogar
a data para opção definitiva dos credores pelos instrumentos
do menu para 9 de setembro, sem, contudo, alterar o perfil
acordado (40% de teto para os- -Bónus ao Par e 35% de
piso para os Bônus de Desconto).
6. Por seu art. 10, a Resolução n<:>98/92 autoriZa~aUnião
a contratar "instituições financeiras -de porte internacional e
de comprovada capacidade para desempenhar função necessária à preparação, fonnalização e implementação do Acordo". Até a presente data, a União contratou três instituições
para desempenharem as funções de agente de formalização
e eficácia closing agent, e de agente para administraÇão e
pagamento dos bónus fiscal agent e de agente para custódia
de Saldo de conciliação esci-ow agent. A União mantém entendimentos com o Federal Reserve Bank of New York e com
o Banco de Compensações Internacionais Ba.nk of Ioternational Sttlements para, ou um, ou outro, desempenharam a
função de depositário das garantias para prinCipal C:.pard' juros
collateral agent. O agente de formalização e eficácia closing
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'lkeot te~n a responsabilidade, entre outras. de coordenar os
contatos com credores estrangeiros durante o processo de
.::onciliaç ioda dívida, de monitorar as adesões ao acordo para
vP-rificaçJ.o dos limites estabelecidos pelo Brasil para opções
dos bam;os, bem como acompanhar a assinatura dos contratos
e manter ·conta to com o universo dos bancos credores para
transmitir comunicados do Governo brasileiro e receber infor~
mações dos bancos._ Após o envio de carta-propÕsta paTa todos
os membros do Comitê Assessor de Bancos, apenas o Citibank, N.A. habilitou-se a desempenhar essa função, para o
que foi contratado pela União. O agente para administraçãoe pagamento dos bónus ftscal agent é responsável pela administração dos títulos emitiôo.s, o que inclui o repasse ao universo
de bancos credores dos pagamentos de principal e juros feitos
pelo Brasil, relativos· a todos os instrumentos previstos no
acordo. Após o envio de carta-proposta a todos os membros
do Comitê Assessor de Bancos, cincO institUiÇões manifestaram interesse por essa função; duas delas apresentaram propostas fora dos parâmetros de custos estabelecidos pelo Governo brasileiro e, dentre as três restantes, o Chase Manhattan
Bank apresentou a proposta mais vantajosa, tendo sido contratado pela União. O agente para custódia de saldo de conciliação escrow ageot tem a função de depositário de diferença
verificadas no processo de conciliação até que se conclua o
processo, ao fim de dezoito meses, quando então, ou a dívida
conciliada irá ser destinada a seu legítimo credor, ou o saldo
não conciliado reverterá para o Brasil. Uma vez que esses
valores constituem reserva internacioila.I do País, é recomendável que fique depositada junto a_ instituição oficial, para
o que foi selecionado o Banco Central do Reino Unido, o
Bank of England.
7. O art. 14 da Resolução n•98/92 dispõe que "as despesas justificadas e documentad':\S referentes à negociação e implementação dos instrumen_tos que materializarão o_Acordo
serão arcadas pelo Brasil, excluindo-se as despesas incorridas
pelos credores com viagens, hospedagens ou serviços técnicOs
ou jurídicos de seu exclusivo interesSe; confOriDe--0-disposto
no art. 49 da Resolução n» 82/90, do Senãdo Federal". A
esse respeito, o BtãSil fez constar dos contratos clásula que
restringe as despesas normais a serem arcadas pelo Brasil
a casos específicos de interesse ·mútuo do país ·e de seus credores privados internacionais.
·
8. O art. 15 da Resolução n• 98/92 do Senado Federal
prevê o repasse das condições do acordo sobre a dívida externa
às entidades da administração direta e indireta de Estados,
Municípios e da administração indireta da União que não
h_ajam efetivado. os depósitos no Bancn Central, nos termos
das Resoluções n• 1.541 e 1.564 do Conselho Monetário Nacional, mediante a celebração de contratos de financiamento
da dívida· nas mesmas condições avençadas com os credores
externos. A celebração dos contratos dar-se-á por ocasião
da permuta da dívida pelos novos instrumentos, tendo presente a conciliação dos valores devidos, a distribuição final
das opções dos credores pelos diversos instrumentos, bem
como o custo total das garantias a serem constituídas p~l~
Brasil. Como passo preliminar, as diversas entidades do sefor
público já outorgaram à Uriião procuração autorizando-a a
assumir as obrigações por elas contratadas junto aos credores
externos, com sua conseqüente sub-rogação nos respectiVos
créditos, que serão objeto de contrato de finançüüneiltO espe:cífico.

(A Comissão de Assunt_os Econô_micos.)
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AVISO
DO MINISTRO DA FAZENDA

AVISO N• 815/MF
Brasília, 6 de outubro de 1993:
Senhor Presidente,
Refiro-me ao Ofício SM/N' 824/93, de 1•-10-93, dessa
Presidência, sobre minha convocação para prestar esclarecimentos, perante o Plenário dessa Casa do Congresso Nacional,
acerca da Política Económica do Governo, atendendo a Requerimento do Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
Em resposta, tenho a honra de sugerir a Vossa Excelência
comparecimento à sessão do dia 27 do corrente. às 14:30
hs.
Atenciosamente,- Fernando Henrique Cardoso, Min1s-tro de Estado da Fazenda.

OFÍCIOS

DO SR. 1• SECRETÁRIO. DA CÂMARA DOS DEI'UTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo dos seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 177, DE 1993
(N• 2.908/92, na Casa de origem)
(De iniCiativa do Presidente da República)

Dispõe sobre a isenção do Imposto de Importação
na hipótese que menciona.

O Congresso-Nacional decreta:
Art. 1' É concedida isenção do imposto de importação
incidente sobre objetos de arte, constantes das posições 97_01,
9702, 9703 e 9706 do capítulo 97 da Nomenclatura Brasileira
de Mercailorias(NMB/SH(, e recebidos, em doação; por museus institnídos e mantidos pelo poder público e outras entida-des culturais, reconhecidas como de utilidade pública.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
MENSAGEM N• 186, DE 1992
Senhores Membros do Congresso Nacional,

~

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de EXposição de Motivos dos Senhores Ministro de Estado
da Economia, Fazenda e Planejamento e Secretário da Cultura
da Presidência da República, o texto do projeto de lei que
h Dispõe sobre a isenção do imposto de importação na hipótese
que menciona".
Brasília, 26 de maio de 1992.- Fernando CoUorde Mello.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 142, DE 20 DE MAIO
DE 1992, DO SENHOR
~ MINIS1RO DE ESTADO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO E SECRETÁRIO DE CULTURA.

9632 Sábado 16

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Submetemos à consideração de Vossa Excelência o anexo

Projeto de Lei que dispõe sobre a isenção do imposto de
importação incidente sobre objetos de arte e antiguidades
recebidos, em doação, por museus instituídos e mantidos pelo
poder público e outras entidades cUlturais reconhecidas como
de utilidade pública.
2. Aa ceitação de doação de obras de arte por museus
e instituições culturais tem sido, muitas vezes, inviabilizada
pelo fato destas instituições não disporem de recursos para
arcar com o imposto de importação i~cidente sobre as obras
doadas, impossibilitando-as de enriquecer seus respectivos
acervos.
3. Em se tratando de doações, não há cobertura cambial
ou qualquer ónus para o museu ou -entidade cultural, exceto
aquele decorrente do recolhimento do referido imposto.
4. As obras abrangidas pela presente proposta, desde
que destinadas a museus e entidades culturais reconhecidos
como de utilidade pública, são aquelas descritas nas Posições
9701, 9702, 9703 e 9706 do Capítulo 97 da Nomenclatura
Brasileira de Mercadorias (NBM/SH).
· 5. Visto que o Projeto trata de concessão de benefício
fiscal, deve ser observado o disposto no art. 47 da Lei n9
8.211, de 22 de julho de 1991 (Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o ano de 1992). Em atenÇão a- isso. eistiritaMse Que
renúncia de receita seria de Cr$ 99.925.000,00 (noveD.ta
nove milhões novecentos e vinte e cinco mil_ cruzeiros), a
preços de maio. A correspondente anulação de despesas recairá sobre os montantes consignados à Secretaria da Cultura,
Entidades Supervisionadas, Instituto Brasileiro do Património
Cultural, código 20.411; Projeto de Preservação do Património Cultural e Subprojeto de Proteção do Património Cultural,
código 080.048.0246.4031.0001; elemento de despesa4590.51.
Respeitosamente, - Mardlio Marques Mureira, Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento .. -Séi-gio Rouaoet,
Secretário de Cultura.
ANEXO A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS . DO MINISTÉRIO DA ECÓNOMIA; FAZENDA
E PLANEJAMENTO, Ne
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a
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1. Síntese do problema ou da situação que redama providências:

Outubro de 1993

-- Difículdade na aceitaçclo de doaçõeS cie obras de arte
por museus e entidades culturais sem fins lucrativos, devido
ao custo financeiro decorrente do imposto de importação inci~ente sobre essas doações.
·
2'. Soluções e providências contidas no alto normativo
00 na
propOsta:

·mealila

Isenção do imposto de importação- incidente sobre a doação de obras de arte e antiguidades a museus e entidades
culturais sem fins lucrativos.
3. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos:
-CObrança de ingressos do público na entrada de museus, para arcar com gastos referentes e impostos;
- Concessão de subsídio a museus e entidades culturais
sem fins lucrativos para estas arcarem com ónus deçorrente
do imposto de importação incidente sobre a doação de obras
de arte e antiguidades.

4; CusiDsi
A medida implicará em renúncia de receita estimada em
CR$ 99.925.000,00 (noventa e nove milhões novecentos e.
vinte ·e ciriCo Iriil cruzeiros) anuais, o qual corresponderá uma
àtiU.lação de despesa no Orçamento de 1992, no iriesmo monM
tatlte, na rubrica.
S. Síntese do parecer do óÍ'gão jurldloo:

(À Comissão de Assuntos Económicos)
PROJETO DE. LEI I;lA CÂMARA N•178, DE 199i
(N• 120{91, na c·asa de origem)
Altera dispositivo do Decreio-lei n~ 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal e dá ootras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
__
_
Art. 1' Suprima-se, no § 1' do art. 408 do Código de
Processo Penal, a expressão "mandará lançar-lhe o nome no
rol dos culpados".
Art. 2" Esta lei entra em vigor ila data de s~a publicação.

LI:C/SZ.AÇAO CITAI>A,

CúDI<iO DE PJWCESSO PENAL
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•· ..·....
- _ .. ........... .................................... .
'H

__..;_

__~

LIVRO II -
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DOS PROCESSOS EM ESPtCIE

l1TVI.O 1·- DO PRO(:ESS!) COM'!JM
.... ·- •.•.• •"lt<'• ...................·•·• ·.................... •. ~.

o

•

C' API llllO 11 - DOS PROCESSOS !lOS t'~IMES DA
.
. êOMPETENCIA
DO
II'Ó
.
. l(tJ(
.
~·.- .,.... ............
• ....... .u-~~s-.....
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An. «"" ....: Se' ojuil K cunweiK"crda c•Dtfncia do crime t de ÍndiC'im de que o
rfu wja o seu autor. pronunci6·Jo.l.. dando os motil"Of do 'fC'IJ convciK'ifDf"n1o.
1 1.• - Na wntcnça dt prN~úncia o juir declarari o dispo~hiwo lr.aal cm t>uja
oançlo julaar incuno o riu. mandari lançar· lhe o nome no rol doo ""lpado>,
rr<"m<ndi·lo·i,.. pri•.., cm que K aohllr. ou espcdiri as ordens necc .. tn.s par•

'"• carrura.
0

1 2. - Se o rfu lor primirio c de bons anteordent ... podrri o juiz dei11r de
drcrrlar-lhc a pritolo ou Rvot6 la. C'l10 ji H cncc-nt1~ preso.
1 J.• - Se o orimclor lliançhcl, 11ri, desdelof<>, arbitrado o valor da fiança,
qow cc>n•t•ri de> mandado de prisao:

1 4.• - O juiz nlo li<ari 1dstrito i cln•ilinçlo do crime. leit1 n1 quein ou
cknúncia. rmhllra fique o rfu sujrhn 6 prna mai• ara"'· a1rndido. H for o tt1n. o

.dÍ\J"l\IC.' nt• altifn 4)0 « WU p.,6,rafu.
I s.• - s. doo IUiol ~onllarem elemenloo de culpabilidadt de oulro>
endirlduas. nlo n-mprerndidCK na quci1a ou na denúncia. o Juit, aet proferir a derislo
de pronúncia ou impronúnc;ia, orden1ri que o> 1u1os •oltem'oo Ministfrio PUblico,

paro 1di1amento d• peça in;•i•l do prO<ftso e <l•m•i!. dili~fnci•s do sumbio.
'

. . . . . . . . . . . . . . . . .~

.........

o

••

• . . . . . . . . . . ,, . . . . . . -• • ~

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

LIVRO lU -· DAS NULIDADES E' DOS
. RECURSOS EM GERAL .
TlniLO I -

DAS NUUDADES

......................... . . . . . . . ........................... .
"

'

.

.'

• ' ' •'

• . •

r

~

~

'

•

CAI'ITliLO 111".,. DA.AP.ELAi;AO

.. ' .................................................................... .
An. S94 ·- O ~~~ nao poder& opcl•r wm recolber-se l prlslo, ov pmt•r

~ ~

li•nç•. salvn w lnr primbio • de bons •nt«<dentn, assim reconhrddo n1 senlença
condenotória, ou ~ondrnodo por crime ok quo 11 livre solto. ( ~.
'
. .
: ...

.·-:-··········.···••"'"'""

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

...,.,., ".~ •• i''t

·t·,'l ,. ,_, ........ ;.. ............ _.. " •. ,., .•• :>'11!~0: 1'11 "

• •••• .....

~""

"

·~

....., •

.. •••

La 11" I.M1- • 11· • ·---ID-1111

..,..,_ w ...,_ 4011, •?t~ 1M
·

-., ~IDo... w.• a.... de I

de 011•

~.

o Preoide9'"- da
l.ei:

e 118:

. Cslllro •• IMl.de
,......,,
.. ' CiiJIIjro
\.
. l'riCIIIO
'

~ -~ 4118

Rep6bllca •

-

0., ~
llacloDal' o~Kn&a • eu unclaaO a
"·
.
'.".
'

.,.p

Art. 1• 01 ..U..,. •01.
ovtublo di IMI- C6dllo di
piD&I ndaclo:

...,aisi&a.

iH 1 lN, cSo Decreto-lei n" 1.118, da I de

1

1 • I'IDII, pauam a 'I'1IOnr- 1 11•

•Aft. 4011, lle O ,luis SI _ , , _ di allt.IDCia do crime I di
lndlc;l!!! ·<le que o rtu 10Ja o 1111 aulor, JNODUDCI&-Ioo,, diDdo •
~do 1111

oonveaclmeDto.

···

'

1 _1.", Na untenç& de p!Orl6nela o Juiz declarari o clllpiiiUYOIepl .... ClQ& ~~~>Cio Ju!IU lncu-·o nu, IIIUidlri lulçar·lhe oIDODII DO 101 doa culpadol, noomenda•lo4 Da pelllo 11D qll8 a
aclw', ou U)lld1rl. u . . . - __..... pua· 1111 captura.
1 to Se o reu for J1riD1U1o • da an-.n&ll, podod o lula
l6 11 - deixar di clecnW·lbe a pcll&o 011 re...P.Ja, .,_o.
1 to Se o crlma for aflançivol, aeri, dllde loto. arbitrado o walor di f.._, qll8
do mndl do de prlalo.
,

OOIII&Ir'
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1 4• o Jul& nio tlean adatrlt.o á -~ <!lo Blme, feita ""
queJu ou clenúnca, embora fique o Nu auJelto ~ peqa mata _craye.
aleDdldo, ao tor o cuo, o dilpllt.o no arUa<> no e aeu parqralo.
1 a• ae do& aut.oa constarem elemont.oa do c~lpabUÍdade do ..U-

trco lndlvlduoo nio catnpreendJdoo na queixa ou.na donúncl&, e>
juls, ao prolerlr a declalo de pronúPel& ou lmpron6ncla. ordenan.
que 01 aut.oa \OOitem ao Mln~rlo PUblica, para aclltamont.o da poça
lnlclal do • demala dlllatnclu do àumi:rlo.
Art. t?t. o tempo deltln&do t. acuu.çio e á del011 aort. de duaa.
bar&• _para cada um, e de mela bora a rtpllca e outro tanto para
• \MpUca.
1 1•· H&oenclo mala de um acuaador ou mala de um defensor,
combina* entre III a dlalrlbulçio do tempo, que, na falta de en·
lendJment.o, aort. marcado peJo Juiz por forma que lllo Mlam ncaclldoe 01 flZa\101 - ' - artJao,
..
.
I 2" Havendo 111&11 de um riu, o tempo para a &cuu.çf.o e pare
a deltl& aerá, em relação a todos, acrescido de uma bar& • elevado
.ao dobro o da npllca • da tripUc&, ob&ervaclo o dJ&-t.o no pario-

F&fo anlulor •

.Art.... 5llt. o riu nio poderá apelar aem recolher-ao t. prlaio, oa
~ fiança, a.lvo ae for prtmárlo e de bons antecedentes au1m
,._,hecldo na sentença candenal6rla, ou condenado por crime de
que 10 livre oolt.o.
A1't. 1188. A ~~ da aenter>ça abl01ul6rla Dlo lmped!ri que
o Nu •Ja -t.o·
tamanle em llbordada.
Parqrato única. A apelaçlo nio auopenderá a aoc~ da me•
dlda da .......,.ça apllc&da proYiaorlamente".
Art. I' Lei entra em vtaor na data do oua publlcaçlo, revopdoo
.,. artJ.- 11" e 10, da Lei n• 2413, de 23 do foveralro de 1lltl, e u di•-•·
~- a.trúlo.

_:ae.:~u."· ~,.~e ,nove~~ U,. ~''- ~-•

·..:~mo;;.:;~ Elduo >o. MDc:il·.·j .. '·
Al}rNo Buald

LJ:IN'IId -HIIICIIOn:IIIIO
IIC 1H1

-J~·.I•

,l)h~ .....

~

_da,
h

-r;~~

_l:l:>d~eocla o as.•

~(

'.'{,.l-6

-...·~~ ,:,

minai, caberá a 'J)rldo prnentlya cretacl& pelo ·JUIZ; de ollclo, a raquerl·
m~nt.o

·do · WIDiatA!rlo PübUoo, ou do
querelante, ou medJ&nte repreoen"'"
Tttvlo 1~ do Código de . P r - çlo da autoridade policial.
oiMI,
Art. 112. A prlaio prnenUn poderá decretada C'lliiO carantla da
0 PnlidODie da .Rep6bUca
ordem púbUca, por cannnlencla da
Paço u.ber que o Oonçeuo N&ciOo! IDitrLçáo criminal . OU para -ID'&r
D&l decreta • eu I&IICioD'l a vcwnta a apllcaçlo da lei jlen&l_ quando bcu·
n. prova de exlattncla do crlmo e ln•
IAI:
,
d1CIOI autlclenteo da aui.Orl&.
Artlro única. o C&pttuto m do nArt. III. A prtdo praymUwa potulo IX do COdljro de Proceua r ..r..t
dert.
doere ada:
(Decret.o-lel n• I .11111, de ·s de outupro ·
dt 1lltll,- p&ll& 11 lq • .IOJUinte .re:la•
I - DOI crlmM ID&II&nçt.Ytll;
GIIO:
ll - nos crlmeo aftançt.vtll, quan•
Dd """" redeçdo ao Ccapltvlo 111 4o

"CA.mn.o

m

Da 1'rll!lo .Prew~~U""

Art. Sll. Em qualquer flll<j _do JnquUit.o policial 'lU da IDitrUCáO Cri•

d'., U I.PW'&I' DO pr~euo QUI O lDdlclaciO • vadio ou quando, banndo d6·
'rida aO)Wo a aua Identidade, lllo for-

tliC8r ou Indicar otemont.a. autiGIIIDtea 11'11'11 --..1&:
Di - ·DOI cr!mlii doiOIOI, embora
a• ..nçávo!J. quando· o 'rfu u...r lido
COl'denado P21' cilme da
D&•

III-

àa

,...:.. . . . . . . .

&urea, -

Jlllllldo.

_ _ . lnDIIIAda -

Art. llt. A prlllo prevODUY& ""'

nenllum cuo _ , decretada ao o JIILI
Mrltlcar polu proyu oonotanteo doa
aut.oa ler o -conte pratlc&do o fat.o
na.. .CODdJç6ol ao art. lt, no. :a:, Jl ou
m do C6cii&O PonaJ.

Art. 111. O deopach') que decretar
ou deliecar a p&lo .....u.. ae:'t.
aempra fundemmt&do.
Art. 111. o JW. pocleri reqar a
Jll"do )lHYmUY& ee, ao correr do pro.....,_ Verificar a !alta de DIOÚ\00 para
que oubolata. bem como do novo deçeta-la, ee IObrevter•"' raaOea que a
)ultltiqueaa".
Bruuu.,

3 de novembn de lH'I;

ltef da Uldeptncla e .,.. da RepúbUce.
A. CoftA S 8u.YA
.&lllolllo dG Gama
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v - f~ii6Dela a euno pi'OIIUIOIUilllaDw, 'bela do .....ll'au ou oupertor, 1ara do ulalleleclm-;
Vl - lloenç& 'jl&ra vl&ltar a tamllla, em datu ou·CICMI6el •pecJ&II~
. . Vü ..:.. llcoenÇas 'pen6dicu. com~ ciu liio com • ooncM'"M
-dei& llnc'- lV e ·V deste parirrato. ·para vlaltar a famiUa a Ir • aua
18reJa, bem como llceaça para participar do aUvlcladoa que ..,..,...m
para a emenda e relntesraçlo no convivi<> ooclal, oon<lenadc:. """
at.lo em .NJtme aberto e, com m1n01 amplitude, ac& qge •t&o em

.

rea:llno ..,mi-aberto.

· ,. 79 · A>i :~~~rnÍ•• (UPleUvu, retuldu Do. PArill'afo anterior •tab.llecuio, .qun~ & qualqUft' claa• C'~CIU6CW;•
'
I - C1 requl&lta. objetlvol. allbJetiYao que "" OOIIdeDadCI dove,rio
ter para a· au& obtençlo;
· ·
D - u OODdlç6es e notm&s de' conduta a oenm
peb
oonttmpla<ia ~ ·e ·r.&· c:uaa de madltic&çio facultatl•a e obrlpt<lrla de

e

-.,.du

umu e de outru;
· ·
ID - aa auco de revapçlo e aa Nqulllta. para 110va ~o;
IV - a aucllklcla da Mmln~ PenKenclirla, 'bela a

do lllnii:IUio P!lbllco e, quantO '" da& IDe*- IV a V, a da Co....u.o
l'llnlt.llllclálo;• ..
·•
.

v - •· compelblcl& Jlldlcl&l;·
· Vl ""'' ooet.O quanto ... oon.- doa IDe'- J; u- e
a
dlçto · de dacWIIIlllto.· .tmllar· ao 110 arUJO '124 da C6dlp da
Prooelao Penal, e a IDdlcaçlo -da ent.ldlde f-Undara .
.A.rt. 31. - ••••••••• ·-······ ••• o •• o. o •• o •• o o • • • • • • o •• · · - · · o . · · · · - · o •• o
Par'crafo ·W>ko. Aplica- . ao doW>Io o dlapaoto naa parill'afao
da azUlO anterior.
·
··
·- ·
·

m. up&-

Art ..... .~; ••••••••••••••• ~ ..·····-················............... .
J>aiácrafo \i!Úeo. Par& efeito de rclndd!Dda, Dlo preftleee a
eandenaçlo ont.,lor, "" entre a data do cumprimento ou utiDçlo da
pena e a lnfraçio -t.erlor Uver daaorrldo perlodo de tempo auperlor

aelnco-.

Art 41. Para ef<lto ·de relnclc16nela. Dlo ae -..!deram • erlm..
mWtarea ou puftlllcnte pallt.l-. ·
Art. 57. A -uçlo da pena privativa da liberdade. Dlo auporlor
a doia ..,..., pode aer &Uipellll, por daLI a aell anaa, d - que:
I O aenlencl&do DiO haja aofl'ldo, DO Pala I>U DO •tnt.zJa:eiJO,
_.senaç~.o lrreoorrtveJ outro cl'lme a pena prllll&t.lva clai llberdacle,
1&110 o dia~ 110 parqrafo Qa"ohdo art. 46.

Art. 51. - •••'!•·•···············~··································
l - 6. condenadG, por ~e~~teaç&. lrreoorrtvel, ·• pena privatl'ffo M libeldade;
D - fnlst.r&, embora &e>lvente. o po.p.mento de multa, ou nlo ele·
tu.a, sem motivo JuaWicado. a reparaçlo do aanu.
f 1• A &uopeDIKu pode ~bem aer revopd&' ao o aent.eDelado
<IOlx& de cumprir qualquer da5 obrlpç6a. oonst&nt.e& da aent.ença, IDfl'lna:o u prolblçOea IDeren* • pena &aeUól'la, ou t Jrrcoorl'l'feiDiellte
QOIIdenado a pena que nio aeJ& pl'lva.t.lva da liberdade.
Art. 80
0 Juiz pode conceder livramento CODdlclcmal aO OOI!de·
ll&do a prlv&Uva da liberdade ~11&1 ou .superior a doi& anm,
1lolcle que:
. I - cumprida. mala d& metade .da . pena .ou. tr&~&~~do-oo do relft·
cldente, mala de U.. quart<w;.
II -

ID -

"· ..•. , ••....... , ......•.......................................

tenha roPiil'&do, l&l•o

lm~Wdada

d'a fUI•IO,

o

dana

··=do pela IDtraçlo.
.
• l'arill'&õ" W11oc>. Aa ~ flUe - - m a lnfraç&ll d i pOdam - - · para etelto do Uvr&ma~to.
~- 8S. O liberado fica aob observaçlo cautelar e proteçlo de
aenlço IOCilll·polllteru:lárla, patronato, CODielbO de oomullldade ou ent.id&d.. llmllans do que trata o 1 •• do ~ UI da C6cllso de PrOoell<>

PeDal.

·.

Art. M

.

BeWp ie

a pena pri..Uva da

.

o Uvrameuto,.., o liberado vem a lfl' canda,.do

u-. -

oen~

u--riveJ:
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. AIS. ·~·. ~

v -

•• ·-··· ..............·• ~ ...................... o . . . . . . . . o • • • • o o • • •
111do0. •••• ·.;·,:•• ; ••• ~ •••••• : ••• ~ •••••••••••••••••• ~.·.~

n& JD~

a que • ntere o

1Dcllo

v, o OCW!Ae·•a a ...-

prtftltf& dir. 111w1 'ede -IWIIo .duranm a. efeiiQI. U.-CIIIIdetl&çi.O,
Art.. ,., o Quando a pertcuJOêt•-·de Dlo • prnnmtcte por Jet. deva
aer ~do perlrooo o . . - :
I - • an~o~eeclen- • ponllll&lldede, oa mou- determln&n·
te1 e -. clz'niiiii,IUic do fato. .,. - • emprepd-. • 01 ~ de
aecocAo, a m&r';''••de do dolo ou o II'&U d& culpa, auwtram a IIU•.
pOliCio de .... ftDIIa 011 • dellzlqWr;
D - -. u llriUca do ..... nNa torpna, peneniO, malvada,
cupldn 011 ~&wdade mcnl,
1 1• COaiPele ao Juls que llftlldlr • IDit.ruçÍQ, aalw 01 c.- de
~o, ftiiiiiCIO. llr&Difritnc:l& ou · - - - . paro. tia. flnl do
~ 110 I I" do artiiO 10, deelarV ,_ MnteDça a perlcuJOIIdacle
do .w, valeDdo:.., para anto. dOI elemena de con•lcç&o CGDiren•••
._ au- e podeDdo d~ dlllpndv.
·I r o JUlio pc~<~en. dlapor, u tGnaa da 1o1 1oca1, de tUDA:IcaAra
pua m-..,r, eo1e1ar .dadaa • 1Dfonuç6ts ·com o fim de iD&tZUII' o
~

de ftl'iOcaCio de

pencu!cwldedP,

,. -- ••••••••·•••••·•••·••·•·········•························

~

.An. 111. -- ................................. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o.

~110.-

.Ali.

w.

~

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

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

t . . . . bl~ de lwn'dd'o Olllpcllll, o jala ~ ~ de
aplicar • ae u eo~~~eqQibl:laa da ~ •lllllb'UD o pr6priO
- · d• r - u.. ..... que • IUICio - ' ... c!efll
, •Jia,
.Aà. 121 - .......................................................... .
t P A - - - II!WID"'iti llo .llllo cullli- O .C! I 'o· DO I r do

anilo
~,

J21,M

r o

~

•

•

de PJ ~
PeDal <D~CN~o-lid na'fllorR- u MIIIID&IIaltse;a.:

CIIIII*O de 11Nl) ,._a

a,-.

de

a 61

=u-

•.AR, 11!: O Juiz J)OOlá çllear J, t . .
tal- & lft'l'.:4& DO en.!.OO-.fS!, !le!ll 5'ftJWfOU!Io- JII'CC-0 ~-par_am. de
detobedlfnd• • oaodelli·l& ao P'P"""'D(O d.u cu.t.u • d'~'aMc'~ •
.Art. 221 ............................................................ .

pz-,

t 1• o - c e • o vsoe-PNIIdenw da Bepablb:a, •
ldenW
do 11enac1o l"ederaa, da e&m&r& dOI DeputadOI • do aupruno '1'rl1luDt.J
Poderal poderio opiar pela pulloclo de
-sto, cuo

"""manto -
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Art. 110 - •••• o • • o • • • • • • o. o o • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Paripafc llDit'o - Icual procedlmeDto IIIi add•4 o QUUICio o lUIS
wrlflcar, pelo &ut.o de ];ll'llio flallr&Die, & de qualq.daa hlp6- ...& '];ll'lllo ~... ( - . 111 • 113).
Art. 111. 1:m qualquer das cb'cu:D.ft'"d'C. pe•lltu DO ~o aD•
t.orlor, IOrt. admitida a clocrelacio da J;ll'lllo - ' i f t -

*"-:

I - pull1dca oom nclllllo;
U - J>UDidao OOID -DÇ&o, qU&IIdo M aparu que o IDdlc- f
ft4lo OU, b&ve:Ddo dQ.Y1da IObJwo & au& JdeDti414e, Dlo ta PCTr OU Dlo
bldlcar elemeD~ pu& OICia:toct-1&:
m - oe o riu u - &Ido ognclen•do par 011""' atme dolalo, em
""tlm(w Wm!tad& em JWpdo, n:c·Mdo o "' L I · 110 JIUipllo
-

-

do anilo .. do C6dl&o - ·
Art. 122. A aul«<dade pollcl&l aomonle Pldlft cmceder
11!1 IDtlaclo puDida oom III!'• r;to au Jlll1lo illmplal.

~

Pari~Nfo Onlco.

.auerlda

~

N• dam&la do .n1ao 123, a ~ Mri
.1u11, que. declcllri em q~l& • oato ho!na. _

Al$.121- ........................................................ .

J - .,.. crlmos - - oom nclllllo IIIIDad& .... tlllperiQr • -:
u - - -'MIIÇOel upUiaadu CGDI.ia~ ~:

-

a .pqa ailllma CO·

aruaoo ... 10 da

ut o~aa

.11-•·

m - - criiDta doi.... Pllllldol eom pena prtwauwa da
Ji tlwr· lido onnden•do por oulro cr1n1e ~. em - c a

oe o riu

-VJulpdo;~ oom reclllllo, que ·Provoquem cl.._. pQ.
- .,.. crlmea
lllloo 011 quo talbanl &Ido -Udol IODI Yioltncla con\ra a z--oa ou
paq~.
M&. . . . -·· •••••.••.•.•••..• o • • • • • • • • • • • • • • • o. o • • • o • • • • • • • • o. o • • o o.

Mt. 121 -. • •.•• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • o • • • • • • • • • • • • • • •

. Pvicrato llnloo. lle Ullm o Moommau a lltuaçlo ,_Omlea do

riu, a ti&DQ& poderi oer:
I U -

At'to

.,

o mtytmo de doia terce-;
peJo Jula. ... 0 dku.plo,

Ndudda at6
A11!MD'Idft;

•••••••o•··················~····························

117 -

m - apllcarf, u de - o oom C1Dncllll6ol, fiDndo
QU&Dtld&do da& ];II'IDclptJa e, 1e lar o cuo, a duraç&o da& - . - :

IV - declarari, 111: preoenle, a perlcu!CIIIdade real e lmpori u medldu de~ que no euo C'OIIbeNnl.
Art. W. A testemunha que, J111t& eauaa, deixar de oomp&•
~r. IDeorrtri 111. multa de clnllO a ciDqllenta eentavoo, apllcada pelo
presidente, ..m prejulzo do PJD&I, par clel0bedl6ncla, e da Ob•
~ do - I I D do

P.,...,_,o lllilco. Ar&. 111 -

AJ't.~

artl&o 311.
......•.....................................•....

...................................... ···'················.

•. -

••••••••••••••••••••• ' ••• o •• o ..... ,o •.• ~ o .... o. o o ... o o • • • o • • • o.

me&mu ciJi:W.ÍiinCtu, que !) pqamen_to ae taça
em pucelaa menaa1a. .no pzuo que ·fixar, medlanle· cauçlo 1\!al, ou fi·
u ;_· permitir, nu

deJ-. quando

DOC

•trio.

'
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1 :r - A permlssio para' o· j>o.pm~rito em pareei.., sert. revopda,
o Juil veriflcar que o oondena~ dela se vale para fraudar a exe•
cuçi•> da p!ne NPS!e caso, a. cauçio resolver-se-i em valor monet~~o,
devolvendo-se ao OODdenado o qiW exoecler t. aatlafaçlo d& mult& o cla.l
.1e

·-~·
.
.An~·· ..,..._, oaOoooo•ooooo oao•o~oooooooo•••••••••••••••••••••••••••••o.
n ..:... ai Dlo forem ll&P& ·pelÕ~ Cóndell&dO aOI.....,te u pl.rcei.&& m.u;
1

ala &utorlaldM sem IU&nU&.
1 :r Na hlp6- elo Inciso D <leate &f!.IIO, & oonver&io ~,.. felt&
pelo Y&lar d&l pwoelal Dloo JI&IU•
.Art. eee - o Juls poder& suapender, por t.empo nlo Inferior & doll
nem auperior & aell aD<II, a execuçl.o du penu do reéiiiEio o de de·
lençi<l que alo ~m & doll .....,., ou, por tempo Diu InferiOr & um
nem 8Uperior

&

tdOI - . & uoeuçlo da peaa de prt.slo &lmplel doada

que o aenleDcl&clo:

'

Dlo h&Ja mfrlclo, no Pala ou no utranaelro, coDdenaçio trre-

J -

oorrfvel por outro crime & pena prtvauva d& Uberdad·o, alvo o dllposto
DO pa.rict&fo CIDioo do &rU&o te elo CódiiO Penal.
Art. 887 - O Juiz ou trlllwlal, na declsl.o que &Plicar pen& privativa da liberdade nlo auperior a doll anao, dever& pronW>Ciar-ae
mot.lvo 4 •mentoe, 1011nt & auzpenalo oondicionAI, quer & conceda quer á

denecuo •

.Art..... - Coaeedid& • au&pendo, o .luis eapecWcará u - ç6eo a que fie& aujeito o condenado, pelo prazo prenoto, oorneç&ndo
atoe & d& &Udltnci& ""' que • der conhecimento da 111111<mça

ao benenclit1o o lbo for entrque d•••,_.,to limUar ao

artiao

m.

I 1' -

AI CMdlgOeo aerio adequadl&

elo coa,...,I<IO,

deocrlto no

ao doUto e l penooalid&de

impootu, &16m c1aa • - * l d u no arU&O ?17
de coDdut& • ClbriiiJgOeo, &I _..m- -lçl)eo:
•
freqUID!at cuno de babWtoç&o pmtlalonat ou do IDstruçio

I 2" -

Podeno -

OOJDO DOnDII

J -

IICCII&r;

-tar

n• .;...
aerv~p em fa- d& oomiiDicll.à·
m - atenjler - OIICifiOI * famllla;
. ·'

IV - 811buiMor- & tratamt;n'O de d&IIP-WçiO,
1 :r - O Juts pode,.. fixai', & qualquer tempc., de oficio ou & roquerlmento do M!nhUrlo Plibl1oo, outru oondlç6oa "'lf•"du
ticad&l :na anuaça • daa referlclu no pa.rqra~o· antenor, clelde que

._1-

u circu.aat•nctu o acomelhUD.

1 •• A lllealllaçio do cumprimento d&l condlç6oa dever& 11er reJU!&d&, DIW Eo! adO&, Terrll6rlo& e Dlltr!le Pederal, por DOrlll&& oupltÜYU e alrlbuld& & ~ço ooci,~':.._~toeDclárlo, p&l.rODato, conaelbo do
oomunklad• ou enUda- almi--. .~n&pec!On&dU pelo Oonoelbo PenlleDclirlo, pelo Mtnllterlo Pliblloo ou amb<a, clevendo o JUlio d& ae•
CllÇio na comarca rupr~. ~ ~ a fali& d&l normu auplouvu.
1 li" - o beneficiário eleve,.. com~ periodicamente a mudado f . _ l _ . , para oomproyar & ~&Dei& das condlç6oa a que
está aujello oomUDic:&ndo, &omb+m, a rua ocupaçt.o, oz &al&nc>. ou
proyentoa íie que nYfl, as eoonomtu que oonaeJUiu nllllar• • u dlflculd&dez matoerlala ou -1&11 que entrenl&.
1 .. A enUdade fllellizldora dever& comunicar imediatamente ao
órtl:t.o de lnspeçio, para 01 tU.. lepJ.s (&rtl. '130 e '1311, qualquer foto>
cap:u: d.J acarretar r. req&çl.o elo beneficio, a promll&çl.o do pruo au a
modlficaçto cla.l CODdlç6ea.
1 'I' 8e for renn;Udo ao beD•fictt.rlo mudar-ao, ..,,.. fell& comumcatio
ao Juls e 1 entidade fuallzaclora do local d& nooa naldtDCia, quala
deverá apraentar-oe lmedia~Dte,
~. 'ltl. A ~uçelllio t•mh4as flcui aem efeito ao, em Ylrtude de
ncurao,'for aWDm~ a pnaa de .odo que eaclua a oon 11110 do be·
lldlaiO.
.

-••o..,..

.. o

Ar'. '10'1. A
~
beDiflcllrlo:
I .;_ t CI!DdaJ•do,.. P:lr . -leDII& m-riftl, & poDa pri..Uta d&

liberdade;
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""'barar. =~ *'-daDo,
.......mo da multa,
011 llio efetua
·
•

~to jua~tso.

Parlpato IIDioo. o lula )IOCieri Je1'0I&I' a IIIJPO!IIlO, u o belleflc!l.rlo deblt. ~Ir qualquer du obrlpç6el COIIIt&llteo da II!Dtença, de
observar
.
IDermiel l .-6rla, ou t lrfteorrlnlmtm:e
ooDdenaclo a - · que Dlo oeja prlft.tiYa da llber-: 1e Dlo a , . . _ ,
denri adwertlr o \lfD<flclárlo, ou aacerbu u OODdlç6u ou, aiDda, prorI'OCU o porlodo da IDIP"""O at• o m+yhno, • -llllllle D1o foi o tiDdO.
An. 110. o UnameDto OODdlcloaal poderi - --'leio ao
a pena prlwaUYa da liberdade lcual ou
a c1o11: cleldt. 111111 ae
Wrltlqualll U -.llç6n MJU!Dta:
I - cumprlmaDto de mala da ml&ade dA - . 011 mala da V.. qut.r•
1.01. • nJDcldeDte o NDtenct•cto:
v - ~ do daDo eauudo pala IDtraçlo, 16lYo llllpaulbl!'tde
de fuf.lo.
.
.

au-=

-o

Art. 111. AI PfDU que correopoadelll a 1Dtraç6el dlwerl&l, podoiD
- · para afeito do Uname~~to.
·
.&n. n1. Ma a!WDcla da eoDdlçlo preYIItt. 110 t.rt. no, 11u:11o 1, o
HQUerlllltDto - · llmiDarmtDII llldderlclo,
Art. nl. :Deferido O pedido, O jull, ao upocltlet.r U CODdlç6et a que
t1cart. au-.do o IIVI'Iimrllto, atelldtft ao 11._r.o 110 t.rt •. IIII, paN.-

..-..roa t•, lf •

P.

1 1t a. for permitido ao Ubert.do reddlr fora ora jurltdlcio do jaJa
da execuç,o, remeter-oe-i C<lpla da tmleDet. elo llnameDt.o ~ autoridade
judiciária do lupr para oDdo ele • bouver trauferlclo, 1 ~ mUdt.de Ge

oblerYacloe&uttw'l~.

1 2f o Ubert.do ..,., adnrUdo da obrlpçlo de aJIN&tDW•ao _ . .
tommto ~ autoridade ludldirla e ~ mtldt.de dt oblerftçio cautelar •
Protoclo.

An.v. ~
IV -

··································A·----··················
a - tàeJa IIIJelto.

a poua ..-6r1t.

1 1t Ma filie ·4e cademota. otrf. mtre~ue ao Uber&do um • - ·

.>1 <OIIdlç6u do UnameDto e a pena -r.a,
l!OdeDdo oubltltulr ... a flcba dt lcleDUdade ou o retrato do liberado pela
ducrlçlo dOI .IIDall que pouam ldeDtltlct•IO.
1 2f Na caderDtle e Dll oolwo-cooduto deft llawer para ~
~ O CUIIIPilllltDto dai oozadjç6n nferldu DO art. 111.
Art. '125. A oblcYaçil> oauttl&r e proleçio retllsadr-1 por IM'I1ço
-lal )IOIIlttDclirlo, potrODato. ~1'0 de oamUDidade ou c~
almuaret. . . a IIDtlldad"t dt•
·
I - tuer o-..ar o eumprllllmto da pona acea6rla, bem d"u
ji0Ddlç6a -_poclfleadU 11& MDitDÇa -cndYt. do. Wlclo;
.
·
D - PfOttler o beDetlt!Nio. orljmtt.Ddo-o u oxecuclo dt ollrl·
p96t& • aulllllaDdo-o Da abteDclo .da atiYiclo.de ltboratlva.
Pt.ricrt.fo Wlloo. AI mlldt.det moarrepdu di oblerYacAD ct.ute!K
1 protoçAo do liberado IIJII'OieDtarlo relat4rlo ao CaDoelbo PellllelldúiD,
para efeito da repramtação prevlltt. t.rUIDI no a 111.
Art. m-o luis J>O<Se, tamblm, nvopr o IIYI"&DitDto, oe o~
deixar de cumprir qoa1q~c• du obrlp.ç6a COGSieDiel da ltDieDç&, ele
oblervar prolblç6ea IDtrenlel b. PfD& aceaórla ou for lrrecorrlwelmeDie
coDdez~&do, por crime, a pcD& que Dlo oeJa prlvatlwa da liberdade.
Pt.rilrt.fO Úlll::O. 8e C. juiz Dlo NYOIV O IIVJ't.IIIIDto, deweri t.d'IOl'Ur
O llblrado OU C·xactrbar U eoDdiç6et,
Art. '130. A rnocaç~.o do llvr&IIIODto ~tri decretada modlanle ftJII'O•
"Dtaclo do COIIjll!bo l'~nltallcJAllo, ou a roquerlmmto dÕ lWDllterlo 1'0)llloo, ou dt O(lelo, polo Jllll. que, utn. ou'llri o lllltrt.do,, POdendo ardiDt.r
tll1lltiiCIN • lltriiiWr a PIOdueiO dt JII'Ofto ao prúo da diiCo dlu.
Art •· 'III: O "~la, de' otlclo, requerlmmli) dÓ MIDkWrio l'OIIIIeo, GU
madlantt. r.praeD"clo do ·CODUiho PeDltenclirlo, poderi IIIOdlflet.r aa
oondlç6et ou normu de OOIIduta ..pecltlcadu "" emiODça devmdo a
HIPfCih-a lleclllc. oer -lld& ao-Ublrado.por lllllt..'du autorlciÍ&dea ou por
UID dOI funcloDlrlOI IDd>oadOI DO lnCIIo I do &rtll~ '121, obl:triado O
dllpooto DOI lnc!IOI· U e llJ, l~l*l'ilrt.fOI lf I lf11o·IIIOIIIIO "t.rtlpl. ..

duto. em que eointem

a
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An. r. A Lo! ela& OOntnnu~ ftn&lo CDo.-lel DliiDOIO S.lll. de t ~
eutu11t0 de ltll) puu. r. 'IIIOm u lltlllln'- altMaçOu:
• .An; ·,. A pma de pzllio llmpt• de.,. oer ·eumprlda. ...,. r110r peDIteDdlirlo, em ~tabelodmu>lo apoelr.t ou ~ aapoclal de ·prlllo -~~~~~.
em nc1m1 aemlaborlo.çu aborto.
·
•••••••••••••••••••••

·-·~, ... ·.,.,••)!_

••••••••

;.._,.,~··············'·

••••••••••

M. 11. t>Hde ~uo l'llUDidas u ccmdtç6ea lqall, o ,lula pode auope~~der
por tempo .n1o llltrrlor a. um· ""o ,.., aupezlor a trts, a eucuçio dr. PlD&'
Cio prllio llmPI.., bem c:omo -dor li!7&Diezoto OOJidlcl,.,•"."
Art. 4• Plcr.m ft&)uatadc& para o atual padrlo Cl'lllelro, , . pooporç&o do
1:2000 (um por doll mlll, co valoru maaeUrloa prevlol<'o 110 C6d~ PeDI! IDe·
.,..to-lei nllmern 2.1141. de ~ de cl'ezembro de IMO!, 1>0 C6dfs0 ele Prooeao PeDal
~DtcN~oo-lel n\imoro 3.888, de 3 de outubn> do lHil e Lei das OOntnwn~
Plnall (:Docrfto.lel nQmero 3.881, de I do outubn> ele !Mil, oom . .,... IIIOdiJIeaç&a.

Art. &• o Poder Executivo fari republloar o C6c1110 ~ o C6dlao do
no Ponal e r. t.el das CODtra...... PeDala, oom u modltlcaç6u pco-

J'rC c

~.··

'.

.'

'

.

.

r

M.
J:otr. t.el em vlp ilr. da&a de au& publloaç&o.
' Art. .,. Rewpm- . . dlapco!ç61s .... OODtrillo, e .... eapedal .. IDcllca
m e IV do arttao 14 • o 1nc11o m do oarUco 111 da t.et dU C<latraNCJÇllea - ·
J1rUWa. H do mato do 11'17;.JM.O 4r..IDdepend.,cla e ._, da RapQbiJA,

..._.um&.
ArMGII40 hloolo

.,~;.t N•lAJU.:t~:.l'.q• ~o· oJ.:;l.~Nno:!o Ab. >J.LUJ'lJ~i.iA .,l.iô. "0.1··,~-j u
' ~ue. ~n'lsad<' tb ,i.:~..bUJJ' ,j ~ .dl·;::AhUwl 'b ~t.Jn~ •• J,• ...... ~::r1,11\J
c~.-. >~tt>.;

ut .....~.,..~ ...·.·n·· ti! ..... ~~:~··· ........ ,.,,;,.
Dlaple . - . oe crt..a -londoa,
noa w....,. .., ar\, ••• iMliiO lllo111,
. . CDna\1\aiolo Pederal, • . . w~
. .,raa prowidlaeiaa.

~. se • llo -oidendoa - · - oa cr~ . . le•
treclnio (ort, 157, I s•1 ln fia.!, extoralo qaalificada pela .arte
C~. 151, I ae), estor•lo . .ilante 1 ••qua•tro • aa fo~ qaa11ficada
(aR'~ 1St, capat e NUa IS 10, ae e JOt, eatapro Cart.2JS, cao:~ e
aoa cc.bina;ao .cc- o 'ut. 223, E!e!! • paritrafo 6nico,, ate ado.
Yiolento eo pudor (art, 214 e eu c.-bl.uolo ...,. o llrt, 223, ~ e
ped9rafo áicol, epi-ie ...,. reaultado .arte (ut. 267, I lllr,en•
.... n... nto de i,ua potlYel oa de aUbatlncia aSW.atlcia oa 81dici•
ul, queUficado pela -rw (art. 270, - l u d o , _ o ut. 215),
Wdoa do C6di9o Pctal (~rato-lei no 2.UI, de 7 de doa-o de
lt40), e de 9enocld.l.o Carta. 111, 211 • 311 de Lei nll 2.11t, de 1• de
outllbro de lt511.. Unta- oa 1'911•-doa.
Art. zo • Oa cr~a bedicmdo•• a pritica ea tortua,
o trlfico illcito de eatorpocentea •·~•• afiaa • o terroci.-o alo
Ula~tl,.ia ~·
•· ~ · · . I··"' aaiatia, tr•o• • iadultcir
·II .., ·rtano• .. 1:Uoudode·prowi.&ria.
. ' ' ..
.
'
· •. ••- A peaa por·er- prériaco ••te ·atti90 Hri
_ ,. . iatetralMDU • .ra9W. fecbedo,
s zelbi• , •... o- ..,....,i.
-·oa
-~~• .. tkia, • 'llia teoi•·
d.l.l'i ea C a• •
ape:&u • lüoer.ta....

.

•m.

. I Je • .a prialo '-FOriria, · 8Gbn a ...1 4leple e Lei
•• 7 . . . . . . . "21 . . . ._
. . ltll, ,..,. . . . - · i a - ...u
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 180, DE 1993

(N• 2.125/91, na Casa de origem)

(N• 1.898/91, na Casa de origem)

Dá a denominação de "Rodovia Vital Brasil" ao

Dá riova redação ao art. 5<:> da Lei n"' 6.179, de
11 de dezembro de 1974,_ que Hinstitui amparo pi"eVi-

trecho da rodovia BR·267 que interliga as cidudes minei·
ras de Juiz de Fora e Poços de Caldas.

denciário para maiore~fde _setenta anos de:; idade e para

O CongressO Nacional decreta:
Art. 19 Fici denominado '"Rodovia Vital Brasil" o trecho da rodovia BR-267 que interliga as cidades mineiras de
Juiz de Fora e Poços de Caldas.

O Congresso Nacional decreta:
ArL 1• O art. 5• da Lei n• 6.179, de 11 de dezembro
de 1974, passa a vigorar com ã seguinte r~dação:
•• Art. 59 A prova de inatividade e de inexistência
de renda o~ de m.eios de sub~istência_ poderá ser feita
mediante atestado de autoridade administrativa ou judiciária local, identificada e qualificada."

Art. 29 Esta lei entra em vigor na: data de sua publicação.
Art. 39

Revogam-se as- dispoSições eiD- cOirário.

(À Comissão de Educação.)

inválidos, e dá outras providências".

Árt. 2? -Esta lei entra em vigor nã data de sua ptibTfcação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contráriO.

LEGISLACÃO CITADA
LJ:I 1t 41.1'111 - "' 11 os taf!!or.t>' '
"' 1014

tll'~tftul.
""'""'" l''~l>idrnc!árlo ""'"
f1UIIorcl dtt utrntcr ono~ cf~ eeack' c
""'" ln~dlldo•. t d6 outr<l.l prot~"

f1tnefa•.

bo!M, que, num ou D~!ltro c&!!O, 1114
ez.orçam a~lvtdodo romunet:lldo. 1140
au11nm Z'l!lldJmonto, aob· qualQuer
tonna. •uporlor ao vulor da reDil•
ateOSAI ttndo no orttso r, nlo H•
J&D' malllldot por !><150&
do QUOIIS
dependam o~ngntorii!IIOille e flllo

l

teonhlm outro

D\C!C' de,

pronr au pro·

O PresidC'nt.c: d., 1\e-pú.bUc.tt,
pri(' 1\Utcnt.CI, pn~sc.tn a aer ampau...
Paço aober Qllt o CoDÇre<<O Nr.olon~l d~• ~ Pr<vldt:nclo SOcial, urb..,.
decnl6 c eu o&nclono a ,.~uln~ Lei: ou run\1, NnlonrH• o ,tiS(', d.e~ qwu
I - 'l'Milom •td~ nuo~o• AO re;tme
Arl. 1• Os motores dr '10 (ICtoDI4l)
.INI'S, •m ou•l'lutr éJ>')U, 110 1111•
&DCA do ldftdt c o:. lnvt.Udoo, defini·
UY&monto IDcapaCit&dot vaza 11 &ro• tolm(' ,por 12 (dOP.) ........ cOIII">Ciltl•

l

\do

vw: c.u nõo,

\'lnd~

• perder

dodc de ecrurado; <'U

, II -

•reDhl\m

.zomuncrad~

rxrrclclo

~

11.11&1L•

ati\'ldadc

cruallnent< lnetu(do ""'
lftlllnc do It!PS ou do FUNRURAL,
.........o oem tllla~o ll. p,.,,.ldéllcl&
SocUI, 110 m!lllmo por G (.clnc~ J Mlllo
OOIIMCUt.lt'OI o~ alio; ou; aú\da.

m·-

'l'ellhr1m

tneressadt> no

r<>gt•

mr· dr. tNPS op(<·, complftar 1'0 <•ea•
ano~ de id•d::r scnl
bon~tlclt>S ~t;UlammtarN.

sc.ntQ.)

d.irel!o &\01
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;&r&. 2- ·As pe~SO&! · que r;e cnf!lõR•
drem em qualquer· d&s '5tLU&\iÕI'!S prc ..
ri.st&s DOS lten~ I & UI, do a.rt.ig"? lf',
lerio direito n:
J - Renda mensal vlta!ic!a. n. eDT·
fO do INPS ou do FUNP.UR.'\L, ton•
Corme o ca.so, devJda a partir <l:a. da.t~

da

aprcst".n~o

do

An, 3' A

fcn:-,

errJ•.:rl'J h.';. •U:J!~ c:~ 10 (d'!'.?.) :-.n~o;.

Art. t" A \"Crlt~c:a-;Oo dó' tn·:a:!.-!.~z
Sl!'fd f.:-1t: C'l'r CXG~!C h1~'~c!JrO·p~:"i'ZiR1
a c:&J'f'll dt:. P'At-l'fé::.nct:\ So('~J 1,rb::.lll

requcrlmt.nt? e

n -

~tst~ne!a

U'lb.''lni,

m!dlea. nos

Art. $• I. f:'0\'4" dt~ tndtrJ:::!:d-: e
de :lof· ,.;:~~J;;,:c!n de rcnd:l ou 11r m.... los
de sub..<üf.!:nC'IC. p-...dc:-i ~r ftlH: rnr~
d.klntc I!C' st:td~ dP. autoridadt" l'.drnl-

rend~ nt~nfal

JW;tratlva ou /c.ãict~ria 1o::a1, I!!!'!::Ott•
llc:ld::. e qWJJIIlc3dA, ~LO ~ll:l.'><çr.

m~!: ..

ou ru:·o.J, eonro:-mr: o c:c::o.

1 1• ·A

ou rur.,!.

•I

moa moldes da p:cst.nda ao~ dc:n:lL'S
beneficiários da
Pre\1d-~ncla. Social.
de qu, tr:Li.a

uto a.rt1~o não poderá. ser ac1imuJad1.
com qualques· tipo de ~ncfJ::t:.t c.oncedldo pelA Pl-e\•id~ncia Sodnl- itrb:·

td:.:ie Mr."i
do f'f':.'!'i.!t~

cl\11 ou ~r o":Jtt·o 1ndo
de prt:.\':l
adn1al:i!l e;n dirr.!!.~. tnc!u•d\'C' r.· s ·,n.
ta rellr.'iot.O ou carteira }r'Ofi\!lonal

tgual • metadt" do mnlor sn!:í;·fo-mf·
olmo· vigente.- no P:lls. arrcdvndr.da
pUa a uni dado do cruzcJrtJ Jmcdlat..'\.
mente auperlor. n~o pod ..•ndC) uiLrapa:;sar 10c,;. (sc:.S&Cnl'\ por cc::J.to, do
valor do 5:\li\rlo-mfnlmo do ,,,al de
JlaG'&DlCDto.

pr0\'3.
de
mcõ.t::~·c r.~rt!d~o

l

pcs~:oAlmcntc b{~ zn.-:1,:- d:· S cch·.c ....
anc: o prctcndent" 6 rem:.~- nl"::.co,;.:

or&

lnst.uuidc.

Art. &• A p1-nva

dd~nr.ta

d~

Socla1 ou dn

fill<r;:'h~

i r.:.-

Wc!u~.' t'll"l

t. ;'

f :ze Sc:-ã. fn.eult.a.::ta· a ~~o. ae
ter o co.~.o. ]'K'lo. benefício. cta Prc\i•

fi.mbtt-o.. assim contD 1 :1-:r tcmp • (i:.
ativ:ldade rcmunerad1, cri f'dl·. p:.l
melo da Ca.rtelra Pro!is.ü,na' c..;~ d,··
Tr;balho e Prn1déncl:'t S<-ri:.J c.u 'flOJ
qualqncr. outro clcn1cntOc· «*~" e.r.·. ir.·
Ç!io. inchJsiVC deelauç:~r· tlrr.1r.1:.
pela cmpr~sa emprc~adon ou ~o6.;:1c;
ren1snescentc. ldcntificttcir:-. e qn;.l~fi·
~ qus.~'·e:r.:pre~~anirn~c. cftnn:
o conheclntrnto J't'~~'l:t! ci~ fr.:o

•

dat.e lX'la dcclnrli.o;-!·C',
da ~1.

aa ou rural, ou por
salvít, DA

art.il:{l 1•.

hlpó~:.:e

o

do

ou•.ro rcctme.

Jtcan IU, do

JX.'I.!!Ulio de que trat."\ o
f 3-. do artigo 5•, da Lel n'"' 3.!07,

de 26 de arosto da 1960, nn r.daçA<>
dad1 pelo ti"f!:;!o 1•. d~ Lfl n• &.890,
de a d.c junh~ de 1973.

df:ncla. Each:l urbzna ou rura.l ou
ele outro n;:-itnc, a que Vl!nha a tarrr

dceJ1rado, as!:umlnci.> a

o titula!' dl\ rc:nd1 mc{l:-31.

r~o:t)':"l}~.:lblli·

Fr:1 ae ptn;.!
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(N• 1.985191, na Casa de origem)

Art. ,. O JJ;'I~nn1rnh.: tft. nmt~r.
men:r.a! o~dccer!t àr mct\r.r,~ nc.-rm':.
e condlç&s l1Gcnlc: no !N~ .:.. !\W
FUNRURAL.

I 1• O \"&lor d:: nnd:L nl·:nt~.l cm
mL.,utenç:lo acompanlutrA tnlto~r.a.n
camente u alteraçllcs d~ aiArlo•
mlnlmo, I'Ospeltada aemprc " b~•·
.eStab~lt'dda nn 1Lem I, do !lrU~o 2"'.
11 •1 2-' A rcn'dB mensal n~':.l r.d::~.r'
cu.fcitA ao dr.sr,nto de :runtnn~,. r•:ultr11Juh:.!lo, nem ~rerará dfrtl'u ,~,.., ar..,.
ne anu!11 ou a qunlqucr ou:r.: nrcstC.·
:çiia a.S ...c';urada pcl:::~ Prc\·ic!'tr.:-i<.& So·

clnt urbana. ou rurnl.

Art. I' O cust~lo do a!l~:)."!.':":') ettn.•
'bc·1t'Cfdo tll'Sto IA'l seré atrndicJo. r:m
1un1ento d<- contrlbule6~!\ · r:-!1 tk:t:"·
Gr'! d:! umr. tt:H't.f.~A dP
r~rc.!tr. dt'
JN!'S e do PUNRtrRAL.'. r:••:-r::n"~!"::·

dC'nt'!!' · a
cento\

o,co:~ · ·(C?uatrtt (.~."!'"'~\':' P~·
follltl de F'l.~~rlr'I"·C·':'•C'CIJI•

ao.

tribu~t:!o, on!";o::snc:r,

cm n,•·:r,

cada uma dcss: !\ ent ~da::!~,.

S:,ot\::''"

~rL P" E!':tn üol ("!'!fi'~':'~ f"\\ \1~"'"''"
c~ d~t!\ de st::J P\<'tt!lt:-:~:11(., rc:r.~1':~; •

ot=

'!l;~p::.slç6c:s

em

e-mtrA:-r~.

·

:Br:\.Sn!n. 11 de dt!7"mbro ele" 107t:
15!:.• d::. I:ldcpcndêncl;.. • as • d:'l

&•p~t.lica.

F.ft=:ro oasa.

·

Z., _'f.• lq

1/U;':;!If:f"~ C ~;14

Penalidade: Grupo L
c) quando houver má visibilidade;
d) quando o pavimento apresentar-se escorrega-

Agrava peoalidades de infrações previstas pelo Código Nacional de Tnlosito para conferir maiol' pt'Oteção
à vida dos pedestres.

dio;
e) ao aproximar-se da guia de calçada;
f) nas curvas de pequeno raio;

O Congresso Nacional decreta:
_
Art. 1• Os inCisos XI e XXIII do art. 83 do Código
Nacional de Trânsito, -instituído pela Lei n• 5.108, de 21 de
setembro de 1~ passam- a vigorar com seguinte redação:
"Art. 83. É dever de todo condutor de veículo:

g) nas estradas cuja faixa de domínio não esteja
cercada, ou quando, às suas margens, houver habitação, povoados, vilas ou cidades;
h) quando da aproximação-de animais na pista;
i) quando se aproXimar de tropas militares, aglomerações, cortejos, préstitos e desfiles.
Penalidade: de c a i -Grupo 2.
....... -···-.-··········· ·~----·-········· ... ·..-...............-

a

XI -dar preferência de passagem aos pedestre&
que estiverem atravessando a via transversal na qual
vai entrar, aos que ainda não haja concluído a travessia,
quando houver mudança de sinal, e aos que se encontrem nas faixas a eles destinadas, onde não houver
mudança de sinal, e aos que se encontrem nas faixas
a eles destinadas, onde não houver· sinalização;
Penalidade: Grupo 1. Quando o pedestr-e estiver
sobre a faixa a ele destinada: Grupo 1 e apreensão
da Carteira Naciomil de Habilitação.
0 0 ,, •, • 0 0 0 • • u o o o o~· 0 0 •-••• •o •-·•-• oo oo .~.- ~--~------00 o ...... • • ••

Outubro de 1993

Art. 2• Os incisos IV, XVIII e XIX do art. 89 e a alínea
b ~o art. 97 do Código Nacional de Trânsito, instituído pela

Le:t n"' 5.108, de 21 de setembro de 1966, passam a vigorar

com a seguinte redaçáo:
"Art. 89.
-

--

__Jy- desobedecer ao sinal fechado ou a parada

Ço

XXIII -transitar em velocidade compatível com
a segurança:
a) diante de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque, logradouros estreitos ou onde haja
grande movimentação de pedestres;
Penalidades: Grupo 1 e apreenSão- da Carteira Nacional de Habilitação.
b) nos cruzamentos não sinalizados, quando não
estiver cirCulando em vias preferenciais;

É proibido a todo condutor de veículo:

"••••••-••••••ooao•oo•••U••-••-.,~~"""••"•T•~••••••"'--

obrigatória; prOsseguindo na marcha;
Penalidade: Grupo 1.

.................................................... ....
XVIII -'-- disputar corrida por espúito de emula·
~;..;·:-.

_~~-

ção;
--

Penalidade: Grupo 1 (cinco vez-es)~ apreensão ao
veículo e cassação da Carteira Nacional de Habilitação.
XIX- promover ou participar de competi-ções esportivas com veículo em via terrestre, sem autorização

-

I
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expressa de autoridade competente e sem as medidas
CAPÍTULO X
acauteladoras ·da segurança pública;
Dos Deveres e Proibições
Penalidade: Grupo 1 (dez vezes), apreensão dos
Art. 83. É dever de todo condutor de veículo:
veículos e cas_sação da Carteira N;~cional de HabiliI - dirigir com atenção e oS cuidados indispensáveis à
tação ·
segurança de trânsito;
......................................
.......... ·---- Penalidade: Grupo 4.
Art. 97 · A cassação do documento de habilitaI I - conservar o veículo na mão de direção e na faixa
ção dar-se-á:
própria;
-- -..............................................
• Penalidade: Grupo 2.
III- guardar distância de segurança entre o veículo que
b) quando a autoridade comprovar que o condutor
dirigia em e-stado de embriaguez ou_ sob o domínio
dirige e o que segue imediatamente à sua frente;
de tóxico~ 3.pós duas apreensões pelo mesmo motivo?
Penalidade: Grupo 2.
e, ainda, quando o condutor incorrer nas hipóteses
IV- aproximar o veíCulo da guia da calçada, nas vias
dos incisos XVIII e XIX do art. 89."
urbanas, para embarque ou desembarque de passageiros e
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de sUa publicarga ou descarga;
cação.
Art. 4• Revogam-se as disposições em contrário.
(I) Lei n• 6.731, de 4-12·79.
~----.

~.................

(2) Decreto-lei n• 584, de 16-5-69.

LEGISLAÇÃO CITADA
CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO
LEI N' 5.10_8, DE 21 DE SETEMBRO DE 1966
Texto Comolldado
DECRETO-LEI N• 237, DE 28·2-67
DECRETO-LEI N• 58.4, DE 16'5-69
DECRETO-LEI N• 912, DE 2-10..69
LEI N' 5.693, DE 16-8-71
LEI N• 5.820, DE 10..11-72
LEI N• 6.124, DE 25-10-74
LEI N' 6.308, DE 15-12-75
LEI N' 6.369, DE 27-10-76
LEI N' 6.731, DE 4'-12'79
LEI N'7.031, DE 20..9'82
LEI N' 7.052, DE 2-12-82
(1) § 2• No caso do parágrafo anterior; a autoridade
de trânsito poderá apreender a Carteira Nacional de Habilitação do condutor até a realização dos exames.
Art. 78. Para participar de competições aubomobilísticas, o condutor deverá possuir, além da Carteira Nacional
de Habilitação, documento expedido pela entidade máxima
de direção nacional de automobilístico.
§ 19 Aos corredores do exterior, convidados para participar de competições no território nacional, exigir.:se-á a Permissão Internacional para Conduzir ou a Carteira Nacional
de Habilitação.
§ 29 Para as provas juvenis, o Conselho Nacional de
Trânsito expedirá instruções especiais.
(1) Art. 79. O condutor que inobservar os prazos de
exames prescritos pelo Conselho Nacional de Trânsito terá
sua Carteira de Habilitação apreendida, ex ollldo, pela autoridade de trânsito, até que satisfaça as exigências legais.
Art. 80. Aos condutores de tratares, máquinas agrícolas e dos_ veículos mencionadOs no artigo 63, será exigido
documento de habilitação quando transitarem pelas vias terrestres.
§ 1' Vetado.
(1) § 2• Revogado.
(2) Art. 81. Revogado.
(2) Art. 82. Revogado.

_Penalidade: Grupo 3.
V -:-::- desviar o veículo para o- acostamento nas estradas,
para embarque ou desembarque de passageiros e eventual
carga ou descarga;
Penalidade: Grupo 2.
VI- Dar passagem, pela esquerda, quando solicitado;
Penalidade: Grupo 3.
·
-VII- obedecer à sinalização;
Penalidade: Grupo 4.
VIII- parar veículos:
--a) sempre que a respectiva marcha for interceptada por
outros veículos que integrem cortejo, préstitos, desfiles e formações militares, crianças, pessoas idosas ou pOrtadoreS de
de_feitos físicos que lhe dificultem o andar e cegos~ identificados
por bengala branca ou por outro processo aprovado pelo Conselho Nacional de Trânsito;
Penalidade: Grupo 2.
b) para dar passagem a veículos precedidos de batedores,
bem como a veículos do corpo- de bombeiros, de socorros
médicos e ~rviços de polícia, quarido em -missão de emergência, que estejam ídentificados por dispositivos de- alarme e
de luz vermelha intennitente;
Penalidade: Grupo 3.
c) ~tes çJe tr~ospor linha férrea ou entrar em via preferencial;
Penalidade: Grupo 2.
IX -fazer sinal regulamentar de braços ou acionar dispositivo luminoso indicador~ antes de parar o veículo, reduzir-lhe
a velocidade, mudar de direçã.o ou- quando iniciar a marcha;
Penalidade: Grupo 4.
X -obedecer a horários e normas de utilização da via
terrestre, fixados pela autoridade de trânsito;
Penalidade: Grupo 4.
XI- dar preferência de passagem aos pedestres que estiverem atravessando a via transversal na qual vai entrar, aos
que ainda não hajam concluído a travessia, qU3ndo houver
mudança de sinal, e aos que se encontrem nas faixas a eles
destinadas, onde não houver sin~ização;
Penalidade: Grupo 3. Quando o pedestre estiver sobre
a faixa a ele destinada: Grupo 2.
XII - nas vic:ts urbanas, deslocar com antecedência o veículo.. para a faixa mais à ~querda e mais à direita, dcntr? .
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da· respectiva mão de direção, quando tiver de entrar para
um desses lados;
Penalidadt!: Grupo 3.
.
XIII - nas estradas onde não houver locais apropriados
para a operação de retorno, ou para entrada à esquerda,
parar o veículo no acostamento à direita, oride aguardará
oportunidade para cruzar-a pista;
Penalidade: Grupo 2.
.
XIV- nas vias urbanas, executar a operação de retomo
somente nos cruzamentos ou nos locais para isso ctetenni. nados;
Penalidade: Grupó 4.
XV - colocar-se com seu veiculo à disposição das autoridades policias, devidamente indentifi.ca:das, quando por elas
solicitado para evitar fu-ga de deünqüentes, ou em casOs de
emergência, na fonna do Regulamento; Penalidade: Grupo 4.
XVI- prestrar socorro a vítimas de aciden~e.
Penalidade: Grupo 3.
· ·
- · · •·
XVII- portar e, sempre que solici~do pela autoridade
de trânsito ou seus agentes, exibir os respectivos documentos
de habilitação, de licenciamento do veículo e outros que forem
exigidos por lei ou regulamento;
Penalidade: Grupo 4 e retenção do veículo até apresentação dos documentos exigidos.
XVIII- entregar, contra-recibo, à autoridade de trânsito ou seus agentes, qliâlquer documento dos exigídos no
item anteriOr, para averiguação de autenticidade;
Penalidade: Grupo 4..·
XIX- acatar as ordens emanadas das autoridades;
Penalidade: Grupo 4.
XX - manter as placas de identificação do veículo em
bom estado de legibilidade e visibilidade, iluminando a placa
traseira à noite;
-- ·-·
·
·
Penalidade: Grupo A.
XXI -manter acesas as luzes externa do veículo, desde
o pôr-do-sol até o amanhecer, utilizan4_o_~arol b~ixo cguando
o veículo estiver em movimento;
Penalidade: Grupo 3.
XXII- nas estradas, sob chuvas, neblina ou cerração,
manter acesas as luzes externas do veículo;
Penalidade: Grupo 3.
XXIII -transitar em velocidade compatível com a segurança:
a) diante de escolas, hospitais, estações de embarque e desem-

barque, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação de pedestres;
Penalidade: Grupo 2.
b) nos cruzamentos não sinalizados, quando_ não estiver
circulando em vias preferenciais;
·- - - - ~ -~
Penalidade: Grupb 2.
c) quando houvet má visibilidade;
d) quando o paviMento apresentar-se escorregadio;
e) ao aproximar-se da guia de calçada;
f) nas curvas de pequeno raio;
g) nas estradas, cuja faixa de domíriiO não esteja cercada,
ou quando, as suas margens, houver habitação, povoados,
·
vilas ou cidades;
h) à aproximação de animais na pista;
i) quando se aproximar de tropas -militares, aglomerações, cortejos, préstitos e desfiles.
Penalidade: de c a i. Grupo 3.
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Art. 84. É dever do condutor de veiculo de transporte
colelivo, além dos constantes do ll!1lgo 83:
abster-se da cobrança de passagens, se responsável
por veículo de transporte coletivo urbano;
Penalidade: Grupo 1.
b) usar marcha reduzida e velocidade compatível com
à segurança-, ão descer vias com declive àcentuado;
Penalidade: Grupo 2.
c) atender ao sinal do passageiro~ parando o veículo para
embarque ou desembarque somente nos pontos estabelecidos;
Penalidade; Grupo 3.
d) tratar com polidez os passageiros· e o público;
Penalidade: Grupo 4.
e) trajar-se adequadamente;

· ;._ar

(I) Lei n? 5.820, 10-11-72.

Penalidade: Grupo 4.
f) transitar em velocidade regulamentar quando conduzir

escolares.
Penalidade: Grupo 1.
Art. 85- É dever do condutor de automóvel de aluguel,
além dos constantes no art. 83:
a) tratar com polidez os passageiros e o público;
Penalidade: Grupo 4.
b) trajar-se adequadamente;
Penalidade: Grupo 4.
c) receber passageiros no seu veículo, salvo se se tratar
de pessoas perseguidas pela polícia ou peta clamor. público,
sob acusação de prática de crime, ou quando se tratar de
pessoa embriagada ou em estado que permita prever venha
a causar danos ao veículo ou ao condutor.
Penalidade: Grupo 4.
·
Art. 86. É dever do pedestre:
a) nas estradas, andar sempre em septido contrário ao
dos veículos e em ftla única, utilizando, obrigatoriamente,
o acostamento, onde existir;
b) nas vias urbanas, onde não houver calçadas ou faixas
privativas a ele destinadas, andar sempfe à esquerda da via,
em fila única, e em sentido contrário ao dos veículos;
c) somente cruzar a via pública na faiXa própria, obedecentio à sinalização;
d) quando não houver faixa própria~ atravessar a'vía ública perpendicularmente às calçadas e na área de seu prolongamento;
e) obedecer à sinalização.
Art. 87. Os condutoi:es de motocicletas e similares devem:
a) observar o disposto no art. 83;
____ _
b) conduzir seus veículos pela direita da pista, junto à
guia da calçada ou acostamento, mantendo-se em fila única,
quantlo em grupo, sempre que não houver faixa especial a
eles destinada.
Penalidade: Grupo 3.
Parágrafo único. Estendem-se aos condutores de veículos de tração ou propulsão humana e os de tração animal,
os mesmos deveres deste artigo.
Art. 88. Os condutorçs e passageiros de motocicletas,
motonetas e similares só poderão utilizar esses veículos usando
capacete de segurança.
Penalidade: Grupo 4 e retenção do veículo, até que satisfaça a exigência.
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Art. ·89. É proibido a todo o condutor de veículo:
I - dirigir sem estar devidam·ente habilitado ou autori.:ado na forma prevista por este Código e seu Regulamento;
Pent.lidade: Grupo 1.
..
n --entregar a direção do veículo a pessoa não habilitada
ou que estiver com sua carteira apreendida ou cassada;
Penalidade: Grupo 1 e apreensão da Carteira de Habilitação.
III- dirigir em eStado de embriaguez alcoólica ou sob
o efeito de substância tóxica de qualquer natureza;
Penalidade: Grupo 1 e apreensão da Carteira de Habilitação-e do.veículo;
IV- desobedecer ao sinal fechado ou parada obrigatória, prosseguindo na marcha;
Penalidade: Grupo 2.
V - ultrapassar pela direita bonde parado em ponto regulamentar de embarque ou desembarque de passageiro, salvo
quando houver refúgio de segurança para o pedestre;
·
Penalidade: Grupo 2.
VI- transitar pela contramão de direção, exceto para
ultrapassar outro veículo e, unicamente, pelo espaço necessário para esse frm, respeitada a preferência do veículo que
transita em sentido contrário;
Penalidade: Grupo 2.
_
VII -ultrapassar pela contramão outro veículo nas curvas e aclives sem visibilidade suficiente, bem como nos cruzamentos e nas passagens de nível;
Penalidade: Grupo 2.
VIII - ultrapassar outro veículo em pontes, viadutos ou
túneis, exceto qu.ando se tratar de du~s pisas separadas por
obstrução física; -.
.
Penalidade: Grupo 2.
IX -ultrapassar outro veículo em movimento nos cortejos;
Penalidade: Grupo 4.
-x-ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da_
frente estiver colocado ·na faixa apropriada e der sinal de
que vai entrar à direita;
( 1)

Lei n• 7.031, de 20-9-82.

Penalidade: Grupo 3.
XI- ultrapassar pela contramão veículos parados em fila
jiinto- a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos ou
qualquer impedimento à livre circulação, salvo com a permis-são da autoridade ou seus agentes;
Penalidade: Grupo 2.
XII- forçar passagem entre veículos que, transitando
em sentidos opostos·; estejam na iminência de passar um pelo
outro;
Penalidade: Gru.po 2.
XIII- transitar em marcha-a-ré, salvo na distância necessária para pequenas mánObras;
Penalidade: Grupo 4,
-·
.
XIV - transitar em sentido oposto ao estabelecido para
determinada via terrestre;
Penl!lidade:. Grupo 2.
XV- transitar ao_ lado de outro veí.culo, interrompendo
ou perturbando o trânsito;
Penalidade: Grupo 3.
XVI- transitar eni. Velocidade superior à permitida para
o local;

Penalidade: Grupo 2.
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_

XVII- executar a operação de retorno, ainda que nos

locais permitidos, com prejuíZo da livre circulação dos demai~
veículos ou da segurança, bem como nas curvas, aclives e
decliVes;
Penalidade: Grupo 2.
XVIII- disputar corrida por espírito de emulação;
Penalidade: Grupo 1 e apreensão da Carteira Nacional
de Habilitação e dos veículos._
_
_ c
XIX- promOver ou particiPar de competições esportivas
com veículo na via terrestre, sem autorização expressa da
autoridade competente e sem as medidas acauteladoras da
segurança pública;
-Penalidade: Grupd 1 (cinco vezes) e apreensão da Carteira de Habilitação e do veículo.
.
XX - transitar com o veículo em velocidade reôuzida,
em faixa inadequada ou pertubando o trânsito.
Penalidade: Grupo 4.
XXI -dirigir:
a) fora da posição correta;
b) usando apenas uma das mãos, exceto quando deva
fazer sinais de braço ou mudar a marcha ·de câmbio, ressalvados os casos previstos no artigo 76;
d) utilizar-se da via__~m ~grupamentos capazes de perturbar o trânsito, ou para a prátiCa de qualquer folguedo, esporte,
desfiles e similares, salvo em casos especiais e com a devida
licença da autoridade competente;
e) andar fora da. faixa própria, onde esta existe.
Penalidade: Vide artigo 105 e parágralos.
CAPÍTÜLO XI
Das Infrações
Art. 94. Consider.ar-se-á infração a inobservãpcia de
qualquer preceito deste Código, de seu Regulamento e das
Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito.
Art. 95. O ·responsável Pela infração fica sujeito às seguintes penalidades:
a) advertência;
b) multa;
c) apreensão do documento de habilitaçãq;
d) cassação do documento de habilitação;
e) remoção do veículo;
t) retenção do veículo;
g) apreensão do veículo.
,
§ 19 Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas
ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as
penalidades em que haja incorrido.
_
§ 29 .-A aplicação das penalidades previstas neste Código
não exonera o infrator das cominações cíveis e penais cabíveis.
§ 39 O ónus decorrente da remoção ou apreensão do
veículo recairá sobre seu proprietário, ressalvados os casos
fortuitos.
-- Art. 96. Nos casos-de apreensão de documento de habilitação a suspensjío do _dir~ito.-de di_rigir dar-se-á por prazo
de um a doze meses.
.
. _
§ 19 Além dos casos previstos em outros artigos deste
Código, a apreensão do documento de habilitação far-se-á:
a) quando o condutor utilizar o veículo para a prática
de crime;
b) quando fc;>r multado por três vezes no período de um
ano, por infrações compreendidas no Grupo 2;
c) por incontinência e conduta escandalosa do condutor;
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d) por dirigir veículo de categoria- para a qoaffi-ãõ eStiver
habilitado, ou devidamente autorizado;
-__
e) Revogado.
§ 29 A apreensão se fará contra recibo por decisão fundamentada da autoridade de trânsito.
-- - Art. 97. A cassação do document<l' de habilitação darse·á:
a) quando o condutor, estando com a Carteira de Habilitação apreendida, for encontrado dirigindo;
b) quando a autoridade comprovar que o condlltor dirigia
em estado de embriaguez ou sob o domínio de tóxico, após
duas apreensões pelo mesmo motivo;
c) quando o condutor deixar de preencher ·as condições
exigidas em leis ou regulamentos para a- direção de veículos.
Art. 98. Aos menores autorizaUos a dirigir, nos termos
dos arts. 81 e 82, quando incidirem em inffaÇões, dos Grupos
1 e 2, será cassada a respectiva autoriZaçãO.
- Art. 99: Além dos casos previstos em lei a apreensão
do veículo poderá ocorrer:
a) para atendimento a determinação judicial;
b) quando expiradoo prazo de permanência no País, a
-- -- veículo licenciado no estrangeiro.
§ 1~' A apreensão de veículo não se dará enquant!J estiver transportando passageiros, c~rga perecível ou que possa
vir a causar danos à segurança pública, salvo se puder danificar
a via terrestte ou a sinalização do trânSito. __ - ___
.
§ 2"' Satisfeitas as exígênéias legaiS e· iegulamentares,
· os veículos retidos, removidos ou apreendidos serão imediatamente liberados.
,:.J
Art. 100. As penalidades serão impostas aos proprie• táriosdos veículos, aos seus condutores, ou a ambos, conforme
o caso.
Parágrafo único. Aos-proprietários e condUtores d-e veículos serão impostas concomitantemente as penalidades de
que trata este Código, toda vez que houver responsabilidade
solidária na infraçáo dos preceitos que lhes couber observar,
respondendo cada um de pe[" si, pela falta em comum, que
lhes for atribuída.
Art. 101. Ao proprietário caberá sempre a responsa·
bilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito
do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade
de suas características -e fins, matrícula de seus condutores,
quando esta for exigida, e outras disposições· que--deva observar.
Art. 102. Aos condutores caberá a responsabilidade
pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção dos
veículos.
-
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(A comissdo de Constituiçdo, Justiça e Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA.CÁMARA N•182, DE 1993
(n' 180/91, o a Casa de origem)
Estabelece oonnas gerais sobre a emissão de sons
e ruídos prejudiciais à saúde, à segurança e ao sossego
públicos.
O Congresso Nacional decreta:
---- -Art. 1? A emissão- de sons e ruídos, decorrentes de
~aisquer atividades industriais, comerciais, sociais, reCrea- ·-
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tivas e de publicidade de qualquer natureza, obedecerão a
padrões compatíveis com o interesse da saúde, da segurança
e do sossego públicos.
,
_ Parágrafo único. O poderExecutivo Federal estabeleCerá os padrões que limitem os níveiS de sons e de ruídos,
de acordo com a destinação e li:SO do solo urbano e as atividades desenvolvidas.
-Art. 2~' As entidades e órgãos públicos federais, _estaduais ou municipais competentes, no uso do respectivo poder
de" polícia~ -estabelecerão sobre os locais, horários e natureza
das atividades e eventos produtores de ruídos, compatibilizaDdO o-seu exercício com a preservação da saúde e do sossego
públicos.
§ I• Entre as 22 (vinte e duas)' horas e as 8 (oito) horas
é vedada a estabelecimentos comerciais ou resideõciais a exibi~
ção de música ou iuído que comprometa o descanso ~s pes~
soas em suas residências, tendo sempre precedência o iflteresse
de moradores da área alcançada pelo respectivo som.
§ 29 A emissão de ruídos produzidÕs por veículos automotores e os produzidos no interior dos ambientes de tra~alho
obedecerão às seguintes prescrições:
I - do Código Nacional de Trânsito e seu regulamento;
II - das normas e padrões federais estabelecidos para
as condições mínimas de segurança, conforto e higiene do
trabalho;
III - das normas estabelecidas pelo INMETRO referentes aos alarmes sonoros.
Art. 3" O desrespeito às normas estabelecidas nesta lei
e pelas autoridades competentes constitui contravenÇão penai,
sujeitando o infractor às seguintes penalidades:
1- prisão simples de um a três meses;
II-multa;
III- suspensão temporária ou definitiva da atlvldade
produtora do som ou do ruído.
§ 19 As penalidades de que trata este artigo poderão
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, a critério da autQridade judiciária.
§ 2~' As multas a serem aplicadas serão estabelecidas
pelos podei-es executivos federal, estadual ou municipal, de
acordo com o respectivo nível de competência.
§ 3? No caso de suspensão das atividades, o seu reinício
dependerá de comprovação, por parte do infrator, de que
foram tomadas todas as medidas necessárias à integral obe_diência aos parâmetros específicos em que se enqUadrem.
Art. 4~' Esta lei entra em vig~r na data de sua publi~
cação,
Art. 5<? Revogam-se as disposições em contrário.

'LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N' 3.688 -DE 2DE OuTUBRO DE !9.Í!
LEI DAS CONTRAVENÇÓES PENAIS (I)
.
Parte Geral
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CAPÍTULO IV

Das Contravenções Referentes a paz púbHca (15)
Art. 42. Pertubar alguém o trabalho ou o soss.ego
alheios:
I-_ com gritaria ou algazarra;
·
·
I I - exercendo profissão incómoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais;
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III -abusando de in~trumentos sonoros ou sinais acús~
ticos;
, _ ·,
.
. __
IV - provocando ou nãO procurando impedir barulho
produzido por animal de que tem a guarda;
Pena- prisão simples, de 15 dias a três meses, ou multa,
de Cr$200,00 (duzentos cruzeiros) a Cr$2.000,00 (dois mil
cruzeiros).
PORTARIA N• 92, DE 19 DE JUNHO DE 1980
O MiniStrO- de Estado do Interior, acolhendo proposta
do Secretárip dp_M~io A.rp.Pient~, no uso das atribuições conferidas pelo art. 4•, do. Decr.e1o n• 73.030, de 30 de outubro
de 1973;
·
Considerando que os pr~blemas dos níveis excessivos _de
sons e ruídos est~o inc;;h,J.ídps entre os sujeitos ao controle
da poluição do meio ambieQte;
Considerando que a deterioração da qualidade de vida,
causada pela poluição sonora, está sendo continuam~_nte agravada nos grandes centros urbanos;
Consíderando. que os malefíCios causados à saúde, por
ruídõS e sons, está acima do S\Jportável pelo ouvido humano;
Considerando q~e a ~ixação dos critérios e-padrões necessários ao _controle_ çios n(v~is. de som depende de inúmeros
fatores, entre os quais, exig'êncüiS e cóndiCionaineiltos humanos, fontes geradoras cara-cterísticas do agente provocador,
locais e áreas de triedição, distribuição, hora e frequência
da ocorrência;
.
_.
Considerando a grande extensão territorial brasileira, a
heterogeneidade do.s municípios brasileiros, possuidores de
situações diferenciadas de uSos e costumes;
ConSideran,do, qç.e .o~ :critérios e padrões deverão ser
abrangentes e de forma a permitir fácil aplicação em todo
o território nacional:
Resolve:
I --A emissão de sons e ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, Comerciais, sociais- _Ou recreativas,
inclusive as de propaganda, obedecerá, no interesse da saúde,
da segurança e do sossego público, aos padrões, critérios e
diretrizes estabelecidos nesta portaria.
II- Consideram-se· prejudiciais à saúde, à segurança e
ao sossego público, para os fins do item anterior, os sons
e ruídos que:
a)- atinjam, no ambien,te _exterior do recinto em que
tem origem, nível de som de mais de 10 (dez) decibéis dB (A), acima do ruído de fundo existente no local, sem
tráfego;
b)- Independentemente do ruído de fundo; atinjam no
ambiente exterior do recinto· em que têm origem mais de
70 (setenta) decibéis -dB (A), durante o dia, e 60 (sessenta)
decibéis- dB (A), durante a noite;
c) alcancem; no interior do recinto em que são produzidos, níveis de som superior aos considerados acitávei~, pela
Norma NB- 95, da Associação Brasileira. de Normas Técnicas
- ABNT, ou das que lhe sucederem.
III- Na execução dos projetas de construção ou de reformas de edificações, para atividades heterogéneas, o nível
de som produzido por uma delas não poderá ultrapassar os
níveis estabelecidos pela Norma NB-95, da ABNT, ou das
que lhe sucederem.
IV - A emissão de ruídos e sons produzidos por veículos
automotores, e os produzidos no interi()r dos _ambientes de
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trabalho, obedecerão às_ normas expedidas, respeCtivamente,
pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, e pelo
órgão competeDiê dO MínistériO do Trabalho.
_
V - As entidades e órgãos federais, estaduais e municipais, competentes, no uso do respectivo poder de polícia,
disporão, de acordo com o estabelecido nesta Portaria, sobre
a emissão ou proibição de emissão de sons e niídos_produzidos
por· quaisqúer meiOs ou de qualquer espéciê, considerando
sémpre os locais, horários e a natureza.das ,atiyidades ~missç~
ras, com vistas a compatibilizar o exercício da atividade com
a preservação de saúde, da segurança e do sossego público.
- VI- Todas as normas_ regUladoras de poluiÇão' Sdriota
emitidas a partir da presente da·tá, deverão ser cOmpatibilizadas com a presente Portaria e encaminhadas à SEMA.
VIl--:- Para os efeitOs desta Port~rj.a, às ·medições de verão ser efet~adas Com ã.parelho Medidor Ue · nivel de som
que atende às recomendações -da EB 386n4; a c ABNT, ou
das que lhe sucederem.
_
·
_
· ·
VIII - Para a medição· dos riíveis de som considerados
na presente Portaria; õ- aparelho medidor de nível de som,
conectado à resposta lenta, deverá estar Cbm o microfone
afastado, no mínimo, de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) da divisa do imóvel que contém a fonte de som e
ruído, e à altura de 1,20m (tiril-metrO e Vinte centímetros)
do solo.
IX- O microfone do apareiho medidor-de nível de som
deverá estar sempre afastado~ no· mínimo; de 1.20m (um metro
e vinte centímetros) de quaisquer obStácUlos, bem como guarnecido com tela de ~ento.
,
_
.
X- Todos os níveis de som sã_Q ref~ri~os à _curva de
ponderação (A) dos aparelhos medidores, inclusive os mencionados na NB-95, da ABNT. -Mário David Andreazza.
(À Comissão de AsSuritos S?cüiis)- · - ·
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•183,DE 1993
'
(N• 1.370/91, na Casa de origem)
Dá nova redação ao art- 14 da Lei n• 8.177, de
1~" de março de 1991, que "estabelece regras para a
,. desindexação da economia e dá outras providêoei~".
O COngresso Nacional decreta:
Art. 1• da Lei n• 8.177, de 1• de março de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14 O Conselho Monetário Nacional poderá instituir e disciplinar nOvas modalidades de cader- neta de poupança, observada periodicidade de crédito
de rendímento ígual ou superior a trinta dias e remune~
ração básica pela TRD. ,;
Arl-- 2'~~-EstaJeL entra~<>m: yig(!r~~na~ '~ela!ª J:IÇ~~~~J1ubli
cação.
Art. 3" Revogam-~ éll§. sfi§J:~:~:~!çQ_e_(~ contr;Ui.O:
LEG!SLAÇÃÕ CITADA
Lei N• 3.177, DE 1• DE MARÇO DE 1991
Estabelece regras para a desindeXação da economia
e dá outras providências.

······A~~-14·-·~·~s;~~-c~ri.~i'd~·s;~·;u-~trt~ri~;d~~~-i~tituir e disciplinar novas modalidades de caderneta de poupança, observada periodicidade Qe crédit~ _dE;: r~ndimentos
superior a trinta dias e-remuneração básica pela TRD.

(A

Comissão de Assuntos Económicos.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 184, DE 1993
!N' 1.568/91. na Casa de origem)
Dispõe sobre a concessão de descoDto nos valores
dos ingressos em espetáculos culturais e artísticos para
pessoas idosas ou portadoras de deficiência lilllca.
O Congresso Nacional decreta:
_
__
_

Art. 19 ·O art. 71 da Consolidação-das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei li?- 5.452, de 19 de maio de 1943,
passa a vigárár- acrescido do serguiriü: § 49 :
"A~t,

·

······§·4~· -~-a~;~-ci~ -~- i;;t~~~~~ p~~~ ·:~p~~~-; -~~~~~
taçáo·, ·previsto neste artigó, ·não for concedido -Pelo
empregador, este ficará obrigado a remunerar o perio-- do coirespondente com um acréscimo de no mínimo
50%_(cincj_üenta pór cento) sobre o valor da remuneração da hora normal çie tra.balho." .

Art. 1? Os aposentados maiores de sessenta e cinco
anos e os portadores de deficiência ·_física_ terão ctes_cOiito- ~e
50% (cinqüenta po·r-CéntóJilos valores dos ingressos em espe~
táculos culturais e artísticos, inClusive cióe.mas e te-atroS, promovidos ou de qualquer forma subsidiados pela U_nião ~U
enUdade a ela vinculada.
.
Art. 29 A concessão de licença para promoçãO d~ e~spC-·
táculos artísticos e culturais é condicionada, nos tenno& da
legislação local, à previsão de meios de estímulo à participação
dos aposentados maiores de 65 anos e de portadores de deficiência física, mediante desconto no valor dos_ ingressos e
facilitação de acesso.
Art. 3!> Esta lei entra em vigor na data de sua publi··
cação.

:11 .. ,.............................................. .

1

Art. 29 Esta lei en:tra em vigor na data de sua publi.
.
.
.
..
Art. 39 Revogam-se as diSposiç~es eM_-~ptrário.

caç~o_..

LEGISLAÇÃO CITADA

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI
N' 452, DE I' DE MÀIO
- .
- . DE ' 1943'
Aprova a CoilsoHdação das Leis do Trabalho.

CONSTITUIÇÃO REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

O Presidente da República, usando da at:rib~ição que
lhe confere o art. 180 da Co_nstituição, decreta:

'

································.:rrTüi:ü"iil·····.. ····--~·-·····~········ ·
CAPÍTULO II
Da Duração do Trabalho

Da Organização do Estado

CAPíTuLO II
Da União
Art. 24 Compete à União, aos Estados e ao DiStrito
Federal legislar concorrentemente sobre:
IX- educação, cultura, ensino e desporto;
XIV- proteção e integração" sOcíãl das pessoas_ porta---doras de deficiência;

do Adolescênte e do Idoso
o o O o

o·~

O O o o

o O O O 40 . .

~0

'"'o o o o o ..

~·-·~·

O O

••-~+Oooo-ooooo

..

-~-O.oHÕ

O O O O O O O O O o_. o

Art. 230. A faDll1ia, a sociedade e o Estado têm o dever
de amparar as pessoas idosas, assegura_ndo sua participação
na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o çlireito à vida.
•••••••••••••••••••• ou •••• · - · - - - - - - - - · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

•••••

§ 2~

Aos maiores de sessenta ~ cinco anos é garantida
a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.
(À ComissãO de Assuntos Sociais.)

PROJETO DE LEi DA CÃMARA N' 185, DE 1993
(N' 2.398/91, tia-Casa iiê origem)

Acrescenta parágrafo ao art. 71- da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, prescrevendo sanção- a ser aplicada em caso de descumprimento do disposto no caput do referido artigo.
O CóngreS,So Naciomil decfeta:

7·-~-~-···.----·--·~·t····---·---

SEÇÃO II
Da Jornada de Trabalho

..

TITULO VIII
Da Ordem Social
CAPÍTULO VII
Da Familia da Criança,
o

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

-~'

_

........... .... ...... .......... ----- ......-.............-, ..·.-.-.-.....-. ;-.
Art. 59. -A duração n-o_rmal do trabalho poderá ser
'

-~·

-~---

acrescida de horas ·suplementares, e·m número não excedente
de duas, mediante acordo_ escrito edtre empregador e empregado_, ou mediarite convenção coletiva de trabalho.
§ 19 Do acórdo ou convenção coletiva de trabalho deverá constar. obrigatoriamente, a importância da remuneração
_dª hora suplementar, que será pelo menos, 20% (vinte por
cento) superior à da hora normal).

SEÇÁO III
Dos Períodos de Descanso

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

--Art. 71. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração
_exceda de seis horas, é obrigatóría a concess-ão de um intervalo
para repouso o_u alimentação, o qual será, no mlilimo, de
-uma hora e, salvo acordo_ escrito ou convenção coletiva em
contrário, não poderá exceder de duas horas.
§ 1' Não excedendo de seis horas o trabalho será, entre·
tanto, obrigatóriO um intervalo de quinze minutoS-- quandP
a duração ultrapassar quatro horas.
§ 29 Os intervalos de descanso não serão co_mputados
na duração do trabalho.
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§ 39 O limite máximo de .um hora para r~pouso ou refeição poderá "'r reduzi<\o, por ato do Mini,tr<;> ,<lo Trabalho,
quando, ouvida a Secretaria, de Segurança e Medicina do Trabalho (SSMT), se verificar que o estabelecimento atende integralmente as exigências concernentes à oTganízaÇão dos refeitórios e quando os respectivos empregados não e~tiverem sob
regi~e ,de t~bal~o p~orrogad9 a horas suplementares.
-
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CAPÍTULO II
Das Ações de Despejo

··· · ·: M~····6i ·: ·i'~ig~dâ~P~~;ct;;r;·~..~Çã~ ·cte:;f~~p~j~·:-·~-i~i~
fixará 'pfãio de trinta dias pàl-a.' a -desocup·aÇã<? vOluntária,
res~lya4o o _çljsposto nos parágrafos _seguintes; · ''' 0 '''"''''''''~'''"'"''!''',"''''"-''>"'.'''"t""r•••"•"''-•u••_•••~~·~·~-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 186, DE 1993
(N• 2.384/91, na Casa d~ o~m)
Altera dispositivos da Lei n• 8.245, de 18 de outubro
de 1991, que ''dispõesobre as locaçõeS dos imóveiS urbanos e os procedimentos a elas pertinentes".

O rCongresso Napio,nal d~cr~ta:
.,.
Art. 1• · A Lei n' 8.245, de 18 de outubro de 1991, que
"dispõe sobre as locações dos .imóveis urbanos e ·os procedimentos a elas pertinentes", passa a vigorar com nova redação
para o§ 3• do art. 63 e para o caput,do.art. 64, na forma
abaixo: ·
"Art. 63. ................
·-·····--~-~----·-····

§ 3• Tratando-se de hospitais, repartições públicas, unidades sanitárias oficiais, asilos e estabelecimentos de saúde e de ensino autorizádos. e fiscalizados pelo
Poder Público, e o despejo for decretado com fundamento no inciso II do art. 53, o- prazo será de um
ano, exceto nos casos em que entre a citaçãO e a sentença de primeira instância houver decorrido mais de um
ano, hipótese em que o ptazo será de seis meses_.

Art. 64. ,Salvo nas hipóteses de ações fundadas
_nos incisos .I, III e_ IV do ~:rt .. 99,_3:_e_xeçução.prpvisóri~
do despejo cjependerá de caução não inferjor a doze
meses e nem.superior a dezpjto .Jl).çses Çlo aluguel, atualizado até a data do depósito da caução.",
Art. 29
cação.

Esta lei entra em vigor na data de sua _J?ubli-

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 8.245, DE 18 de OUTUBRO DE 1991 .
Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os
procedimentos a elas pertinentes.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu saneio~
no a seguinte lei
........................... ·- .. ·-·. ·-· .........•..
·-·
•,•_
.....

..

·~

~.-

TITULO II
Dos Procedimentos

...

~--~·

·--:~·-.··

•

§ 39 Tratando-se de hospitais, repartiÇões p'úblicás, uilidaãéS Sanifárias ~ofidais,- ·aSilõs e êstâbelechrientos de Saúde
e' de ehsino autorizadOs e fiscaliz3do( pelo' POder' PúbliCo_, e o.de~pejç for decreta.~o com f~nda.mento :no fn~iso_IV do·
~- 99 _qu_ 9-9 inciso II do art. 53, o prazo será_de um _an<:,
exceto no~ casos em que entre a ci~ção e a sentença de pnmelra.inStânda'houver decorrido_mais'de UJil arJO, hipótese em
qUe o p'r~zo' Será de seís meses.' . '
' ··- ·'' · · ' ··

....

··:.;,:rt~· 64·.· .. s~~~~-~~;-i,i'Pói;;;;~ ';j~~ ·~Çõii'j~;;'ci;d-as '~6.'
incisos I, II e ÍV do art. 9•, a execuÇão provisória do despejo
dependerá de caução não inferior a doze meses e nem superior
a dezoito meses do aluguel, atualiZado até a data do depósito
da caução.
-··TITULO!.
Da Locação·

.............................. cArfri:ii:õ'ii···-,················o.-···--·· ·.
Das Disposições Especiais
·' SEÇÃOI!I
Da Locação não Residencial
Art: _5_3. Nas lOcações de imóveiS uti)iza<;los pOr hospitais, unidades sanitáriasoffciais, asilos, bem colho de'estabele"cimentos de saúde e de ensino autorizado e fiscalizados pelo
Poder Públicol o contr.aN somer:t~ pÓ_derá ser rescindido.
I - nas hipóteses do art. 9o; .
__ _.
II -se o proprietário, promissário comprador ou promts·
sário cessionário, em caíáter irre~~gável e imitido na posse,
com título reg~strad~; que haja qui~ado o preço da pr?me~sa
ou que, não o tendo feito, seja autorizado pelo propnetáno.
pedir o imóvel para demolição, edificação licenciada ou reforma que venha a resultar em aumento mínimo de cinqüenta
pdr cento <;ta área út~I: _
·~
... ~- ................... ---~:.. -~-.,--- .,----·· ·_ ·-:-:-:·~~. ~- ·:· ~-·. ~--~--.. ·_··~ ·; ~·- ..

CAPíTULO

I.

. Disposições Gerais
SEÇÃOI
Da Locação em Geral
'

.

Art. 9'... A locação também poderá ser desfeita:
I - por mútuo àcordo·;
II -em decorrência da prática de infração legal ou contratual;
III - em decorrência da falta de_ pagamento do aluguel
e demais encares;
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IV- parã- a 'realização de reparações -urgenteS dete~i-
nadas pelo Poder Público, que não possam -sernonnalmente
executadas com a· permanência do locatório no imóvel ou,
podendo, ele se recuse a consentí-las.
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 o Õ 0 0 <0.0 O 0 0 o , - , - , . . , - , o o o o o O o o . . . . . . . .

~.~-

Õ

-~-·--

,....,..·, .FO O o O

_ Parágrafo único. O valor da -01N a ser considerado para
efeito dos iteris I e II é o vigente iió mêS-ein qUe os -rendinlentos
forem percebidos.
''"'""''"'"'''"''',

. . . . , . , • • " o o oo • o o o " . . . • • • " o o • oo • oo • . . "~·'""'o o u o " k~.;. ._"••-'~~--~ M~ ••~~~,.--,;---

tA Comissão de ConstituiçãO: JUstiça e cidadliriia.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•l87, DE 1993
(N• 2.357/91, na Casa de origem)
Dispõe sobre a tributação de bens de pequeno vldor.

O COngresSo Nâ.cionáf deci-t!ta:
Art. J9 Consideram-se de pequeno valor, para efeito
do disposto no inciso IV do art. 22 da Lei n• 7.713, de 22
de dezembro de 1988, õs-bens e direítos cufo pfeço unitário
de alienação, no mês em que esta sereaiizar, sejãigual ou
inferíõr ao valor equivalente a 10.000 UDidãdes Fiscais de
Referência - UFIR.
Parágrafo único. No_ caso de alienação de -diversos bens
ou direitos damesma espécie, será considerado, para os-efeitos
deste artigo, o valor do conjunto dos bens e direitos alienados
no mês.
Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 7.7/3, DE 22 DE DEZEMBRO DEI988
Altera a legislação do Imposto de renda e ü ootns
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LEI N• 8.253, DE 31 DE OUTUBRO DE 1991
Reajusta vlllons de tabela progressiva para c:Qeulo
do imposto de renda.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1• O art. 25 da Lei n• 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, alterado pelo art. 31 da Lei n• 8.218, de 29 de agosto
1991, passa a Vigorar com a segllinte tedação:
"Art. 25. O imposto será calculado, observado
o seguinte:
.
_
_ __ _
I - se rendimento. mensal for até Cr$620 000,00
(seiscentos e vinte mil cruzeiros), será deduzida uma
parcela correspondente a Cr$190:000,00 (cento e nó·
venta mil cruzeiros) e sobre o saldo remanescente incidirá alfquota de dez por cento;
II - se o rendimc;:nto m,e_nsal for =superiOr a
Cr$620.000,00 (seiscentos e vinte mil cruzeiros) será
deduzida uma parce]a correspondente a Cr$448.(X)(),00
( quat~nto5 quarenta e oito mil cruzeiros) e sobre
o saldo remanescente incidirá alíquota de vinte e cinco

o

e

por cento.·
__ § 1'. Na determinação da base de cálculo sujeita

a incidência do imposto poderão ser deduzidos:
a) Cr$16.000,00 (dezesseis mil cruzeiros) por dependente, até o limite de cinco dependentes;
b) Cr$190.000;00 (cento e noventa mil cruzeiros)
providências.
correspondentes à parcela isenta dos rendimentos provenientes de aposentadoriâ e pensão, transferência para reserva remunerada ou reforma pagos pela PreviR
dênciã Sociãl da Uriião, dos Estados, do Distrito FedeR
rale dos Municípios, ou-por-qualquer- pessoa j~rídica
Art. 22. Na determinação do ganho de capital serão
do direito público interno, a pa:rtir do mês em que
excluídos:
o contribuinte completar Sessenta e cinco anos de idade;
c) o- Valor da contribuição pãga, no mês; para a
Previdência Social da União, dos Estados, dO Distrito
Federal e dos Municípios; IV - o ganho de capital auferido na alienação de bens
d) o valor da pensão judicial paga.
de pequeno valor, definido pelo Poder Executivo.
§ 2• As disposições deste artigo aplicam-se aos
Parágrafo 6nico. Não se considera ganho de ca'pital o
pagamentos efetuados a partir de 1' de novembro de
valor decorrente de indenização por desapropriaÇão para fins
1991."
de reforma agrária, conforme o disposto no § S• do art. 184
da Censtituição Federal, e de liquidação de sinistro~ furto
Art. 2• (VETADO) ..
ou roubo, relativo a objeto segurado.
Art. 3» Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
_
- ""
-Art. 4"' Revogam~se as diSposições em contrário.
BrasOia, em 31 de outubro de 1991; 170<: da Independéncia
Art. 25. O imposto será calculado observado o seguin- e 10~• da República - FERNANDO COLLOR - Mardlo
te:
. - Marq... MOftira.
I - se o rendimento mensal for até -duzentas OTN, será
deduzida uma parcela correspondente a sessenta OTN e sobre
DECRETO N' 324 , DE 1• DE NOVEMBRO DE 1991.
o saldo remanescente incidirá a alíquota de dez por cento;
II - se o rendimento mensal for superi-or a duz"entas
Define bens de pequeao valor, ,_. efeito da nio
OTN, será deduzida uma parcela correspondente a cento e
IDdd~ do 1...,...... sobre a ltellda e ProvHtoO de
quarenta e quatro OTN e sobre o saldo remanescente incidirá
·qualq..r Natureza sobre pahao de aopltaletü outros
a alíquota de vinte e cinco por cento.
providêac::ia.
. . • , • . , o • o o r . . . oo • , o , oo ; . , . . . " ' " o . . . ;~-. . . ; . , oo " ' " , ; ••'~';,; ._,;_~ • ' n ;~ '• ~. ;;~._._-,
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-
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b) instalação, em teiTa, das Estações de Telemetria, rasO Presidente da República no uso da atnl>uição que lhe
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em treio e Comando, do Centro de Controle do Segmento Espavista o disposto no art. 22, inciso IV, da Lei n~ 7.713, de cial e da Estação Principal de Comunicações;
22 de dezembro de 1988.
·
- - - -·
c) instalação, em terra, das Estações Terrenas de Comu·
·
·
·
- ·~nicações.
Decreta:
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publiArt. 1"' Consideram-se de pequeno valor, para efeito
do -disposto no art. 22, incisO IV, da Lei n"' 7.713, de 22 cação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
de dezembro de 1988, os bens e direitos cujo preço unitário
de alienação seja igual ou inferior a Cr$3.700.000,00.
Parágrafo único. No caso-de alif::nªção de diversos bens
MENSAGEM No 97, DE 1992
ou direitos da mesma espécie será considerado, para os efeitos
Senhores Membros do Congresso Nacional.
deste artigo, o valor do conjunto dos bens e direitos alienados
Nos termos do artigo61 da Constituição Federal, submeto
no mês.
-~ -~levã<:f~ deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
Art. 2"' O Ministro da Economia.. Fazenda _e Planeja"- ·
de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado
menta reverá, periodicamente, em ato próprio, o Valor de
da Economia, Fazenda e Planejamento e da Infra-Estrutura,
que trata o artigo precedente.
o texto do projeto de lei que "Concede isenção de impoStos
Art. 39 Este Decreto entra em vigor na data de sua
a9~_ ~!l_s ~~stin_a~'?s _ao prosseguimento da execução do Pro·publicação.
grama Nacional de CorimDiCãçõeS Domésticas por Satélite••.
Brasília, 1• de novembro de 1991; 170' da Independência
Brasília, 7 de abril de 1992. - Femaado Collor de Mello.
e 103• da República - FERNANDO COLLOR - Mardllo
Marques Moreira.
EM N' 021/92
25-2-92
(À Comissão de Assuntos Econ6micos.)
Excelentissímo Senhor Presidente da República,
Temos a honra de submeter à elevada consideração de
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 188, DE 1993
Vossa EXcelência projeto de lei que concede isenção de impos(N• 2.718/92, na Casa de origem)
tos federais para o Programa Nacional de Comunicações Domésticas por Satélite.
(De iniciativa do Presidente da República)
2.- Além da relevante contribuição para a expansão dos
COD<ede lseDÇá!> de Impostos aoo bens desti· serviços públicos proporcionados pelo Sistema Nacional de
nados ao p.-.....plmeatG ela execuçio ao prooiOilÚIIIOD· Telecomunicações e para as comunicações táticas de interesse
to da execuçllo do Programa Nockmal de Comualcaçúes das Forças Armadas, o Programa enseja a obtenção de beneDomésticas por Satélite.
fícios diretos para o País. decorrentes da transferência de
tecnologias espadãiS .
.3. Em sua etapa inicial. o referido Programa foi aprOO Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Ficam isentos dos Impostos de Importação e vado em 25 de março de 1981, pelo então Presidente da Repúsobre produtos Industrializados - IPI as riláQUinaS, equipa- blica João Figueiredo, conforme EM n• 021/81-GM, de 26
mentos, instrumentos e aparelhos, bem como suas partes, de março de 1981.
4. Posteriormente, através de licitação interilacional, na
peças e acessórioS, irripOrtados pela Empresa Brasileira de
Telecomunicações S/A- EMBRATEL, para prosseguimento qual foi vencedora a SPAR (CANADÁ), tendo como subamda execução do Programa Nacional de Comunicações Domés· tratada a PROMON (BRASIL), foram adquiridos 2 (dois)
satélites de comunicação, BRASILSAT A1 e A2, hoje em
ticas por Satélite.
Art. 2• Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Indus- pleno funcionamento a serviço do País.
trializados - IPI as máquinas, equipamentos, instrumentos
S. Ao considerar a relevância do empreendimento e
e aparelhos de produção nacional, fornecidos diretamente pe- sua contribuição no sentido de aproximar as mais recónditas
los respectivos fabricantes à Empresa Brasileira de Telecomu- regiões aos centros mais desenvolvidos do País, o Poder Exenicações S/A -EMBRATE!, para prosseguimento da execu· cutivo concedeu, à época, a isenção total dos Impostos de
ção do Programa Nacional de Comunicações Domésticas por Importação e sobre Produtos Industrializados, por meio do
Decreto-Lei n' 2.011, de 18 de j:meiro de 1983, para os bens
Satélite.
Parágrafo único. Ficam asseguradas a manutenção e a destinados à execução do Programa.
6. O Decreto-Lei n' 2.415, de 12 de fevereiro de 1988,
utilização do crédito do Imposto sobre Produtos Industria·
lizados - IPI relativo ~ matérias--priirias, -produtos interme- veio alterar os termos do art. 311 do Decreto-Lei n 9 2.011,
diários e material de embalagem, empregados na industria- de 1983, prorrogando até 31 de dezembro de 1990 as isenções
para a "primeira etapa do programa.
lização dos bens de que trata este artigo.
7. Com base no Voto do Conselho Monetário Nacional
Art. 39 As isenções previstas nesta lei vigorarão até 31
de dezembro de 2000, e somente beneficiarão os produtos n 9 322, de 1982, foi reduzida a zerO a alfquota: do Imposto
relacionados em ato dos Ministros da Fazencla_e das Comu- sobre operações de Crédito, Câmbio e Seguros e sobre as
Operações de Câmbio referentes às importações de Câmbio
nicações.
Art. 49 Para os efeitos desta lei, o Programa de Comuni- referentes às importações de bens, serviços e seguros do Programa.
cações Domésticas por Satélite compreende:
8. Na atualidade é indiscutível o sucesso alcançado pelo
a) fabricação e lançamento, no exterior, dos satélites de
comunicações utilizadas dentro do Programa Nacional de Co- Programa. Resultados podem ser melhor avaliados ao se examunicações Domésticas por Satélite;
minar os anexos que revelam a localização e a quantidade
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de estações terrenas utilizadas para os diversos serviços de pelas cabeças de rede de emissoras, ou pelas concessiónarias
telecomunicações.
-- -- --- --de TV por assinatura, estarão sendo coletados por um conjun9. Dando prosseguimento -ao-Programa, cujos efeitos to de, no mínimo, 250 (duzentos e cinqüenta) estaçóesretranseconôm.icos, sociais e Culturais vêm ultrapassando as expecta- missoras de sinais de televisão. Além dessas estações, estitivas mais otimistas, e para que nãO ocorresse-descontinuidade ma-se que estarãÕ t:!mbém implantadas cerca de 300.000 (tienos serviços de telecomunicações prestados, em face do ténni- zentas mil) estações para recepção direta de televisão;
no da vida útil prevista para os satélites ora_ em_ operação,
c) redes especializadas de transmissão de dados, trazena Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A. - EMBRA- do para os usuários dos serviços de dados uma nova concepção
1EL contratou, em agosto de 1990, tainbém mediante licitação de serviço~ pelo fato destas redes poderem ser configuradas
internacional, cc:'m o consórcio PROMON (BRASIL)- HU- para dar-lhes atendimento sob medida. Estima-se que, ao
GHES (USA), dois novos satélites, visando implementar a final de 1994, um total d~ Ba(oitenta e oito) estações digitais
-'
' · · ·. ·.estárão suportando cerca dd24(cento e vinte e qua_tro) circuisegunda geração do BRASILSAT: - · 10. Assim, dada a envergadura .e abrangência do Pro- tos de alta velocidade e existirão 15 (quinze) redes privativas
grama em sua segunda etapa, que exige a aplicação de recursos de transmissão de dados em baixa velocidade, agregando mais
vultosos, mostra-se recomendável estender a contribuição di- de SJXMJ (cinco mil) estações terrenas distribuídas por todo
reta da União ao ~eSforço á ~r einpreeridido pela EMBRA- o território nacional;
1EL, mediil-D.te 'a -iS:e"nçãõ dos iinpostos federais iriddeÍites,
d) redes privativas das Forças Armadas, onde se enquacomo forma de diminuir os encaigos finãnceiros dO Programa. dram, na 1~ Geração do Programa, a rede do SISCOMIS
11. Por se tratar de um programa de telecomunicações, (Sistema de Comunicações Militares via Satélite) e, na 2• Gerainstrumento eficaz para o desenvolvimento económico~ certa- _ção, além do SISCOMIS, a rede para uso exclusiyo de comunimente a União, aõ conceder tais isençõeS, será ressarcida caçóes táticas militares, através de equipamentos.específicos
ao longo do período dessa concessão, juntamente com-os- instalados nos satélites BRASILSAT B1 e B2 (repetidores
Estados e Municípios, por intermédio do aumento da arreca- na Banda X).
dação dos impostos oriundos do crescimento das atividades-14. Os investimentosq_ue a.EMBRATEL planeja realieconômicas nas regiões abrangidas pelo PrOgrama.
zar ao longo desta década~ assim co_mo o montante equivalente
12. Além da população em geral, o mercado a ser aten- às fusenções que se pretende obter, sobre Impostos de Impordido pelas comunicações via satélite corresponde, praticamen- tação e sobre Produtos Industrializados~ redundam numa conte, a todos os ramos de atividade económica, coni destaque tribuição de União para com o Programa da .ordem de US$75,3
para os setores de comunicação de massa,_ bancário e indus- milhões, conforme se apresenta no anexo.
trial.
15. Em face dos fatos e das razões ora expostas, ressal13_. As redes de telecomunicações, suportadas por esse tando o caráter permanente_ do Programa, é que ,nos perm.imeio de comunicaçâo, se agregam ent quatro grandes grupos:. .timos._s,ul>me_ter à, alta conslQ.e,râÇão de V~~sa.Ç-~celên~a projeto de lei que concede, até 31 de dezembro de 2000, isenções
a) rede de telefonia, telex e dados~ pririioi-dialmeriie_ Para
de impostos aos bens destinados ao prosseguimento da execu0 atendimento às regiões norte e centro-oeSte dõPaJS, responsável pela prestação, em 1994, destes serviços de telecomu- ção do Programa Nacional de Comunicações Domésticas por
_ . S~t~lite.
nicações,- a cérca "de 700 (setecentas) lõCali~ades brasileiras;
Na oportunidade' renovamos a Vossa Excelência os pro~
b) rede de televisão, assegurando a continuidade da ope- testos do nosso mais profundo respeito. - Mardllo Marques
ração de todas as cadeias de televisão, a nível nacional~ e
Moreira, Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejaalgumas a nível regional. Ao final de 1994, estima-se que
mento - joão Eduardo Cerdeira de Santana, Ministro de
um total de 15 (quinze) diferentes sinais de TV, enviados E~tado d~ Infra 7estru!ura:
o

e
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ANEXO

INVESTIMENTOS NO PROGRAMA AO LONGO DA DÉCADA DE 90 E ISENÇÕES DOS
IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.

ANO

VALOR DOS INVEST.PLANEJADOS
COM EQUIPAMENTOS (US$ MIL)
NACIONAIS

1992

... 22.600

IMPORTADOS

CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO PARA BENS
NACIONAIS E IMPORTADOS (US$ MIL)
PELA ISENÇÃO/II

PELA ISENÇÃO/IPI

21.100

6.030

4. 270

1991*

11.509

26852

8.707

3.970

1994

17.200

10.900

3.270

2.810

1995

20.000

10.000

3.000

3.000

1996

22.000

ll.OOO

3.300

3.300

1997

24.200

12.100

3.630

3.630

1998

26.600

13.300

3.990

3.990

1999

29.300

14.600

4.380

4.390

2000

32.200

16.100

4.830

4.830

---------------------------------------------------------------205.609
134.952
34.190
U.137

SUB TOTAL
(60%)
TOTAL

(40%)
340.561

75.327

* COMENTÃRIO:
Concentram-se em 1993, além dos investimentos em
estações terrenas de comunicação, os relativos à instalação dos
equipamentos
destinados à expansão da estação de controle dos
satélites da segunda geração, reunindo equipamentos de transmissão e
recepção, de teste, de informática e antenas, resultando nas alíquotas
médias de II=35%, IPI=11%.
Para os demais anos,
trata-se apenas de investimentos em novas
estações terrenas de comunicação, de equipamentos de transmissão e
recepção e antenas, cujas alíquotas são: II=30% e IPI=10%.
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ES:O.'AÇÕES TERRENAS PARA REDE DE TELFOHYA, TELEX E D.!U:lOS

l

2
3
4
5
6
7
8
9
lO
ll

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

GUARATIBA
FERNANDO DE NORONHA
PORTO MURTINHO
CORUMBÁ
PORTO ALEGRE DO NORTE
PARANATINGA
SÃO FELIX DO ARAGUAIA
SÃO JOSÉ DO XINGU
CUIABÁ
- VILA RICA
- VILA CONFRESA
- SINOP
- JUINA
- COSTA MARQUES
-·ARIPUÃNA
- COCALINHOS
- JUARA
- ALTA FLORESTA
- GUAJARAMIRIM
- PORTO VELHO
- RIO BRANCO
- FEIJó
- CRUZEIRO
- EIRUNEPÉ
- BOCA DO ACRE
- APUÍ
- NOVO ARIPUANÃ
- BORBA
- MANAUS
- ANORI
- TAPAUA
- LÁBREA
- CARAUARI
-

-

34 - TABATINGA
35 - S. PAULO DE OLIVENÇA
36 - TEFÉ
37.-.COARI
38 - IPIXUNA
39
FONTE BOA
40
BARCELOS
41
PITINGA
42
ST• ANTONIO DO IÇÁ
S. G. CAHOEIRA
43
44
ST• ISABEL DO RIO NEGRO
45 - SÃO LUIZ DO ANAUÁ
46
BOA VISTA
47
OIAPOQUE
48
AMAPÁ
49
MACAPÁ
50
PORTO TROMBETAS
51
SANTARÉM
52 - URUARA
53
MOSQUEIRO
54
ITAITUBA
55
MONTE DOURADO
56
ALTAMIRA
57
TUCURUÍ
58
SÃO FELIX DO XINGU
59
MARABÁ
60
REDENÇÃO
61
MORAES ALMEIDA
62
TUCUMÃ
63
SANTANA DO ARAGUAIA
64
BALSAS
65
JURUENA
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O SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÓES VIA SATÉLITE
ESTACÕES TERRENAS DAS REOES ESPECIALIZADAS OE TRANSMISSÃO OE CACOS
OE BAIXA VELOCIDADE
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QUANTIDADE CE ESTIÇÓES AUTOftiZADAS

TOTAL CE ESTAÇÕES AUT~IZADAS • 1405

SENAD!1 r··::t~fiAL

P·r:rocc~J ... <J~fllitl Vot':' ~-~).
f'.L.;.:;.N~~
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·+---'+-

ha.

SITUAÇÃO EM OEZEMBRO';;l·.
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O SISTEMA BRASILEIRO DE TEL-ECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE
ESTAÇÕES TERRENAS OA REDE OE OISTRIBUICÃo OE SINAIS OE TELEVISÃO
SITUAÇÃO EM OEZEMBR0/9l

ESTAÇÃO ~ISSOIIA

7

ESTAc;ÃO RECEPTORA • 18

..:::. . ::: r-:::AAL.
·; . ..:c;J LcGf~la.U.~'? /' ~
NOTA:

AFORA AS ESTAÇÕES ASSINALADAS NO MAPA,
EXISTEM CERCA OE 200.000 ESTAÇÕES RE•
CEPTORAS DOMÉSTICAS DISTRISUÍDAS
POli
TODO O TEAR ITÓRIO NACIONAL •

.. '~- r:.•

. . I .,

;:::

I: r i;__

+----·

tD~~TI!k
~---------------------------------------------------~
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O SISTEMA 8!''" <;lLElRO OE TELECOMUt~!êt\(:ÜES VIA SAIÉLITE
ESTAÇÕES TERRENAS DAS REDES ESPECIALIZADAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS,
,OE ALTA VELOCIDADE

}

ESTAÇÕES ,EXISTENTES

!r

ESTAÇÕES PREVISTAS

~

ESTAÇÕES EXISTENTES E PREVISTAS

( I

QUANTIOAOE OE ESTAÇÕES
REDE

IBM
ITAÚ

GERDAU
USIMINAS
PETROBRÁS
PETROBRÁS (liA·
CIA CE CAMPOS)
CVIID
IICQ, BRASL
IICQ, CENTRAL
OATAPI!EV
VAfll:lG t•l

eco, NACIONAL 1•1

EXISTENTES PREVISTAS

~

-4

I
4

10

--5

3

--

5

z

ALCOA t•l

4

MINERAI;ÃO RIO
NORTE 1*1

1

TOTAL

-

2
7

GRADIENTE I* I

SUl-TOTAL

--

lO
10
5

-

-

68

10

78

SITUAÇÃO EM DEZEMBR0/91

%59
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à vendedora do valor da aquisição-, -mediante aplicação de

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 189, DE 1993
(N' 2.839/92, na Casa de Origem)
Dispõe sobre a expedição de certidões pelos distribuidores clvels e d' outras pt"OViclfii<ÚIS.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~' Não constarão das certidões expedidas pelos
distribuidores cíveis os feitos extintos e arquivados há mais
de cinco anos, contados da data do pedido da certidão.
Art. 2~' Dos feitos extintos ou arquivados há menos de
cinco anos constará o extrato da sentença ou acórdão que
tiver encerrado o processo.
Art. 3~' Nas comarcas onde não houver distribuição, as
certidões referentes ao registro dos feitos cíveis Obedecerão
ao disposto nos artigos anteriores.
· Art. 4o;o Esta lei entra em vigor- na d~~a de sua p~bli-
cação.
Art. 5'~ Revogam-se as disposições em contráii.o.
(À Comissão de Constituição, JuStiÇa e Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 190, DE1993)
(N' 2.816192, na Casa de Origem)
~
Dispõe sobre fornecimento gratuito de rq1otro extemporineo de nasclmeato.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Não haverá incidência de emolumentos ou multas no registro de nascimento efetuado fora de prazo~ quando
destinado à obtenção de Carteira do Trabalho e Previdência
Social.

Art. 2-~' Esta lei entra em vigor na data de su~ publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
(A Comissão de Constitlliçãõ, Justiça e Cid~dania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•191, DE 1993
(N" 3.044/92, na Casa de origem)~
Assegura aos trabalhadores menswiJstas, nos meses
de trlota e um dias, • pen:epçio do dia exeedente.
O Congresso Nacional decreta:
_ __
Art. 1~" O trabalhador mensalista tem direito à percepção de mais uma diária nos meses de trinta e um dias.
§ l'? O pagamento dessas diárias serif feito -de uma só
vez juntamente com a Gratificação de Natal.
o

deságiO, cobrança de comissão ou qualquer outra forma de
remuneração pelo adiantamento e com renúncia do direito
de regresso.
-- - § 19 É assegurado à empresa que explore a atiVidade
descrita no art. 1~'o direito adquirido co_m relação à autorização
para funcionamento e integração no Sistema Financeiro Naw
clonai.
§ 2' A empresa tipificada no art. I• fica subordinada
à Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de 1964, bem como à.
legislação posterior relativa ao Sistema Financeiro Nacional,
-no que couber.
§ 3' Fica estabelecido o prazo de 2 (dois) anos, a contar
da publicação desta lei, para a empresa de faturização adaptar-Se-à legislação, regulamentos e normas vigentes.
Art. 2~' A autoridade monetária competente regul~
meritará esta lei rio prazo de 9U (noventa) dias.- Art. 3~' Esta lei entra em vigor na data de sua publfcação.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO OE 1964
Dispõe sobre a Política e as Instituições Moaetúias,
Baocárlas e Creditida, cri• o Coaselbo Moaetúio N•~ dolllli e d6 oulnls provldêD<W..
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPITULO!
Do Sistema Fl.......,iro Nlldoui
Art. 19 O Sistema Financeiro Nacional, estruturado e
regulado pela presente lei, será constituido;
I - do Conselho Monetário Nacional:
II -do Banco Central da República do Brasil;
III -do Banco do Brasil S.A.;
IV - do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;
V - das demais instituições financeiras públicas e privadas.
CAPITuLO II
Do Co....tbo Moaetúio Nlldoul

Art. 2' Fica extinto o Conselho da atuai SuperintenDo valor a ser pago deve ser deduzida uma ou - dência da Moeda e do Crédito e criado, em substituição,
O" Conselho Monetário Nacional, com a finalidade de formular
duas diárias referentes ao mês de fevereiro, quando se tratai
a política da moeda e do crédito como prevista nesta lei,
de anos bissextos.
-õbjetivando o progresso económico e social do País.
Art. 2~' Esta lei entra em vigor na data de sua PubliArt. 3' A política do Conselho Monetário Nacional obcação.
jetivará:
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
(A Comissão de Assuntos Sociais.)
(A Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 192, DE 1993
PROJETO DE.LEI DA CÂMARA N°193, DE 1,3
(N• 3.181/92, na Casa de origem)
(N' 3.120/92, na Casa de origem) ~
Tipifica as empresas que exploram a atividade de faturiAltera
a redllçio do 1111• .., do Códip de Processo
zação, também conhecida por fomento comercial oufactorfn,;, COfl!O instituições financeiras.- -Pémof, rêfmnte à eotituoil.. ~ criotlul.
O Congresso Nacional~ decreta:
0 Congresso Nacionãl decreta:
Art. I' O § 2' do art.~ 809 do Decreto-Lei n' 3.689,
Art. 1~' Passa a integrar o Sistema Financeiro N3.cional
de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penai, passa
a empresa que se dedicar a operações de C()mpra de faturamentos ou de direitos creditórios de outra, com adiantamento
a vigorar com a seguinte redação:
§ 29

~·••••••_ . . . . . . . . . . . . .T

. . . . . . . . . . . . . -. . . . . . ~~-· . . · - - . _
• • • ,:~~ . . . ,:~'~-·:u••.
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§ 2Q Esses dados serão lançados semestralmente
em mapa e remetidos ao ServiçO de Estatística Demográfica Moral e Política do Minist~~o d~ !~~~iça. ..
••••••••••

Ar!. 2'

---~-··

u

~---- ··--·~·-p•

......

:-~-- ~. ~

Esta lei entra em vigor na data dê

....... ,...•.....

sua publi-

cação.

Art. ~'

Revogam-se as disposíções em eontrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N' 3.689, DE 3 DE OUT1Jil.~Q DE 1941(*)
Códlgu de Processo Penal

O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 1so- da C.onstituição,- decreta a seguinte
Lei:
o o o O O o o o o o O 0 4 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 0 0 0 - . . . . . . 0 0 o o oA.O OA • • - . . " " ' : : " - -

LIVRO VI
Disposições Gerais

Art. 809. A estatfs_tica_judiciátiã--crimiriãl, a cargo do
Instituto de IdenficiaÇáo e Estatística ou repartições congêneres, terá por base o boletim individual, que é parte integrante dos processos e versará sobre:
• Vide Decreto in n' 3.992, de 30 de dezembro de 1941,
sobre a execução das estatísticas áimiiiaiS
I - os crimes e as contravenÇões praticados durante o
trimestre, com especificação da natureza de cada um, meios
utilizados e circunstâncias de terilpo e lugar;
II -as armas proibidas que tenham sido apreendidas.
III -o núriiCi"õ de deliqüentes, mencionadas as infrações
que praticaram, sua nacionalidade, sexo, idade, filiação, eStado civil, prole, residência, meios.de vida e condições económicas, grau de instrução, religião, e condições de saúde físíca·
e psíquica;
- -IV - o número dos casos de co-delinqüência;
V - a reincidência e os antecedentes judiciários;
VI - as sentenças condenatórias- ou abSOhü.óriâs,_ bem
como as de pronúncia ou de impronúncia, VII - a natureza das penas impostas;
VIII - a natureza das medidas de segurança aplicada;
IX - a suspensão condicional da execução da pena, quando concedida;
X - as concessões ou denegações de babeas corpus.
§ 19 Os dados acima enumerados constituem o mínimo
exigível, podendo ser acrescidos de outros elementos úteis
ao serviço da estatística criminal.
§ 29 Esses dados serão lançados ·anualmente em mapa
e remetidos ao Serviço de EstatfstiCã.- Demográfica Moral e
Política do Ministério da Justiça.
§ 39 O boJetim individual a que se refere es_t_e_ artigo
é dividido em três partes destacáveis, conforme modelo anexo
a este Código, e será adotado nos Estados, no Distrito Federal
e nos Territórios. A primeira parte ficará. arquivado no cartório
policial, a segunda será remetida ao Instituto de Identificação
e Estatística~ õU repartição congénere, e a terceira acompanhará o processo, e depois de passar em julgado a sentença
definitiva, lançados_os dados finais, será- enviada ao referido
Instituto ou repartição congênere.

(A Comjssão de Çonstituição '! /f!.stiça: e Cidadania.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 194, DE 1993
·; ~· (n' 3.220/92, naCasa de origem)
-

Submete à apreciação do Senado Federal a indicação de diretores ou representantes brasileiros em organismo multilateral.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' Será objeto de aprovação prévia, pelo Senado
Federal, por voto secreto e após argüição pública, a nomeação
ou indicação, pelo Presidente da República~ de brasileiro para
representar ou exercer, em organismos multilateral, cargo de
di_reção ou ~epresentação Dão vinculado a missão diplomática
-de ca-ráter pernlanente.-- ··· · · -·- ·Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO ClTAP'A
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

································:rlTüioi:v.. ·················
Da organização dos Poderes
CAPÍTULO-I
Do Poder Legislativo

.................................s'E·çxõ'iv······-.........................
Do Senado Federal

Art. 52 Compete priVàtlvamertte ao Senado Federal:
I - processar e julgar o Presidente e o ViceRPresidente
da República nos crimes de responsabilidade e os Ministros
de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles:
I I - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, o Procurador-Geral da República e o AdvogadoGeral da União nos crimes de responsabilidade:
III- aprovar previamente, por vOto secreto, após argüição pública, a escolha de:
.
a)j magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;
b) MiniStros do Tribunal de Contas da União indicados
pelo Presidente da República;
c) Governador de Território;
d) Presidente e_ diretores do Banco Cential;
e) Procurador-Geral da República;
O titulares de outros cargos que a lei determinar;
IV- aprovar previamente, por voto secreto, após argüição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;
'• • • • ' ' • • • •'' • • • • • ' ' • •' • • ' ' ' •' • •' • • • ' ' ' • o·• • ,., • ,.,.,._.,., • ' '

"~'''

•'

r~-•''

' ' ' • • •.,' ' '

(À ComisSão df. Relaçóes Exteriores e Ôefcsa Naci(}nal.)

Publicado no DCN (Seção II), de 15-10-93
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 195, DE 1993
(N' 2.317/91, na Casa de origem)
Denomina "Rodovi_a Avelino Piacentini" o trecho
· da Rodovia BR-158 entre os municípios de Campo Mourão é Peabi~I:J1 1_10 Estadf! ~o Paraná.
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Art. 1.032 -Na petição de inventário, que se processará
O Congiessõ N ãcío-nãl decreta:
na forma de arrolamento sumário, independentemente da laArt. 17 Fica- denominado "Rodovia Avelino Placentivratura de te~os de qualquer espécie, os herdeiros.
ni" o trecho da BR-158 do Plano Nacional Rodoviário; compreendido entre os municípioS de Campo Mourãô. e Peabiru,
I -requererão_ao juiz a nOmeação do inventariante que
no Estado do Paraná, cujo traçã.do enContra com· a Rodovi3 _ designarem.
··· · Estadual BR-317.
-- - - II -declararão os títulos dos herdeiros e os bem do espóio para qualquer finalidade.
Art._ 2~> Esta lei entrã e-m vigor nã data dê sua pllbiiArt. 1.034 No arrolamento, não serão _conhecidas ou
cação.
apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento
Art. 39 . Revogam~se a~ di~posiçôi;:s em contrário.
ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes
(À Comissão de Educação)
sobre a transmissão da propriedade dos bem do espólio.
§ 19 A taxa jud~ciária~ se devida, será calCulada c_om
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 196 DE 1993
(N•' 1.279191. na Casa de origem) · ·
·
- PáSe· rio Valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao. fisco.
se apurar em processo_ administrativo valor diverSo do estimaEstende o seguro-desemprego ao trabalhador ruraldo, e!'igir a eventual diferença pelos meios adequados ao lanO Congresso Nacionarilecieta:'
_
.
çamento de créditos tributários em geral.
Art. 1"' Terá direito á·-percepção do seguia-desempre" 2<? O -imposto de transmissão será ol;ljeto _de _lançago, nos termos da Lei n9 7.998, de 11 de janeiro de 1990,
mento administrativo, conforme dispuser a legislação tribo~
o trabalhador rural dispensado sem justa causa que comprove:
tária, não ficando as autoridades fazendárias atriadstritas aos
I - ter sido emprgado de pessoa jurídica ou pessoa física
valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.
a ela equiparada nos seis meses imediatamente anteriores à
, - _Art. t .03$ _ A çxistência de credores do espólio não imdata da dispensa;
pedirá a homologação da partilha ou da adjudicação, se forem
II- não estar em gozo de qualquer benefício previdên~
reservados bens suficientes para o pagamento da dívida.
ciário de prestação continuada~ preyisto no Plano de Bene~
Parágrafo ú~ico. A resérva de bens será realizada pelo
fícios da Previdência Sõcíal se_u regulamento, excetuados
valor estimaQo pelas partes, salvo o credor, regulemante
o auxilio-acidente. o auXíllo~suplementar e o abono de_ perma·
nofWvado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá
nência em serviço;
- · ---·
á aVali3.Ção dos bens a serem reservados._ _
III- não possuir renda própria, de qualquer natureza,
art. 1.036. Quando o valor dos bens do espólio for igual
suficiente a sua manutenção e de sua famflia.
ou inferior a 2.000 (duas mil) Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional- ORTN, o inventário processar-se:-á na
Art. 2' O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado,
ao Trabalhador- CODEFAT, baixará, no prazo de 90 (noindependentemente da assinatura de termo de ocmpromisso,
venta) dias, as instruções necessárias á adaptação do Programa
apresenta, com suas declarações, -a atribuição do valor dos
do Seguro~Desemprego ao disposto nesta lei.
bens do espólio e o plano da partilha.
Art. 3~> Esta lei entra em vigor na data de_ sua publi§ 1' Se qualquer das partes ou o Ministério Público
cação.
impugnar
a estimativa, o juiz nomeará um avaliador que ofereArt. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
cerá laudo em 10 (dez) dias.
-· § 2~> Apresentado o laudo, o juiz, e~ audiência que
LEGISLAÇÃO CITADA designar, deliberará sobre a partilha, decidindo de plano todas
CÓDIGO DE PROCESSO-CIVIL
as reclamações e mandando pagar as dívidas não impúgnadas.
LEI N' 5.869, DE 11 DE JANEIRO O'E 1973 .
§ 39 Lavrar-se de tudo um só termo, assinado pelo juiz
LIVRO IV
e pelas partes presentes.
Dos Procedimentos Especiais
§ 4~' Aplicam-se a esta espécie de arrolamento, no que
'O O • ' •
O OH•• • • • . O O
O O·~-,-=.,.;_.__.____
. ._ . -o-o·o--~ -~~ J:, -~:'r?."!'rl';-~,-- .'t •• , .. -~
couberem, as disposições do art. 1.034 e seus parágrafos, relativainente ao lançamento ao pagamento e á quitação da taxa
judiciária e do_ imosto sobre a transmissão da propriedade
CAPfTUt.O IX
dos bens do espólio.
Do Inventário e da PartUha
§ 5 9 Provada a quitação dos tributos relativos aos bens
do-espólio e as suas rendas, o juiz julgará a partilha.

e

•' >

'•.o

o o o o

SEÇÃO IX
Do Arrolamento
Nota: Os arts. 1.031 a 1.038 têm a redação dada pela
Lei n' 7.019/82.
Art. 1.031 A partilha amigável celebrada entre partes
capazes, nos termos do art. 1.773 do Código CiVil será homolo~
gada de plano pelo juiz, mediante a prova de quitação dos
tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, com
observãncia dos arts. 1.032 a 1.035 desta lei.
Parágrafo único-. O dispostO.neste artigO 3Piica-se, tam~
bém, ao pedido de adjudicação, quando h~uver ~erdeiro úni.co.

-Art. 1.037 lndependerá- de inventário ou ::lri'olaritento
o pagamento dos valores_ previ_stos na ~i n~' 6.858, de 24
de novembro c;le 1980
·_
.
.. . .
Art. 1.038 Aplicam-se subsidiariamente a esta Seção as
.disposiÇões das seçóes antecedent~, bem como as da seção
subseqüente.
SEÇÃOX
Das disp)sições comuns às seções precedentes
•••

-~

•••• •" ••" •• ••••• ...... ; .... .._u ...;..,; ... ~••••u ......... ~•••--.-••;;;, ..... .

(À Co"missâo de Assuntos Sociais)
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l'ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 41, DE 1993
(N" 242/93, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a pennissão da empresa
modelo FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqftêocla modulada na cidade de CastanhalJ
Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o ato a qtie se refere a Portaria
n' 95, de 22 de junho de 1992, do Ministro de Estado dos
Transportes e das Comunicações, que renova, por 10 (dez)
anos, a partir de 3 de novembro de 1991, a permissão outorgada à empresa Modelo FM Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Castanhal, Estado do Pará.
Art. 2:~ Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
·
MENSAGEM No 301, DE 1992
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o
§ 1~do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação
do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado dos TranspOrtes e das Comunicações, o ato constante da Portaria nt? 95, de 22 de junho
de 1992, que renova a permissão da empresa Modelo FM
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Castanhal, Estado do Pará.
Brasília, 21 de julho de 1992. - F. CoUor .

no art. 6'?, inciso TI, alínea d, da Lei n 9 8.422, de 13 de inaio
de 1992, e tendo em vista o que consta do Processo n9
29.110.000827191, resolve:
I - Renovar, de acordo com o art. 33, § 3?, da Lei n~
4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) ano.s, a partir
de 3 de novembro de 1991, a permissão outorgada à empresa
Modelo FM Ltda., pela Portaria n• 208, de 23 de outubro
-de 1981, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Castanhal, Estado do Pará.
II- A execução do serviço, cuja outoiga é renovada
por esta Portaria, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
III -Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3• do art.
223 da Constituição.
IV- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Afonso Alves de Camargo Netto.
-

-
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22-6-92
ExcelentísSimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a inclusa Portaria n• 95, de 22 de junho de 1992, pela qual renovei
a permissão da empresaModelo FM Ltda .• para explorar serviço de radiodifuSão sonora em (reqüêoci'a modulada, na cidade
de Castanhal, Estado do Pará.
·
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o devidamente instruído, o que me levou a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 39 do a;rt. 223 da
Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional, a quem encareço se digne Vossa Excelência de encaminhar ~ anexa portaria, acompanhada do processo admirtisttativo que lhe deu
origem.
Respeitosamente, - AR'onso Alves de Camargo Netto,
Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações.
PORTARIA N• 95, DE 22 DE JUNHO DE 1992
O Ministro-de Estado dos Transportes e das Comunicações, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto
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apreciação do Congresso Nacional: acompalhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado dos transportes
e das Comunícaçoes, o ato do decreto ue "renova a concessão
ou.torgada à Rádio Alvorada do Sertão Ltda, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onde média na cidade do
São João do PiaUí, Estado do Piauí".
Brasflia, 4 de agosto de 1992. -Fernando Collor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO.
N' 42, DE 1993
(N• 247/93, na Câm:!tlcdos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão "Outorgada
à Radio Alvorada do SertãO LTDA. Para explorar serviço de radiodifusão sonora_ em ond;~. média na ci~ade
São João do Piauí, Estado do Piauí.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 162192 DE 14 DE JULHO
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Fica aprovaaoo·alo·a que se refere o Decreto
DE 1992 DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DOS
de 4 de agosto de 1992 que renova a concessão outorgada
TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÓES
à Rádio Alvorada do Sertão Ltda,_Para explorar, por 10 (dez)
anos, a partir de 9 de novembro de 1991, em direito de excJ 4siw
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
vidade, serviço .de radiodifusão sonora em onda média na
Tenho a hora de _submeter à elevada consideração de
cidade de São João do Piauí, Estado do Piauí.
--Vossa Excelênciã. O incluso projeto de decreto de renovação
Art. z~ _ Este decreto legislativo entra em vigor na data do prazo de vigência da concessão outorgada ·a Rádio Alvo·
de sua puhlica-çâo.
rada do Sertão Ltda, para explorar serviço de radiodifuSão
sonora em onde média, na cidade de São Jo_ão do Piauí; Estado
MENSAGEM N'' 446, DE 1992
do Piauí.
2. O pedido de renovação encontra~se de_vidamente ins(Do Poder Executivo)
truído de acordo com a legislação em vigor e a estação está
0
Submete à apreciação do Congres.'io Nacional ato funcionando dentro das características técnicas a_ela atribuídas
constante do decreto que "renova a concessão à Rádio
por este Ministério.Alvorada do Sertão LTda, para explorar serviço de ra3 _ Nos termos do § 39 do art. 223 da Constituição~ 0
diodifusão sonora em onda média, na cidade de São
ato de renovação somente produzirá efeitos legais após delibeJoão do Piauí, Estado do Piauí."
ração do Congresso Nacional, a quem deverá ser r~metido
(Às Comissões de Ciéncia e Tecnologia, ComuniCação_ o processo administratfvo pertinente, que a· esta a·cóinpanha.
e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação (art.
4. Estas, Senhor Presidente, as minhas considerações
54).
a respeito do mencionado projeto de decreto~ que submeto
Senhores Membros do Congresso Nacional,
à elevada consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente. - Alfonso Alves de Camargo Netto,
Nos termos do artgio 49, in~iso XI~,_ combinado com
o § !? do artigo 223, da Constifl}j~Ç,~ral! .§l:'bmeto à
Ministro de Estado dos Transporte e das Comunicações.
11
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 43, DE 1993

portes e das Comunicações, o atO" conStante--da- Portârla n'1

(N" 249/93, na Câmara dos Deputados)

68. de 22 de junho de 1992, que renova a permissão da Tele-

visão Verdes Mares Ltda., para explarar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Recife,
Estado de Pernambuco.
Brasilia, 21 de julho de 1992.
EXPOSIÇÁO bE MOTIVOS W 28, 92- SNC DE 22 DE
JUNHO DE !992 DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO OOS TRANSPORTES E OAS COMUNICAÇ0ES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a inclusa Portari3. no 6~ .• de 22 de ju'iifio de .1992, pela_qual renovei_
a permissão da TeleviSão Verdes Mares Ltda., pa'ra explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüêiicía· rri'odulada, na
cidade de Recife Estado de Pernambuco.
2. Os órgãos competentes deste Ministério inanifestaram-se sobre o pedido, considerando-o devidamente instruído, o que me levou a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3" do art. 223 da
Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos
legais após deliberaçãpo do Congresso Nacional, a quem encareço se digne Vossa Excelência de encaminhar a anexa portaria, ac9mpanhada do processo adminiStrativo QUe lhe deu
origem.
- Respeitosamente, --=- Affonso Alves de Camargo Netto,
MiniStro de Estado dos TranSpOrteS: e âas ComUniCações.

Aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Televisão Verdes Mares Ltda. Para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Recife, Estado de Penambunco.

O COngresso Nacional decreta:
Art. lÇ> Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria
n• 68, de 22 de junho de 1992, do Ministro de Estado dos
Transportes e das Comunicações, qU:e renova-, por 10 (deZ)
anos, a permissão outorgada à Publisom lndústfja·e--Comércio
Ltda, posteriormente transferida à Televisão Verdes Mares
Ltda., para explorar. sem direito de exclusi-dade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüêncül ·modulada na cidade de
Recife, Estado de Pernambuco.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
MENSAGEM N'-288, bE 1992
(Do Poder Executivo)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso -xn, combinado com
o § 1~ do artigo 223, da Com:tituição Federal, submeto à
apreciaçãop do Congresso Nacional, acompanhado c Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado dos Trans-
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 44, DE 1993
(N' 250193~ na"C:fmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão da_ Rádio
Independente Ltda., para explorar serviço de radiodi·
fusão sonora em freqüêncla modulada na cidade de Lajeado, EstadodoRioGrandedoSul.
O Congresso Nacional decreta:
-- "- "--Art. 1<? Fica a·provado o ato a que se refere a Portaria
n' 90, de 22 de junho de 1992, do Ministro de Estado dos
Transportes e das Comunicações, que renova, por 10 (dez)
anos, a partir de 26 de outubro de 1991, a permissão outorgada
à Rádio Independente Ltda., para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço_ de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Lajeadp, Estado do Rio Grande do
Sul.

Art. zo;o Este decreto legislativo entra em vigor na da:ta
de sua publicação.
Câmara dos Deputados, 11 de outubro de 1993.
, DE
MENSAGEM N•
1992
296
.
Senhores Membros do CongresSO Nacional,Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com
o§ 19 do artigo 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição
de Motivos do Senhor Ministro de Estado dos Transportes
e das Comunicações, o ato constante da Portaria n~ 90, de
22 de junho de 1992, que renova a permissão da Rádio Independente Ltda., para explorar, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Lajeado, Estado do
Rio Grande do Sul.
Brasilia, 21 de julho de 1992.- F. Collor.
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E
DAS COMUNICAÇÕES .
EM N' 050192-SNC
22-6-92
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a inclu~
sa Portaria n<? 90, de 22 de junho de 1992, pela qual renovei
a permissão da Rádio Independente Ltda. ~ para explorar,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande ào Sul.
2. Os órgãos competentes deste MiniStério manifesta. ram-se sobre o pedido, considerando-o devidamente instruído, o que me levou a deferir o requeiimentO de- re-iiOV8ç3.o. -3. Esclareço que, nos- termos do § 39 do art. 223 da
Constituição~ o ato de renovação somente Produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacionál, a quem enca~
reço se digne Vossa Excelência -de encaminhar a anexa porta~
ria, acompanhada do processo administrativo que lhe deu
origem.
Respeitosamente, - Afl'onso AJves de ·camargo Netto,
Ministro de Estad.o dos Transportes e das Có~unicações.

1_',

Outubro de 1993

PORTARJA N• 90, DE 22 DE JUNHO DE 1992
-O Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações, no uso-de suas ãtribuições e de acordo com o disposto
no art. 69 , inciso II, alínea d, da Lei n" 8.422, de 13 de maio
de 1992, e tend6 em vista o ·que ·consta do Processo n"
29102"001238191, resolve:
l-Renovar, de acordo com o art. 33, § 3»', da Lei no:>
"· 4.117, de 27 de agosto· de 1962", por fO (dez) anos, a partir
de 26 de ·outubro de 1991, a permissão outorgada à Rádio
Independente Ltda., pela Portaria n9 200, de 22 de outubro
de 1981, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
5fe !adi~fusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Lajeado, Estado do Río Grande do Sul.
II -A execução do serviço, cuja outorga é rerloYã'da
por esta Portaria, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Teleco_rp.UJ].icações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
III-Este ato somente produzirá efeitos legais após delibe!_~ção__ do Congresso Nacional, nos termos do § 3~ do art.
223 da Constituição.
IV -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi·cação.
- Affonso Al_ves de Camargo Netto.
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e nos termos do art. 6~, inciso I, do Decreto n"' 88.066, de
26 -de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do
N• 45, DE 1993
Processo n• 29106.000679/89, e decreta:
(N' 253/93, na Câmara dos Deputados)
Art. 1'? Fica renovada, de acordo com_o art. 33, § 3'?,
Aprova o ato que renova a concessio oulolpda .. da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos,
l Rádio Capiiizal Ltdll.; pira 9P1i>iV oOmÇO ilé i-iidloa partir de 12 de fevereiro de 1990, a concessão outogada
dlfusão oooora em ODeia mHia na cidade de Caplnzal,
à Rádio Capinzal Ltda., cujo prazo residual da outorga foi
·
Estado de Santa Catarina.
mantido pelo Decreto sem número de 10 de maio de 1991,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodiO_ CongressO Nacional decreta:
fusão sonOra em onda média, na cidade de Capinzal, Estado
Art. 1"' FiCa aprovado o_ ato a qu~ se refere· c;- Decreto
de Santa Catarina.
de 30 de julho de 1992 que renova a concessão outorgada
Parágrafo único. A execução do serviÇo de radiodifusão,
à Rádio Capinzill Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos,
a partir de 12 de fevereiro de 1990, sem direito de exclusi'- · ·-cuja· outorga -é- renovada por este Decreto, reger-se-a pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
vidade, serviço de radiodifusão sonora em onda média- na
seus regulamentos.
cidade de Capinzat, Estado de Santa Cataiina.
·
Art. 2"' Este ato somente produzirá efeitos legais ap6S
Art. 2• . Este decreto legislativo entra em vigor ná data
deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3~ do
de sua publicação. .
·
art. 223, da Constituição.
Câmara dos Deputados, 11 de outubro de 1993. -loo<êDArt. 3"' Este Decreto entra em vigor na data de sua
cio Oliveira.
publicação.
MENSAGEM N• 405, DE 1992
Brasília, 30 de julho de 1992; 171• da Independência e
Senhores Membros do Congresso Nacional,
104• da República. -F. Collor.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado -com
o § I' do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação do CongresSo Nacional, acompanhado de Exposição ·de Motivos do Senhor Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações, o_ ató constante do Decreto que
"Renova a concessão outorgada à Rádio Capinzal Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de CapiRZal,-- Estade--de-Santa Catarina!'.
Brasília, 30'de julho de 1992. - F •.C<!Jior.
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E
DAS COMUNICAÇÕES
E.M. N' 99/92
9-7-92.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de subm~ter à elevada consideração de
Vossa Excelência o incluso projeto de decreto de rçnovação
do prazo de vigêilcia da concessão outorgada à Rádio Capinzal
Ltda., para explorar serviço de radiodifuSão sonora em onda
média, na cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina.
2. O pedido de renovação encontra.:se devidamente instruído de acordo com a legislação ~m vigor e a estação está
funciOnando dentro das características técnicas a ela atribuídas
por este Ministério.
3. Nos termos do § 3• do art. 223~da ·constituição, o
ato de renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Naciona_l, _a quem d_everá ser remetido
o processo adminiStatiV<> p_e:rtinente, que ·a esfa acompanha.
4. Estas, Senhor Presidente, as minh~s considerações a
respeito do mencionado projeto de decreto, que submeto à
elevada consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente,- - Affonso Alves de C amargo Netto,
Ministro de Est~do dos TranSportes e das Comunicações.
DECRETO DE 30 DE JULHO DE 1992
Renova a concessão outol-gada à Rádio Capinzal
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Capinzal, Estado de Santa
Catarina.
·· ·· ··

O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, da Constituição,

(A Cvmissiio de Edu_cação.)
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -O Expediente
·
lido vai à publicação.
Ao Expediente lido, custam os Projetas de Decretç>_;Legis~,
lativo n95 41 a 45, de 1993, que terão tramitação com prazo
determinado de quarenta e cinc_o_ dias, nos termos do"s arts.
223, § 1"' e 64, § 19 da Constituição, combinados CU'!D o "árt.
375 do Regimento Interno.

De acordo com o art. 122, II, b, do RegiineritO fiitei1io,
as matérias poderão receber emendas, pelo prazo ~e cinco
dias, perante a COmissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Sobre a mesa,
projetas que serão lidos pelo Sr. 1" Secretário. _
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 132, DE 1993 - COMPLEMENTAR
Estabelece critérios para elaboração e avaliação participativa dos documentos de que tratam os incisos I, II
e III do art. 165, da Coostituiçáo Federal, e dá outros
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ A elaboração, aprovação e avaliação do Plano
Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei OrÇamentária Anual odebecerão aos-seguintes critérios: I -Os recursos serão alocados com base numa relação
valor/habitante, tendo, entre suas funções, a de reduzir desigualdades inter-regíonais:
_
__
II- Os programas de duração continuada que demandem recursos em mais de um exercício deverão, obrigatoriamente, constar nos orçamentos, em anos cCJnsecutivos.
III -As dotações serão alocadas através ·do escalonamento de prioridade, obtido em audiêncías· públicas com as
entidades civis intereSsadãs, mediante técriiCas de orçamento
participativo.
-
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14 -Federação das Associações dos Municípios;
15 - Secretaria Estadual da Fazenda;
· ·16- SeÚétari3- gst3ciual do P-ianejanlentO;
·17'....:. Represe"IÍtante da ·s·ecietãria de Pl~nejarilênto: :Õr~ ,.
çameri~o e CoPrº-enação da Pr~sidê~!=ia da)~..epública --~E~
PLAN.
·

II- Conselho Regional do Orçamento Participativo
(CROP), em número de 5 (cinco), sendo um para cada Região
Geográfica do País, composto por dois representantes eleitos
nos Conselhos Estaduais e um representante da SEPLAN,
-que_ presidirá os trabalhos, para aght~!nação e aprovação dos
pleitos - no âmbito regional, dentro dos parâmetros previa:
mente estabelecidos- quando a proposta final para aplipação
de recursos--públicos na região correspondente será encami-:nhada à Secretaria de Planejamento, _Orçamento e COOrdenação da Presidência da República.
§ 1<? Os Conselhos receberão serviços de apoio e de
secretaria por parte da Seplan e Governos Estaduais.
§ 29 A atividade dos conselheiros será exercida a título
gratuito.
§ 39 Aos representantes junto aos consel~os será conferida identificação própria, ·a· qual posSibilitará que os mes·iiios··
se utilizem do suporte logístico das repartições públicas federaís, désde que para os fins desta Lei.
§ 49 Nas reuniões dos conselhos será permitida a participação de qualquer membro do Congresso Nacional, ficando,
porém, a aprovação das proposições a cargo dos representantes das entidades, civis e públicas relacionadas neste arti~o.

Art. 3" As indicações para aplicação de recursos ofçamentários serão selecionadas, preliminarmente, pelos conselhos estaduais e aprovadas pelos conselhos regionais do orça- ·
menta participativo, em 1-euitiões para esses fins convocadas,
de acordo com os seguintes parâmetros:
I - Necessidade do serviço públiCO" da infra-estrutura local, estadual ou regional;
IV- A avaliação físico;. financeira do cumprtmento das
l l - População nas áreas de maior necessidade;
metas previstas no plano plurianual, da execução dos prograIII- População total local, do estado ou da região;
mas de governos e dos orça_men~os anuais, quanto aos princíIV -Prioridades de investimentos apontadas pela localipios da eficácia, economicidade e legalidade, será efetuada
dade
estado ou região.
através de técnicas de controle social da gestão pública, assegurando-se a prerrogativa de fiscalização a qualquer cidadão
§ 1~" Os parâmetroS enumerados anterioririenté seiãõ~brasileiro ou entidade civil legalmente constituída.
ponderados de acordo com o sua importância, pci.ra o -qUe
Art. 29 Para operacionalização d~_ orçamento particiserão adotados os seguintes pesos:
pativo, ficam instituídas as seguintes instâncias_ deliberativas:
I -:-Peso 3_ (três)
I - Conselho Estadual do Orçamento Participativo
II:_ Peso 2 (dois)
(CEOP), um para cada Unidade da Federação, composto
III-Peso I (um)
pelos representantes estaduais das seguintes entidades civis
IV- Peso 3 (três).
e públicas e presididos por um dos integrantes, eleito no úticio
§ 2" Aos parâmetros para destinação dos recursos orçados trabalhos:
------------mentários serão atribuídas notas de I (um) a 5 (cinco) e pesos
1- Federação das Indústrias;
de I (um) a 3 (três), de acordo com a necessidade da região
2- Federação do Comércio;
ou localidade, obedecendo-se à seguinte escala:
3- Federação da Agricultura;
I - Necessidade do serviço público ou da infra-estrutura
4- Central Única dos TI-abalhado_~es......:.. CWi
local, estadual ou regional- peso 3 (três):
5 """ Central Geral dos Trabalhadores - Càif;
- até 20%" .................................._. ..................... .
6- Força Sindical;
·
Nota 1
-de21% a41% ................. c ................................. .
7 -Federaçáo dos Trabalhadores na Agricultura;
8 - Federação das AssociaÇões dos Moradores;
Nota 2
9 -Ordem dos Advogados do Brasil- OAB;
-de41% a60% .................................................. ..
10- Associação Regional da Imprensa;
Nota 3
li-Associação dos Servidores Públicos; ·. .....
-de 61% aSO% .. , ................................................ .
12- Federação dos Apos·entados e Pensionistas;
Nota 4
.
_
_ _
.
13- União dos Vereadores Estaduais;·- · -.~.
-de 81% em diante ............................................. ..
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Zados porque efetivamente se ocupariam das grandes questões
NotaS
II - População nas áreas de maiOr necessidade - peso nacionais, ao contrário do que hoje acontece.
A prática orçamentária ado"f3da atualmente está centrada
2 (dois): notas "de 1 a, 5, proporcionalmente ao número_ de
num modelo de total ficção, onde a sociedade carente e contrihabitantes <;to estado ou da_ r~gião.
buiD.te fica à margem do processo, num modelo tecnocrático
III- População total local, do estado e da região peso 1 (um): notas de 1 a 5, propofciOnafnlente aO número de exclusão da maioria por uma minoria.
O uso do direito da cidadania deve tornarMse um instrude habitantes do estado ou da região.
IV- Prioridades de investimentos apontadas pela locali- mento para a obtenção da transparência das atividades relacionadas com as finanças públicas e, neste particular, o orça~
dade, estado ou região- peso 3:
mente,
como Lei de Meios, recebe importância fundamental,
-das~ ordem de prioridade em diante.~···-· .... ~· .......... .
capaz de mudar o quadro de disperdício de recursos da populaNota 1
-da 4• ordem de prioridade ..................................... . ção, promovendo a justa distribuição e buscando a eficiência
na execução das obras e serviços públicos.
Nota 2
·
·
·
-. Q~idir sobre _ aplicação de verbas governamentais em
-da 3• ordem de proridade ..................__ .................••..•
sua comunidade, faz·c_om que o cidadão sinta-se agente modifiM
Nota3
cador dessa realidade de carência de investimentos públicos
-da 2• ordem de prioridade .........•.......•...................
nas áreas próprias de estádo, como saúde, educação e infra~esNota4
trutura básica.
-- ·
·
-da 1~ ordem de prioridade ................................ Ü~AJá é tempo de o orçamento, tratado exaUStivamente no
NotaS
texto constitucional, alçar vôo a uma situação masi particiArt. 49 O Poder Executivo faCilitará o acesso direto
pativa visando economia e eficiência na aplicação dos recursos
da sociedade à base informatizada de dados oficiais sobre
públicos, a exemplo da experiência na elaboração de orça~
as finanças públicas, com vista à implantação do controle social
mente participativo que o município de Porto Alegre - RS
sobre a execução orçamentária e financeira-do governo.
implementou, com sucesso, desde 1989, num contexto de adParági'afO ·úitiCd. Para os efeitoS deSte artigo, será cr!ada
ministração popular da coisa pública, já tendo inclusive repascentral de atendimento telefónico gratuito à cidadania.
sado
e.ssa idéia para algumas administrações municipais do
Art .. 5' O Poder Executivo promoverá, à co1lla de dotaPaís.
ções específicas de publicidade da Secretaria de Planejamento,
Sala das Se_ssões, 15 de outubro de 1993. - SenaQor
Orçamento e Coordenação da Presidência da República, camPedro Simon.
panha nacional permanente de esclarecimento e convocação,
a~ravés da qual, obedecendo~se às peculiaridades regionais,
divulgar~se~ão ao orçamento participativo e o controle social
LEGISLAÇÃO CITADA
da execução orçamentária~
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
Art. 6'! Os titulares dos órgãos do Sistema de Controle
FEDERATIVA DO BRASIL
Interno são obrigados a informar, de ofício, de forma direta
e imediata, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder ExecutivO estabeM
da União, sobre as irregularidades detectadas pelo controle
tecerão:
social da execução orçamentária.
I - o plano Plurianual;
. Art .. 7~ O Poder Executivo regulamentará a presente
II - as diretrizes orçamentárias·;
Let, no prazo máximo de 60 dias de sua publicação.
III- os orçamentos anilais.
Art. 89 O Poder Executivo, com a participação do Con§ 1~ A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá,
gresso Nacional, elaborará um Plano Nacional de Desenvol~
de forma regionalizada, as diretrizes, objeiívos e metas da
vimento - PND que definirá o rimio ã. set segUido e as metas
administração pública federal para as despesas de capital e
a serem atingidas pela Nação, através de ações das adminisoutras delas decorrentes e para as relativas aos progranlas trações dos governos que se sucederem.
de duração continuada.
Art. 99 Esta Lei entra em vigOi"-D.a data de sua publi~
§ 29 A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as
cação.
metas e prioridades_ da administração pública federal, incluindo as _d~spesa:s de capital para o exercício financeiro subseArt. 10 Revogam-se as disposições em contrário.
qüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disJustifi<ação
porá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá
a política de aplicação das agências financeiras de fomento.
Ao Poder Executivo, através da Secretaria de Plenaj_amento, Orçamento e Coordenação da Presidência da Repú§ 3' O Poder Executivo publicará, até trinta dias após
o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da exeblica, cabe a iniciativa da elaboração do Plano Nacional de
Desenvolvimento, Com programas, metas e objetivos claros
cução orçamentária.
§ 49 Os planos e programas nacionais, regionais e seto- .
que nortearão a feitura dos planos plurianuais, das diretrizes
riais previstos nesta Constituição serão elaborados_ ~m consoe dos orçamentos anuais.
nância com o plano plurianual e apreciados pela Congresso
Os grandes planos e metas devem ser elaborados pelo
Nacional.
Executivo·, como a partiCipação do Congresso Nacional, que
§_59 A lei orçamentária anual compreenderá:
servirá com balizador das ações da admiriistrãção pública fedeI - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União,
ral, cabendo aos parlamentares as correçóes de rumo eventllalM
seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e
mente necessárias, ao longo dos anos. Nesta linha de pensa~
ifidireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder
menta- no que se refere a orçamento público - o Congiesso
Público;
Nacional e seus parlamentares estariam grandemente valori~
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II -o orçaritento de investimento das empresas em que
a União~ direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital
social com direito a voto;
III -o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculad,os, da admini~tração
direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos
e mantidos pelo Poder Público:
§ 69 O projeto de lei orçamentária será acoinpanhado
de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas
e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.
§ 7" Os orçamentos previstos no§ 5"', I e II, deste artigo,

em estado falimentar: pois Os 'enCargos -crescem adiDa d'Os

válores das respectivas produções, levando pânico e. crise a
ess.es mutuários que;mesmo vendendo a propriedade hipotecada, não conseguem saldar os compromissos do financiamentO. Observa-se, conseqüentemente, que as condições de
financiamento não são conipatív"eis·oom a realidade, ferindo
frontalmente a finalidade consignada na Lei n9 7.827/89 e
no dispositivo constitucional por ehi regulãmentado.
Por tais razões é que estamos apresentando este projeto
que visa reduzir a correção monetária dos financiamentos concedidos ou a conceder aos produtores rurais, à conta daqueles
fundos .
. A vista do exposto, esperamos que a presente proposta
mereça o apoio e a apt<5v'ação dos meus ilustres pares.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 1993. - Senador
Jarbas Passarinho.
LEG!SLAÇÂO CITADA

compatibilizados com o plano plurianual, terão entre· suas
funções de reduzir desigualdades inter-regionais,- segundo c'ritério populacional.
§ 8~' A lei orçamentária anual não conterá dispositivo
estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não
se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.
§ 9• Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre o exercício financeiro, a vígêncía, os
prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual,
da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual;
II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições
para a instituição e funCionamento de fundos.
(Às ComissõeS de ~ssuntos EcÓnômicoS e de Constituição, Justiça e Cidadania.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 133, De 1993
Acrescenta parágrafo ao art. ll da Lei n• 7.827,
de 27 de setembro de 1989, a fim de reduzir a correção
monetária dos financiamentos aos produtores rurais.
Art. I• O art. ll da Lei n' 7.827, de 27 de setembro
de 1989, passa a Vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"§ 4~' Aos mini ou pequenos, médios e grandes produtores rurais fica assegurada redução de 50% (cinqüenta
por cento), 40% (quarenta por cento) e 30% (trinta
por cento), respectivamente, na atualização monetária
dos financiamentos contratados e a contratar".
Art. 29 Esta Lei entfa em vigor na data de sua publicação.
Art. 3:> Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A Lei n• 7.827, de 27 de setembro de 1989, regulamenta
o art. 159, inciso I, alínea c, da ConstitliiÇãõ Federal, que
institui o Fundo Constitucional de Financhiinento do None;
Nordeste e do Centro-Oeste, conhecido pela sigla FNO, FNE
e FCO, respectivamente.
·
Esse Fundo tem por objetivo contribuir_para o desenvolvimento sócio-económico das referidãs regiões, através das
instituições federais, regionais, mediante a execuçâo cte· programas de financiamento aos setores produtivos, de acçrdo
com os respectivos planos regionais de desenvolvimento. Ainda segundo a Lei n' 7.827/89, tal Fundo, na aplicação de
seus recursos, ficará a salvo das retribuições de controle monetário de natureza conjuntural e alocará créditos diferenciados
dos usualmente adotados pelas instituições financeiras, em
função das reais necessidades das regiões .Qeneficiárias.
·
Na prática, porém, os mutuários dos fuianciamentos agropecuários Contratados junto ao FNO, FNE e FCO estão todos
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 159.

A União entregará:

I--:- do produto da arrecadação dos impostos s.obre renda
e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte forma;
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo
de Partícipãçâoc dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros· e cinCo décimos po"r cento ·ao
Ftindo de Particip3çãõ dos Municípios;
. C). três por ·Cen~o. pára apliê3ção em PiogfamaSde finãii-·
ciamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, através de suas instituições frnaD.ceitas·de carater regional. de acordo com os planos regionais de desenvolvíritento, fiCando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metãde doS recursos destinados à região, na forma que a lei
estabelecer;
· I I - do produto da arrecadação do imposto sobre produtoS industrializados, dez por ·cento aos Estados e ao Distrifó
Federal, proporciona! mente ao valor ·das respe-ctivas exporta. ções· de produtos industrializados.
-

··~·~·~••••••••""o.•••••••••••.••••••••••••••••u•·••·••••••••.••-•~••••••••••"""•••••••

-. 'LEIN' 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989
Regulamenta o art. 159, inciso I, alínea "c", da
Constituição Federal, institui o Fundo Constitucional
de Financiamento do Norte - FNO, o Fundo -Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, e o Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste FC9, e dá out_ras PrõVid~~cias.
Art. 11. As atividades prioritárias e de relevante interesse para o desenvolvimento económico e social das regiões
Norte, Nordeste e Centro-OeSte terão redução ae enCargos
financeiros referentes a juros e atualização monetári3..
§ 1~' Para efeitO do benefício previsto neste artigo, deverão ser estabelecidas faixas diferenciadas de prioridades e de
encargos finanCeiros, de acordo com a natureza do empreen_dimento, a finalidade dos financiamentos, a localização e o
porte da empresa financiada.
§ 2~ Os benefícios _previstos. neste artig() serão concedidos exclusivamente a Produ1:0Tes fndividuais e empresãs brasileiras de capital nacioltal.
·
o
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§ 3? Sem prejuízo- das medidas cabíveis, indusive- de
natureza executória, o mUtuário fici Sujeitó', oriO CisO-de desVio
na 1aplica:ção dos recursos; à perda de todo e qualquer benefíciofin3:nc6ito, especi~ümente· os relativos a jutos ·e atualização'
monetária.
-- ''
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(À Comissão de Assuntos Ec.Qnâmicos --deCisão
terminativa.)
--

PROJETO DE LEI DO SENADO 111'134, DE 1993

. Acrescenta parágrafo único ao artigo 48 da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação.
.
.

.

O Congresso Nacional decreta:

Acrescente-se ao art. 48 da Lei_ de

DiretriZes~e

Bases

da Educação Nacional o seguinte parágrafo:
"Art. 48 ............... ~--~·-··~--.-.-.............-•. ~ .. -............ .
Parágrafo único. O estudo de técni~_ de irrigação
será parte integrante dos currículos das escolas de ensino médio do Nordeste brasileiro."
Justificação
ConiO é DOtórlo, ·a· seCa quê" PeríÕdicameilte-àiiOge- O'N~r~
deste gera uma situação de pobreza e miséria, configurando
um quadro de acentuada injustiça social e o maior exenlplo
de desequilíbrio regional do Brasil. Para combater os efeitos
da seca são criados program~s. emergencíaiS_qtie, apesar de
necessários, rçpresentam 3p.eriaS ateituantes para um problema que merece. uma solução definitiva. Esta solução, como
já afirmaram diversos especialistas, deve incluir necessanap·
mente a· desenvolvimento de programas abra~geD:tes de_ i~ga
ção _na região séCa-. Estudos da SUDENE: sustentam. lJ.ave.r.
o equivalerite a setenta baías de Guanabara de água no subsolo
do sertão nordestino. No entanto, apenas 500 mil hectares
irrigados existem hoje no Nordeste. Entre as experiênciaS
que se pode citar da viabilidade da irrigação está aquela que
fez ·sut_gir, -às margens do rio s·ão-_Francisco, vinhedos cujas
uVas sãO expOrtadas até" Pa"rà os pàíses da· Coritultldadê E'cOnômica Européia.
Não falta água no Nordeste, e sim a capacidade de extraí~
la do subsolo ou canalizá-la dos rios para seu uso na agricultura. Este empreendimento exige recursos financeiros e tecnO-logia, e esta última pode ser desenvolvida pelo próprio homem
nordestino, através da aprendizagem. Para isto nada mais
natural do que as escolas da região passaram a ensinar a
seus alunos técnicas de irrigação. O presente projeto procura
incluir na lei de diretrizes e bases da educação o estudo da
irrigação como compeilente curriculãr das escolas de ensino
médio do Nordeste brasileiro, especialmente nas escolas agrotécnicas federais existentes naquela região. Tãl medida, se
aprovada, representará um passo de grande importância para
que o próprio nordestino contribua decisivamente para a solução definitiva do problema da seca em sua região.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 1993. - Senador
Ney Maranhão - Líder do PRN.
(A ComiSsão de Educação ~decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Os projetos
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido_ pelo
Sr. 1' Secretário.
·
··
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É li~o o seguinte

.. PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 96, DE 1993

Dispõe scibre a pu\>Uéação dos Perfis Parlamentares
dos 'eX-Senadores-.
- "- · ·
·
TI>-'

o • o ou o o o o • o o o o o o no o
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O Senado Federal resolve:
· Art. 1• O Senàdo -Federal fai:á pul>Iiciar Perfil Parlamentar doS ex~Senadores que.; no desempenho do mandato,
tenham se destacado como personalidades marcantes da nossa
história cultural e política.
Art. 2• A publicação do Perfil Parlamentar se dará post
DtOrtem,. como homenagem e agradecimento do Senado Federal _ao parlamentar pelo esforço.dispendido em favor da democracia_ e, particularmente, do Poder Legislativo.
-- :··Art.· 3~" __ A escolha dos hom~nagead_os se fará--mediante
P,.opostà de qualquer um dos membros do Senado Federal
e decisão pela maioria dos integrantes da Mesa,Ditetora:r -~-, .Art. 49 A hopraria será -c.oitferida a, no.ni~IriO, três
ex-Senadores, a cada ano, a fim de preservar seu caráter de
distinção.
--_Art.- _5_9 A publicação deverá conter- as· proposições e
os discursos mais representativoS dã atuação- do parlamentar
homenageado.
·
. , , Art, 6~" Da publiCação constará unia Introdução contendo dados biográfioos da vida pública e particular do perfilado,
que o situem nos contextos histórico, político? social e cultural
de seu tempo, e informe sobre ,sua formação. acadêmica, a
partir dos primeirOs estudos.
§ 1~" O textO será aprese~ta~c;lo em lingtütgerit clara e
simples, de forma a favorecer e. mOtivar a leitura.
. § _2~" Os dados e informaç~;; ~ctrão 'd~postos em ordem
C~ó1iOióglCa dos fatpS da vida do pÚfilado e incluirão sua
atu;:ição pública nos três níveis administrativos e_noS três poder::es, se for o caso. _
§ 3• A bibliografia consultada para elaboração da introdução será relaciomida logo após a bibliografià do perfilado,
obedecendo ao número de ordem de citação no texto.
§ 4• O texto âa introdução será submetido à aprovação
da família do perfilado.
Art. 8~" Entrevistas, reportagens, artigos jornalísticos e
outros documentos'de relevância e ilustrativOs da atuação
d_o perfilado poderão ser mencionados, com indicação das
respe-ctivas fontes e datas.
- .
Art. 99 Obras literárias ou técnicas de autoria do homenageado, quando houver, serão-destacadas, logo após a Introdução.

o

Art. 10. O m·aterial selecionado para integrar a obra
deverá ser identifiCado, através de título expressivo de seu
conteúdo e indicação- de datas ei fontes.
·
Art. lL . As publicações dos perfis parlamentares obedecerão, no que couber. às normas sobre publicações técnicas
e serão coordenadas pela Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal.
Art. 12.
publicação.
Art. 13.

Est~ ~esoluçâo eriti'a em vigor na data de sua

RevOgam-se as dispOsiçOes-em- Cónti'àfío:
Justilk:ação

A publicação do Perfil Parlamentar dos Senadores consti-

tuirá, ·com certezã:' um fator a mais de estímulo á atuação
dos membros desta Casa e üma _justa

hom~na~em

àqll:eles

9676 . Sábado 16

Outubro de I YY3 -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

que se destacaram e vierem a se destacar no dçsempenho
as diretrizes para o Programa Decenal de Salvação d_o Nor.deste.
do mandato parlamentar.
Na oportunidade,' renovo protestos de elevada estima
Além diSso, representará um elemento ímpar de divulga~stinta conSideiàção._ ~ Senacfqr:Máíio_-ÇóvaS; Líder do
ção, para o público leigo interessado e para os ·estUdiosos ··ePSDB..
'
..
. . '
da história política e parlamentar do País, que poderão- contar
com obras organizadas e editadas por pessoas que conviveram
O SR. PRESIDE~TE almir' Campelo) - O ofício lido
com o homenageado e/ou que detêm o- conhecimento e os - vai à publicação. Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
instrumentos apropriados à sua melhor elaboração. ·
pelo Sr. 1• Secretário.
Esta iniciativa pretende preencher uma lacuna existente
São Fdos 4?8_ segu~tes.
no Senado Federal, que, dispondo de um Centfo Gf3.fiCO
REQUERIMENTO N• 1.055, DE 1993
sofisticado, foi antecedido pela Câmara dos Deputados, onde
Requeiro, nos terinos do § 19- dO "art. 13 do Regimento
já a partir de 1977 se publicam os perfis parlamentares de
Interno, seja considerada como licença concedida,,minha auseus mais ilustres ex~integrantes, contando a série .com qua~ência dos trabalhos' da Casa n<>períollo de 18 a·22 do corrente
renta e três publicações do gênero.
O Senado Federal, palco de atuação de uma plêiade de
mês.
· . Sala das Sessões, 15 de outubro de 1993. -lt&chid Saldalíderes políticos da mais alta importância para os destinos
deste País, entre os quais citamos Teotónio Vilela, é- campo . nba Derzifértil para a produção de série Perfis Parlamentares, através
REQUERIMENTO N• 1056, DE 1993
da qual resgatará, para o público em geràl, parte importante
Requeiro seja -considerada como licença autorizada nos
de sua própria história.
- --,_---- terinos.do art. 13, § 1•, do Regimento Interno do Senado
O que motiva a proposição que ora apresentamos· é'3.
idéia de que, a custos relativamente baixos- já que· o Senado , Federal, minha ausência de Brasília, .no dia 15 de outubro
do corrente ano, a fim de visitar o Centro. de TeCnologia
Federal dispõe de toda infra-estrutura e dos dados e informada Cooperativa de Produtores _de Cana, Açúcar e Álcool do
ções necessários ~podemos dar seqüência a esta jôtciativa
~tado de São Paulo, .em a'endimento 3;0 convite da Organique irá propiciar o reSgate,- para a HiStória, do pi:õsamento
e da obra dos grandes parlamentares que dignificaram esta . ,z;:tção das Cooperativas Brasileiras ~ OCB.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 1993. - Senador
Casa e contribuíram, de maneira exemplar e profícua, para
Francisco Roilemberg.
o progresso político-administrativo do nosso País.
Confiante em que estê ·projeto irá 'Obter _o_- apoio dos
Organização das Cooperativas Brasileiras OCB
meus pares, espero sua contribuição ao aperfeiÇoamento e
·srasflia, DF, 30Ue setembro de 1993
S.214/93
·
aprovação do mesmo.
Excé:lehtfssimO ;S"e'nhOI- -r' - ' · - ·
·
-Sala das Sessões, 15 ·de outubro de 1993. -Senador
Senador Francisco Rollemberg
Pedro Simon.
Relator do Projeto de Lei n• 80/93. . ,
'
(À Comissão Dirttora.)
Nesta
· ·· - Senhor Senador,
O SR- PRESIDENTE (Va! mi r Cà:n!~elo) - O projeto
Atendendo solicitação de nossa Filiada, Cooperativa de
será publicado e remetido à' comissão competente. ·- ·_- .
Produtores de Cana, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo
Sobre a mesa, reque.rimento que :ierá lido pelo· Sí. 19
- COOPERSUCAR, formulamos convite á Vossa ExcelênSecretáriO.
· ·'
·
· cia parã- visitar o Centro- de Tecnologia' d~ 'rdúida CoopeÉ lido o seguinte
rativa, localizado em Piradbaca-SP, quando será apresentada
REQUERIMENTO N• 1;1154;, DE 1993 . .
a tecnologia de produção de açúcar deSêrtVolvida pela Coopersucar. - -- ' '
Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro
Contando com a aquiescência de Vossa Excelência~ apro~
a transcrição, nos Anais do Senado, da matéria publicada
veitamos a oportunidade para reafirmar-lhe protestos de nosso
no Estado de S- Panlo, página A-2, Espaço Aberto "Desordem
elevado apreço· e especial consideração. - Fr_al]cisco Alves,_
dos advogados do Brasil" de Mauro Chaves, do dia 14 de
Diretor Superintendente.
outubro, quinta-feira de 1993.
Sala das Sessões, Senador Bello Parga, PFL -MA.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A votação(Ao exame da Mesa Diretora:)dos requerimentos fica adiada por falta de quorum.
A Presidência recebeu da Prefeitura Municipal de DerruO SR. PRESIDENTE (Valmir Cam~elo) - De acordo ·
com o art. 210, § 19, do Regimento Interilo, o requerimento badas, Estado do Rio Grande do Sul, o Ofício n'-S/123, de
será submetido a exame da Comissão Diietora.
1993 (n' 207/93, na origem), solicitando, nos termos da ResoluSobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1• Secretário. ção n9 36, de 1992, do Senado Federal, autorização-para-conÉ lido o seguinte
·:
_
tratar operação de crédito, para os fins que especificã.~
A matéria será despachada à ComisSão de Assuntos Eco.,
Gabinete da Liderança do PSDB
Brasiliajde outubroae1-99:l nómicos, onde aguardará a complementação dos documentos
OF. 219/GLPSDB/93
"·
necessários à sua instrução. · ·
Senhor Presidente,
l ,
Dirijo~me a Vossa Excelência para~ noS tenltos rejúneri~
OSR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- A Presidência
tais, solicitar a alteração da indicação realizada através do recebeu a Mensagem n' 362, de 1993 (n' 686/93, na origem),
OF.131/GLPSDB/93, passando os nobres Senadores Beni Ve- de 13 do corrente, através da qual o Senhor Presidente da
ras e Jutahy Magalhães à condição de_ Titular e Suplente, República, em aditamento à Mensagem n• 356, de 1993 (n'
respectivamente, na Comissão Especial destinada a elaborar 670(93, na origem), comunica que o seu afastamento do País
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para participai da VII Cúpula Presidencial do Grupo· do Rio,
em Santiago, República do Chile, será de 14 a 17 de outubro.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -A Presidência
recebeu o Ofício n' S/121, de 1993 (n' 1.017/93, na origem),
de 8 do .corrente, através do qual o Presidente do Supremo
Tribunal Federal solicitã., rios-terlnos do art. 53·,§ 1 9 , da Constituição, licença para que aquela egrégia Corte possa apreciar
a queixa-crime oferecida contra Senador Ronaldo Aragão.
A matéria será despachada à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Cafupelo) -A Presidência
recebeu o OfíCiõ-n' S/122, de 1993 (n' 17S/93, na origem),
de 11 do corrente, através_do_qual o_'Presid_ente do Supre.mo

Tribunal Federal comunica que aquela Corte, nOs autos do
Recurso Extraordinário n9 14.0890-l/210, conheceu o recurso
e lhe deu provimento, para conceder o mandado de segurança
e declarar a inconstitucionalidade da Lei n9 32, de 7 de julho
de 1989, do. Distrito Federal.
A matéria será encamiilhada à Comissão de ConstituiÇãO,
Justiça e Cidadania, onde aguardará a complementação .dos
documentos necessários- à sua tramitação, nos temias do- art.
387 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Valmir'Campelo) -A Presidência
da República editou a Medida Provisórià Íl' 3S8, de 13 de
outubro de 1993, que dá nova redação ao art. 4~' da Lei n9
8.170, de 17 de janeiro de 1991.
. .
.. .
De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos
dos §§ 4' e 5• _do art. 2' da Resolução n' 1189-CN, fica assim
constitUída a COiriiSSãO ~ Mistá IriCi.uilbída de emitir pareCer
sobre a matéria:
- ·
·
- '
Senadores
- ------------ -~.~~Titulares - PMDB
I. José Fogaça
2. Ronari Tito
Suplentes - PMDB
1. Coutinho Jorge
2. Flaviano Melo
TitUlar - PFL
3. Henrique Almeida
Suplente - PFL
·
3. Odacir Soares
Titular - PPR
4. Affonso Camargo
Suplente - PPR
4. Jarbas Passarinho
Titular- PSDB
S. José Richa
·Suplente - PSD B .
S. Eva Blay
Titular - PRN
6. Ney Maranhão
Suplente - PRN
6. Aureo Mello
Titular - PDT
7. Magno Bacelar
Suplente - PDT
7. Darcy Ribeiro
Deputados
Titulares -BLOCO
1. Paulo Lima
2. Paes Landim
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. Súplentcs -BLOCO
I. Hilário Coimbra
2. Darcy Coelho
· ... -Titular- PMDB
.3 . .João Henrique
.
·SuplentePMDB
·'
:L José Augusto Curvo _..
Titular - PPR
.
. 4 .. Sandra Cavakanti
Suplente - PPR
4.-Aécio de Borba
. · , ,Titular - PSDB
. , S. ·José Abrão.
Suplente -PSD B
S....:Osmânio Pereira
, TitÚlar - PSD
6. Onaireves Moura
SuP.lente -PSD
.6, Edison Fidélis
Titular - PPS
. J. Sérgio Arouca
, · Suplente - PPS
· .7: Augusto Carvalho
_....
De acordo com a Resolução n' 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário p~ra a tramitação da matéria:
·
Dia 1S/10- cJ,esignação da Comissão Mista;
·Dia 18110 ....,....-instalação da Comiss_ão _Mista;
Até 19/10 ~prazo para (ecebimento lie .emendas.
Ptazo para _a ·comissãO" .Mista emitir_ Q_parecer ·sobre a
admissibilidade;- . ·
Até 29/10 -prazo final da Comissão Mista;
'· ·Até13/11- prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -A Presidência
comunica ao Plenário que, uma vez findo o prazo fixado no
~- p.arágrafo único dQ art. 254 do RegimentO .Interno, sem interposiÇão do recur$0 ali previsto, determinoU o arquivamento
definitivo do Prbjetó de Lei da t:ãmara'ri' 57, de.1993, \n'
722/91, na Casa 'ele origem), ·que dá riova redaçã_o, ao art.
12 e ao art. 21S da Lei n' S.869, de >I de janeirQ de 1973
(Código de Processo Civil).
Será feita á 'devida comunicação à Câmára dos Deputados.
O-Sr. Valmir Campelo deixa a câdeira da presidência,
(J1~i ~ Ocupada p_~{o Sr. Jonas Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)·- Há oradores
inscritos.
. .
Concedo a palavra ao nob{e Senador Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB -DF. Pronuncia
o--seguinte discur~.)- sr: Presiderite, Sr~. Senadores:
Brasília sedl3r"á, no p~ríod.O de '3 a 5 de noVembro próximo, no Auditóij6 -Petrônio Portella, desta Casa, a primeira
Plenária da Conferência Nacional de Cultura.
A CULT, organização não-governamental, tem por meta
criar uril fórum permanente de discussão sobre arte, cultura
e políticas culturàis a partir da sociedãde civil. Seguindo os
moldes da Sociedade Brasileira para o Progresso_ da Ciência,
reunirá, todos os·anos, as mais expressivas entidades ligadas
ao setor em encontros itinerantes;um ano em cada Estado.
Desnecessário seria ressaltar a magnitude de evento dessa
natureza. Todos sabemos que o Brasil necessita, urgentemente, clarear os seus horizontes culturais por meio do debate
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.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO- Para uma comunic~~ãp; $~m- rc•áS_ã9 'd_o 9rapor,) - S,r.~ Pte.si~ent~ •. srs. ~~nahistóricas deste imenso e variado País e com o_ seu atual e!)~ágio
dores:
- ---~
,-___ , - . ~--, .--.• , _ -~, -,--,, ~ ... - . ,
de desenvolvimento s_ocial, económico e tecllológícO~
Não raro, ein todas as eleiçõey_que $e :realiz.am ·nest~.
A escolha de Brasfiia parà. sediar a primeira Plenária
País, defrontamo-nos _com os antigOS e-vélhOs ptóblemas relareveste-se de sígnifícidó especiaL Brasília;· a:: Capital do's brasi-'
-·
- ·-_
cionados' com as. pesquisas dC: opiriiãó. · • · :
leiros, representa todas as parcelaS deste iritenso arqiiípélago'
Isso' vem ocorrendo, sisteiriaticaiq-eltt~,: dêsd~ cJ.~e: Ílos ·
cultural que é o nosso País. Nenh~rit ,lugar r~~ela-se tãO:s~~bo
inserin!os politicamente na era- da pesquisa de opiniãq. Isso·
licãmente adequado para mapear os brasis viVos, atiVos, transocorreu em 1990, e em 90, particularmente, fui vítima taffibém
formadores e instigàrttes. que explodem em-diferenteS formas
das pesquisaS de opinião; ·apesar disso. terminei sendo reeleito
par·aose~ado.
·_·
--·-·
-de e'xPi'ess~q.
'
' . Atualmente-, temos -observado ·que· vários._ institutos de
' Sr: Presidente' Brasília é um -pólo de integraçãO das ·granopiniaõ-têln divulgado_ pCsquisas de oPinião relativàs ·àque'les
des e variadas tendências que têm assinalado o imenso'rrt-Osaicb
que, ~m decorrência- dessã.s m.esm:as-pesquiSáS;-estariam·em ·
com que costumamos caracterizai- a cultura brasileirá.
.
melhores condições relativamente às próiimas eleições presi-'
No instante em que se propõe a discusSão- de temãS da
··
·
·'·
denciais.
mais alta relevância' para o desenvolvimento.-Lfitegral do povo
-Sr~- PreS:Mente, ·ctei:itiO_-dõ_ PFL, ctetendo a candidatura
brasileiro,. não posso. deixar .de fazer, n~sta Casa, registro
do empresário ·silVio Salltcis.pàia a·Pr_çsid~ncia da República
alusivo ao evento. E façowo com renovado_ orgulho e alegria,
e a do Deputado Luiz Eduardo Magalhães para a Vice-Prepois sei que aqui, neste Planalto Central, encontra-se o húinus
sidência, numa chapa _a ser apr~sentada ~ Co:pyen_ção N:a~onal
próptjo _à. f~çunqação 9e noy~s !dé~as e nó vas· propostas. Em
do nossO Partido na ocaSião da_sua realização.. , ,
suma, de um novo projeto para a Pátria, cUja memória se
__ :t;»(e~t?nde!!do ~yi~ar"qU.e e~as de~a:r~çõés, ~squais aCabo ,
quer resgatar e eternizar na construção de um futuro que
de. tpe r~fet:iJ;" ,,cop.~iQl,ltiiD a ,0~9vex: çqttt ~s J)eS§__uis~s d~ qpiniâ9 ..
se pretende contemporâneo das mais ViVas e viSíveis conquistas
qqe vêm sendo re'l.lizadas, acabo ,de me ,comunicar po,r f~x •.
históricas do nosso povo.
par.c_orrespondência, com. três i.nstitutos. de opi,nião: Pes&a.al-.
Sr.· Pr~sidente e $rs. Senadores, a ctjse econôiiJic~ -_que - mente, conversei. com o Dr. Carlos, Augusto Montenegro,
temos atrav~ssado vem possibilitando reflexões dessa fndole.
Dltetor-Presidente do IBOPE, e por fax eu me comuniquei
Delas só pode redundar conhecimento mais apropriado de
com _o jornalista Gustavo Venturi, do DataFolha, e com o
nossas realidades materia"Hfe:espiritüáis e âo modo constitutivo
jomaÍista Ricardo Pinheiro Penna, do Instituto Soma, ~lici- ..
de nossa exístência colno'povo'"e ·como-nãçâo juridicament'
tando-lhes que, na próxima pesquisa d~.opinião ~ser r~~liz.ada
organizada.
pelos três _institutos, incluam na relaÇão-dos Caildidatosla· PresiEssa mesma crise também pode ser debitada ao inadedente da República o nmite ao' en\presârio Silvio Santos, que '
quado trato, pelo poder público, das chamadas coisas da cultudeverá ter, por mim e por um cofijUOto -dê ·conVencionais
do PFL, em número legalmente suficiente. seu riõme:" apresenra. E ao.sofisma já muito desgast:ldó dequeaculúli·a- é produto
artificial das elites, produzido pOr elas e para elas ou, ainda,
tado à próxima çon~enç~o do PFL para ~scplha.dos seus candià concepção equivOcãda e raSteira de que o dado cultural
datos a Pr~sidente e a Vire-Presidente da República.
se' reSUmé ·a· divertíriterito ·e lazer para o cOnsumo e deleite
Dirigi-me aos três institutos, Sr. Presiâente, nos seguintes
termos:
- -.
.
da's."nlass3s. ·
·
. '.,
-.--_
Compreendendo que a cultura transcende - em muito
. '"Dirijo-me- a VO~sa- SenhOria ·no_ se~tit?_c? ~~ ~úgt::.rir ~ ~sse .
-os limites dessa análise superficial e pretensiosa, Brasília,
conceituado instituto de pesquisa de qpinião pública~ inclusão _
capital federal sonhada para a projeçao de um novo tempo.
do nome do empresário e apresentador de, TV SÍLVIO SAN-.
só pode orgulhar-se ao oferecer seu chão a tão promissoras
TOS ·na· próxima aferiç3o do índiCe de itítenção tle voto para·
a _eleiç.ãO ·presidencial de- 94. ' ·
· ' ·'
e dadivosas sementes.
Lembro a Vossa Seri!lora'que'S'íLVIO. SANTOS é filiado
Mas não é só o ânimo regional que me -inspira a fazer
ao PFL, tem um elevado índice de popularidade e, l!Ltpoca
a presente comunicação. É que, desta Câmara Alta. pretendo
oportuna -em Convenção Nacional do partido, no próximo
que_ se esti~ulem eventqs como este, pois, conforme preconiza
ano - será lançado candidato a candidato à Presí~ência da
nossa Carta Magna, a promoç~o da cultura é dever do Estado,
República.
e a. inici~tiva pat1iéulãJ,' qqe vein- complemeritar esse esforço
. À inclusão do nome do empresário SÍLVIO SANTOS
do J:,stado,só merece aplauso e votos de pleno êxito.
na próxima pesquisa deste instituto será necessária pai.a que. .
. Agradecendo a atenção d_os ilustres Pares, manifesto a
se chegue ao objetivo final de uma pesquisa de opinião, que
minha inteira disposição para, na qualidade de Parlamentar
é a aferição da vontade popular. Adianto a Vossa Senhoria
representante de Brasfiia e Presidente da Comissão de Educa~
qu~ o Díretóf-Presidente do IBOPE, Carlos Montenegro, já
ção, no Senado Federal, emprestar todo o apoio a essa iniciase comprometeu a colocar o nome de SÍLVIO SANTOS na
tiva, certo de que as boas idéias, como as sementes,_ germiw
próXima pesquisa a ser realizada por este instituto."
narão e frutificarão no ciclo ·majestoso com ·que se constrói
Fica, desta forma, alertada a Nação para o fato de que,
a imensa aventura do homem no universo da cultura.
se
na
próxima pesquisa de opinião realizada por esses três
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
institutos não estiver incluído O nOme do- eMpresário SGvio
(Muito bem!)
.
.
Santos e do Deputado_ Luís EdÚardo Magalhães como seu
O SR. ODACIRSOifRES _:..::Sr_ Presiderite,peçO a-pala- . Vice- Presidente, estará iniludivelmente caracterizada a má
vra para uma breve comunicação.
vontade generalizada, conjunta, de intereSses que D.ão desejam ver e ter o empresáriO Sílvio Santos como candidato à
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) --Tem a palavra
Presidência da República, pelo Partido da Frente Liberal.
~~ ~ -o nobre Senador Odacir Soares. _
.

permanente da crítica. do intercâmbio e, sobretudo, do est3.belecimento de uma polítfci cultural compatível com as tradições
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Em 1989, numa pesquisa de opinfão na qúal fõi'ii:tduíâo
o nome do empresário Sílvio SantoS, S. S• obteve a primeira
co~ocação,,inclusive _na frente de nomes como Lula, Leonel
Brizola, Paulo Maluf e outros. ·- · · Feitas essas cOmunicaÇões, desejava agr<ldecer a V. E~
a oportunidade que me collfeiiU de 'poder trazer essas irifõ!riiàções ao 'Senado Federa~.·
·
Muito obrigado, sr:Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) -A Presidência
recebeu a Mensagem n• 363, de 1993 (n• 694/93, na origem),
de H do corrente, ,pala qual o Presidente da República encaminha cópia da tradução. juramentada para a língua portuguesa do Acordo celebrado em âmbito do chamado "Clube
de Paris"! entre a -República Federativa do B~asil .e agente
financeiro do Governo da Holanda.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco_nômicos, a fim de ser anexada ao processo da Mensagem
n• 323, de 1993.
-
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ORDEM DO DIA
Item 1:
DiscussãO, em turno úriicO~ da redação final das emendas
do sen~do (oferecic;la pela CoiniSsãó Dii·etOra: em -seu Parecer
n• 321, de 1993) ao Projeto de Lei da Câ!Dara n• 2, de 1992
(n" 318/91, na Casa de origem}, de iniCiativa do Presidente
da RePública, "que dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (rrancbising) e dá outras providências".
Em discussão a redação fillal, em turno único. {Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
~nc~rrada a discussão, sem apresentação de emendas,
a r~dação final é considerada definitivaroente aprovada, nos
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno.
O projeto volta à Câmara dos Deputados.
É a seguirite a redação final aprovada:
Redação final das emendas do Senado ao Projeto
,de Lei da Câmara n• ~. de 1992 (n• 318/91, na Casa
de origem), que dispõe sobre o contrato de li:anqula
empresarial (franchising) e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) -A Presidência
recçbeu a Mensagem n• 364, 'de 1993(ri' 695/93, na origem),
de 14 do corrente, pela qual o· Presidente da República subEMENDA N•1
mete â apreciação' do Senado a diStribuição das opções dOs ·
bancos credores estrangeiros peloS iristrütrieritos previstos riO
(Corresponde à Emenda n• 1 - CAE)
acOrdo sobre a dívida externa de lnédio e longo prazos do
· Suprima:.se a expressão '{oferecendo ao franqueado relaseror público, nos termos do art. 16 da Resolução n• 98, de
ção completa· de~ses fornecedores", constante no inciso XI
1992.
do art. 3• do projeto.
·
· ··
A matériã será despachada à Coiilissão de Assuntos Económicos. ·-·
.
r~
·-~-EMENDAN'2
--

0 SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) - Sobre a mesa,
requeririleD.tos·que'sérão'IidosPelO Sr .. ls>'Secie"tàr1õ. ~ · - ·
. 'São:lid~s-cis segúii:ti:e;s·, ·. · ·
··
.·- -_
REQUERIMENTO N• 1.057," DE 1993 .
Senhor Presidente,
Solicito, nos telm.Os do ãrt.- 13 ·ao-Reglriterito--intemo-do Senado. Fedt;ral, sej;;a considerada como licença_, minha
ausência dos t~;-aballws .ela Casa no .dia 15 do corrente mês,
quando estarei participando de conferência sobre •• A Reforma
ConstituCiOnal dos CampoS ·Políticós, ECórióniiCOS-e PsicoS.:·
social" na AssociaçãO' dos DiptOinadoS da EScola Superior
de Guerra - ADESG, em Florianópolis.
Sala das Sessões, 15. de outubro de 1993. - Senador
Esperidlão Amln.
REQUERIMENTO N• !.058, DE 1993
Senhor Presidente, .. . _ __
__
~
Solicito~ nOs termos do art. 13 ·do Regimeriio interno
do Senado Federal, seja considerada_ como _licença. minha
ausência dos trabalhos da Casa do dia 18 do corrente mês,
quando estarei participando do "4• Ciclo de Palestras de Administração" e ''8"' Encontro de Controle de Qualidade", proferindo palestra sobre o tema: Revisão Constitucional, n3 Universidade Estadual de Ponta Gróssa; no Estado do ParaDá.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 1993. - Senador
Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Jonas PiÍlheiro) -A votação dos
requerimentos fica adiada por falta de quorum.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 32 Srs. Senadores.
Passa-se à

(Correspondente à Emenda n• 2 - CAE)
D-ê-se ão caput do art. 49 a seguinte redação:
"Art. 49 A circular--da--Ofe-rta- de -ftiilQUiã será·
ânualmente elaborada pelo franqueador e deverá ser
entregu~ aO candidato, no mínimo, trinta dias ant~s
da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquta
·ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxà -pelo
frariqueadó ao franqueador ou empresa ou pessoa liga~
da a este."
EMENDA N•3
(Corresponde à Emenda n• 3 - CAE)
Acrescente-se ao art. 8" o seguinte parágrafo:
"Art. 89 •••• u ............................~........ u•••···
Parágrafo único.-- Nos contratos de locação s sublocação de imóVel destinado_ e_vinculado a operação
...de franquia; as .condições relativas ao abJ.guel, reriovação e retomada poderão ser livremente pactuados,
não se lhe aplicando o disposto nos arts. 15, 21 e 51,
inciso III, e § 1•, in rme, da Lei n' 8.245, de 18 de
outubro de 1991."
EMENDAN'4
(Corresponde á Emenda n• 4- CAE)
Acrescente-se ao projeto artigo com a seguinte redação:
"Art. . Decai o franqueado do direito de haver
a devolução das quantias pagas ao franqueador ou terceiros por ele indicados, por deicumprimento das exigências es-tabelecidas nesta Lei, em dois anos a contar
do recebimento da Circular de Oferta de Franquia."
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EMENDAN'S
(Correspondente à Emenda n• 5 - CAE)
Dê-se au parágrafo único. do art. 4~ a seguinte redação:
"Art. 4~ ............. : ........ --=--···4·-······-···········~··
Parágrafo único. Na hipótese do não cumprimento do disposto no caput deste artigo, o franqueado
poderá argüir a anulabilidade do contrato e exigir devo;.
loção de todas as quantias que já houver pago ao franqueador ou a terceiros por ele indicados, a título de
taxa de filiação e ·royalties, devidamente corrigidas,
pela variaÇão da remuneração básica dos depósitos de
poupança mais perdas e danos."
EMEN!)AN•6
(Corresponde à Emenda n• 6 - CAE)
Dê-se Çt.O .art.. 7~ ~ s~guin~e· redação:
"Art. 79 A sanção prevista no parágrafo único
do art. 49 desta lei ,aplica-se, também, ao franqueador
que veicular infoi:mações falsas na sua Circular de Oferta de Franquia, sem prejuízo das sanções penais cabíveis."

EMENJ)AN•7
(Corresponde à Emenda n• 7 - CAE)
"'Art. Nos casos d3.s relações de franquia em curso na data de e:ntrada:em vigor desta lei, e com vigência
superior a seis meses; em que não haja contrato escrito
entre as partes, ·o franqueador terá o prazo de cento
e oitenta di áS pâra ·ãdptar:.se ao disposto nesta lei, em
especial ao art. 6"'"
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)- Item 2:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão Diretora em .seu Paree<lr n' 323, de 1993) do
Projeto de Lei do Senado n' 85, de 1992, de autoria do Senador
Alfredo Campos, "que dispõe sobre o exercício da profissão
de decorador e dá outras providências".
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos
termos do art. 324 do Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 85,
de1992.
Dispõe sobre o exereício da profissão de Decorador
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' O éXercício, no território nacional, da profissão
de Decorador é privativo:
I -dos diplomados em cursos de decorador ministrados
por estabelecimentos de ensino superior,--o fidais ou reconhecidos;
·
II -dos diplomados em curso similar, no exterior, após
a revalidação do diploma, de conformidade com a legislação
vigente;
III-dos que, possuidores de curso Superior, embora
não diplomados nos termos dos incisos I e II, venham exercen-
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do. comprovada e ininterruptamente, à data de publicação
desta lei, as atiVidades de Decorador, por, pelo menos, doze
meses;
IV -dos que, tendo concluído curso de segundo grau,
venham exercendo, comprovada e ininterruptamente, à data
da publicação desta lei, as atividades de Decorador, por, pelo
menos sessenta meses.
Art. 2"' Consideram~se atividadef) especifiCãs de r>eco~
rador as que dizem respeito a:
I - elaborar e responsabilizar~se por projetos de decoração de interiores;
II - elaborar e responsabilizar~se por projetas de mobiliário e objetos de decoração de interiores;.
III - promover eventos relacionados com a decoração
de interiOres;
IV -fornecer consultas técnicas referentes à decoração
de interiores.
Art. 3"' As empresas ou entidades privadas que se dediw
quem à prestação de serviços relativos às atividades referidas
no art. 2~ manterão, em seu quadro de pessoal ou em regime
de contrato para prestação de serviços, decorados legalmente
habilitados.
Art. 4"' As atividades de Decorador serão exercidas mediante vínculo empregatíctO Ou- corilo atiVidade' autónoma.
Art. 5f -O exercício profissional de DecoradOr requer
registro próprio no órgão competente, e far-se~á mediante
a apresentação de:
~ .
1- documento comprobatório de conclusão dqs _cursos
ou exercício das atividades, conforme previsto o art. 19 ;
II -carteira profissional.
Parágrafo úiiiCO. A comprovação do exercíciQ profiS:..
sional prevista nos incisos II e IV do art. 1"' far-se-á no prazo
de cento e oitenta dias contados desta- lei, de acordo com
os procedimentos admitidos em sua regulamentação.
Art. 6~ O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de noventa dias, contados de sua Vigência.
Ait. 7"' Esta lei entra em vigor na_ data de sua publicilçãó.
Art. 89 Revogam-se as disposiÇões e~n:t_contr'áiio.

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) -Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"'
84, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econô·
micos como conclusão de seu Parecer n 9 334, de 1993). que
autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu PR, a contratar operação de crédito, junto ao Banco do Estado
do Paraná S/A- BANESTADO, no valor de
CR$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros
reais), a preços de março de 1993.
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235,
inciso II, letra f, do Regimento Interno. A proposição itáo
foram apresentadas emendas.
Em.discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a votação do prftjeto fica adiada,
nos termos do art. 168 do Regimento Interno..
.
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) -Item 4:
Discussão, em turno úriíco;do Projeto de Resolução n9
85 de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econô·
micos como conclusão de_ se~u Par~ecer n~ 335, de 1993), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Sertaneja- PR a contratar
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que

ell-rrle vioi~Õte, porque entendo que
caso, é necessário
ãlguma coisa deve ser dita.
milhões e setecentos mil cruzeiros reais), utilizando recursos
Muitas coisas estão acontecendo no País; e Dó_s_çsta:mos
do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano - PE- apenas assistindo a elas. o· qu-e-está acontecendo no Rio de
DU.
Janeiro assemelha-se a uma guerra civil, e nós, pãssivamente,
A matéria fico~ sobre_a m_esa durante_ cincO sessões ordiesi3Mqs asSistindO ~ is~ô: Q desprezo do povo pela classe
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235,
política é uma ameaÇa a- este País, e nós, simplesmente~ -estainciso II, letra r, do Regimento Interno. A proposição não
mos assistiildo. Tenho a impressão de que, quando vamos
foram apresentadas emendas.
dormir à noite, pensamos: levantei-me, cuidei da rilinha famíEm discussão o projeto, em turno único. (Pausa)
_ lia, f~i ao Senado, fiz um pronunciainento, dei um bom parecer
~ão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
sobre aquele projelO, não fiz nada errado; então, vou dormir
EnCerrada a discussão, a matéria fica com a votação adiatranq\iilo. _
_ _ ____
_
Será que podemos dormir tranqüilOs? Se-rá que- isSO é
da, de acordo com o disposto no art. 168 do Regimento Interno.
o _s_uficiente? A~na_l_sOID()S ho~e!ls_ importantes, compomos
a Câmara Alta da Repúbliea. Será que algum de nós pode
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) -Está esgotada
ir para casa pensando que está fazendo o suficiente? MeSino
a matéria "cc)iJ.Stãrite da Ordem do Dia.
que eu não esteja roUbando, mesm_o _que n~o esteja praticando
Há oradores inscritos.
ilicitude_s, será que isso_~e o· sUficiente? Oi.i Sér~ cJ.l..!e cada um
Concedo a palavra ao nobre Senador PeQro Simon.
de nós, como diz o evangen:lo, tem de dar segundo o que
de Deus recebe•<,
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o seSe Deus nos colocou_ aqui,--se o povo Vótoú em nós pãta
guinte discurso. Sem _revisão do Or~dor.) - Sr. Presidente,
sermos Senadores, se cursamos uma universidade, tenios de
Sts-.= Senadores, após vários adiamentos, por motivos 'circuns- ·cumprir nossa missão.
- · _
tan'ciais :...._. e de um modo muito especial, ultimamente, pelo
___ Será_que a minha nlisSão é, em pri~e_iio:t~·ga~; c1iiftprit
infcio dOs trabalhos do CongreSso-Revisor- ~ s6 hoje posso
a minha palavra, vir ao Senado, examinar Os ~projetas-= e votávoltar a esta tribuna, para continuar a série de pronuncialos? É essa, apenas, a minha parte? Ou é ficar cobrando?
mentos que venho fazendo, à qual me propus, de análise
Se examinarmos a ConsHttiiçõlo, veremos que t~mos SOO direida vida do meu partido e do Congresso Nacional.
tos e 2 deveres. será que vimios:a es~a tribuna, enquan_t9
ó:>nfess_o, mais uma vez, a esta Casa que tenho me violenos brasileiros passam fome, a corrupção grassa e as coisas
tado ao fazei" esses" pronunciamentos, potqUe diVergem da
continuam erradas, é o suficiente?
minha maneira de ser, do que foi ã ffiinha vida política ao
Pretendo, neste debate- nesse sentido tenho feito apelo
longo da históríã.
aos meus companheiros nesse sentido - , revalor_izar esta
Sou uma pessoa que vim par~ o- entendimento, para o
tribuna. Houve um longo período- já disse _isso e faço quesdiáiogo, para a tolerância. No decorrer de todo esse peóodo,
tão de repetir - , durante o qual a imprensa não publicava
muitas vezes fui criticado por esperar, ser caUteloso, pOr não
nada do que se falava desta tribuna. Não publicava nada porousar. Na época da resistência ao regime militar, muitas pesque a censura era total. Por isso, alguns desistiram de falar.
soas tinham mágoa de mim, porque, comandando a Oposição
No Rio Grande do Sul, continuei indo à tribuna quase todos
no Rio Grande do Sul, não aceitava projetOS Cõi:no-0 ao ''Gruos dias. Ainda que a imprensa não publicasse, fiCaVa registrado
po dos 11", o da resistência pela luta armada, o da campanha
·nos Anais. Eu dizia: Sei quç ninguém vai ficar sá!Jeindo nada,
~lo.voto em branco, o da dissolução do PMDB, o da renúncia
sei que a imprensa não pode publicar, mas, um dia, alguém
OOletiva de mandatos. Entendia que a democracia tinha de
irá ler os Anais desta Assembléia Legislativa e tomar conhecimento de que vozes se levantaram para denunciar que isso
ser construída tijolo por tijolo, devagarinho, e, muitas vezes,
até no anonimato.
estava err3:do. A verdade é que -~e des~costurnou de ir à tribuna. porque a imprensa não pu&ficã.va.- Não nego que mudei. Se me perguntarem por que, eu
Com o tempo, veio a liberdade, mas perdurou o costume.
direi. Olho para minha vida desde os 16 anos, como líder
Todos nós_ sabemos como proceder quando queremos sair
estudantil ou como político, e me pergi.üito o_ que fizeixrios,
no Jornal: vamoS ao café, fataiD.Os Com os Jornalistas; que
o que construímos. Sinto um pesar muito grànde, quando
não são os donos dos jornais, e eleS publicam-. Muítas ·vezes
olho em tomo de mim e vejo que o Brasil de hoje é muito
o modo de fugir da imPrensa é vfr para a tnDllna. Por isso
pior que o B_r_aSil que meu pai me deixou. No setor social,
tenho feito um apelo aos hOmens de primeira grandeza deSta
no setor económicO, no setor da ética~- da niofãl, do patrioCas~, a fim- de: que venham à tribuna para debatermos os
tiSiílO, enfiiri, para onde quer que olhemos, as coisas estão
problemas de nosso_País, para discutirmoS os anseios da sOciepiores do que antes.
___ __
__
__
dade.
Então, fico m~ perguntando: afinal, de ·que valeu a luta
Hoje pretendo falar Sobre o Sr. OresteS Quércia. Farci
e o trabalho da minha geração, ao longo dessa caminhada?
isso, não como o dono da verdade, mas manifestando o que
Reservo-me esta posição.
pens9 do Sr. Orestes Quérciã. Amanhã t,t}gué~ qu_e tem entenPelo amor de Deus, longe de mim ser a palmatória do
dimento diferente d6 meu poderá fazer um pronunciamento
mundo! Tenho muita restrição àqueles que se intitulam salva:dizendo o que pensa do Sr. Or.estes._Quércia:. É preciso ter
dores da pátria. Aõ longo da minha vida e da minha existência
coragem de fazei: isso. Renovo o cOnvite aos meuspares:
política, orientei-me exatãmente contra salvadores da pátria,
vamos debater com profundidade, vamos debater com serj_eaqueles que se consideram os dpnos da_ verdade, os ~-<?_!~P~
dade, vamos analisar aS causas do que está acontecendo no
da ética. ConSideram-se justos, dignos, honestos e começam
Brasil, vamos valorizar a classe política; vàmos válorizar o
a atirar pedras. Isso não faz o meu gênero. Entretanto, julgo
CongreSso, COD:ieÇã"tldo pelo Senado Federal!
necessário dizer algumas coisas. É preciso falar, e, no meu
operação de crédito, junto ao Banco do Estado do Paraná

S/A :_ BANESTADO, no valor de CR$6.700.000,00 (seis
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Ao começar, lembro uma lenda indígena, segundo a qual
um cacique que estava envelhecendo chamou 3 candidatos
a herdeiro para substituí-lo e perguntou a cada um deles o
que consideravam mais importante em um ca4:iq~e.
:
O primeiro jovem respondeu: considero importante ter
força, ter poder. Tenho de ser um cacique poderoso, para
que minha voz seja ouvida e minhas ordens sejam_ obedecidas.
O poder e o respeito ao poder são a maior forç-a qui Um
cacique deve ter.
Perguntou ao segundo qual a virtude que ele considerava
mais importante p3.ra U:m cacique. Ele respondeu: Para mim,
o mais importante é o- dinheiro, é a força do dinheiro, porque,
tendo dinheiro, teremos poder de troca e poderemos melhorar
as condições de vida da nossa gente que pode, então, crescer
e prosperar. A riqueza é Decessária:- Uma tribo rica é uma
tribo que cresce. Por isso, eu gostaria de _ter dinhe_iro. _
Ele fez a mesma pergunta ao terceirO- candidato que lhe
disse que considerava o dinheiro impOrtante, mas_o dinheir<J
traz coiSàS boas e coisas ruins. o dinheiro traz melhores condições de vida, mas traz também a indolência, traz -a acOmo-dação. Acomodando-nos, perdemos o vigor, e, quando vierem
os inimigos, perderemos a luta. O poder é importante, sim,
mas não o poder que se impõe pela violência, pelo arbítrio;
o poder é importante quando vem naturalmente. Se eu pudesse escolher algo, para conduzir o meu povo-como cacique,
eu pediria ao Pai lá de cima um nó na garganta, para que
• · • • · · tMa '\re~ que f~~t!tlizer algo do que eu poderia arrepender-me
aquele nó me apertasse e eu parasse de falar. Nunca nos
arrependemos de ter deixado de falar, mas, muitas vezes,
nós nos arrependemos daquilo que dissemos.
Ao fazer este pronunciamento, eu gostaria de ter um
nó que me apertasse a garganta, caso avance naquilo que
não deva ou diga aquilo que não corresponde à verdade.
Meu objetivo, é muitO singelo, Milito simples: eu me preocUpO
com o meu País, me pre_o-cupo· com a minha Pátria, Me preocupo com o meu partido. E é baseado nisso que farei ·esta
análise agora sobre o Sr. OreStes Quércia, Como a farei, Oportunamente, com o Sr. ex-Presidente da República José Samey.
Ambos são meus amigos e com eles me dou muitO bem.
Por que faço essa análise? Por que Pedro Simon, que
está falando sobre o Congresso, sobre política, interrompe
a linha de seu pronunciamento para exprimir seu pensamento
a respeito dessas duas pessoas?
Porque esses dois cidadãos, hoje, têm u~n: papel importante no PMDB e -como noticia toda a imprensa- fizeram
entendimento, onde os dois buscam orientar e coordenar o
futuro do Partido do Movimento DemocráticO Brasileiro.
Por isso, venho a esta tribuna, que é o lugar que me
cabe: estabelecer um debate que me parece necessário. Poderão perguntar: por que não estabelecer essa discussão, internamente, no Partido? Porque a experiência- me erisiriOu que
essas matérias devem ser discutidas aqui e do modo como
as farei. A melhor maneira que tenho de ajudar o meu Partido
é proferindo este discurso, que haverei de publicar e enviar
a todos os membros do Diretório, Deputados, Prefeitos e
Vereadores do PMDB, para que dele formulem uma análise.
Com relação a mim, não há nenhum problema. NãO s_ou
Presidente, não sou membro da Executiva, não sou carididato
a absolutamente nada, nem a Governador. Poderia ser. Talvez
suponham que o Simon seja um magoado, um resSentido.
Não! Basta perguntar, no Rio Grande do Sul, qual seria a
posição do Partido se o Simon quiser ser candidato a Governador. É só realiza_r uma pesquisa e verificar o resultado.
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Embora eu pudesse ser candidato ao Governo no Rio
Grande o Sul, o meu papel, a minha missão, a minha respOnsabilidade é estabelecer _este debate que pretendo iniciar aqui
_ e -agora, desta- tn"btina~- para analisai os acontecimentos -deste
anO e, principalmente, os do ano que vem, quando haverá
eleições gerais. A -propósito, nesta Casa, além dos 2/3 que,
obrigatoriam~nte, são candid~tos, há outros tantos que, embora, pudessem, como ·eu, permanecer nO Senado até 1998,
candidatam-se ao Govei"i:io de seus respectivos Estados. Por
isso, temos a responsabilidade de abrir este grande debate
neste momento.
O Sr. Elcio Alvares- V.

Ex~

me permite um aparte?

O SR. PEDRO SIMON -Com muito prazer, nobre Senador Elcio Alvares~
O Sr. Elclo Alvares- Senador Pedro Simon, talvez eu
volte a aparteá-lo, quando V. EX!' entrar no rhérito do _seu
discurso propriamente dito, que é o exame da personalidade
do Sr. Orestes Quércia, não só em nível partidário, mas também em nível nacional. Mas não resisto à vontade de fazer
um aparte preliminar, porque sinto, pelos seuS Pronunciamentos - este não é _o primeiro-- nem será o último - qtie
V. EX!' se propôs a uma missão que deve repercutir nesta
Casa, com toda a intensidade, não só pela responsabilidade
do seu pronunciamento, mas também;e sobretudo, pelo paradigma que V. Ex• é na· vida política brasileira. O nobre Repre·
sentante do Rio Granae·-do Sul"ãf>ontou que, na verdade,
as grandes notícias divulgadas na mídia brasileira são, às vezes,
resultantes de uma conversa informal com os jornalistas e
que a tribuna realmente, nestes últimos tempos- talvez um
defeito originário de um tempo em que praticamente nada
era publicado - não tem a repercussão necessária:- Mas V.
Ex~ está cometendo uma injustiça contra si riteSino,-·porque
percebo, ultimamente, que a imprensa tem dado aos seus
pronunciamentos uma relevância que é justã, coricitã ·e, -até
certo ponto, muito saudável para a democracia do nosso País.
O. nobre colega começou, com o seu estilo próprio, característioo, apontando alguns problemas da mais alta importância
para que fossem debatidos. Creio mesmo que seu Partido,
inteligentemente, num determinado momento, não aceitou
discutir algumas preliminares que"''V. Ex~ levantou, porque,
na verdade, o quadro político brasileiro está precisando de
uma refonnulação por inteiro. Sentimos isSO. Os Partidos extemam - às vezes nas vozes oficiais - aqUilo que riãO é
o sentimento de seus integrantes. Ocorre no PFL, no ~,
no PSDB e, assim, sucessivamente. Tive oportunidade, outro
dia, de verificar sua partiCipação nUm programa de teievisáo:a mesma oratória, o mesmo modo de discursar, a mesma
iculação, que eu considero muito imJX>rtante em tenííos de
televisão- t~Ivez muito mélis ifiípõrtante do (ftie nesta Tribuna-, porque realmente prenàe o telespectador. Logo em segui~
da, vários ouvintes tiveram a oportunidade de- forlnUlar
guntas a y. Ex~ É preciso que esta Casa saiba que, mim
julgamento nacional, quando várias pessoas estavam assistirido ao programa em que V. Ex~ participava, tOdos ó5ftelespectadores que se manifestaram o fizeram de .Íf>nna elogiosa
à sua presença no programa e ao seu modo de se pronunciar.
V.~ descObriu- porque tem_consciênciá3bsoluta do que
está ~azendo - V. Ex• percebeu que o povo braSilé"iio -não
qUer Diãis a forma artificiOsa, não quer; de maneira alguma,
aquela fala do político que sonega a verdade dos seus sentimentos para apresentar uma postiça colõci.Ção que sempre
choca a opinião pública, porque não é real, não é verdadeira.

per-
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V. Ex• falou com o coração aberto, com o mes~ sentimento
de_ ho.je. ~ consid,erei que esse_foi o saldo_ mai_~p()_ itivo~ pOrque
todas as falas proferidas naquele programa, atr vés da apresentadora, diziam que Pedro Simon era um h mero sério e
estava trazendo ao debate questões que p._ãq_hayi m sido_ discutidas em vezes anteriores. Nesta fase preliminaf do seu pronuncianiénto, quero fender-lhe a minha homenagem costumeira, não só pelo l;'espeito e admiração cque tenho por v.
Ex~, mas também pela nossa amizade. Esta é uma homenagem
que deveria ser de toda a Casa. V. Ex"" começa a acender,
neste momento, talvez a pira mais importante da atividade
parlamentar, que é o debate, debate com fluência, com iriteligência_. correção e, acima de tudo, com patriotismo. Portanto,
na fase vestibular do seu discurso, quero dizer que, indepen~
dentemente da repercussão de suas palavras em nível nacional,
no que diz respeito à formulação de uma nova postura dos
políticos e dos próprios partidos·, V. Ex~ pode contar com
a minha solidariedade porque sei do seu propósito sincero
de construir alguma coisa em favor do País-, tin faVOr da
política brasileira. Portanto, meus cumprimentOs a V. Ex•;
continue com esse ânimo, que é extraordinário, pois em ne~
nhum momento tem esmorecido. As vezes os temas são áspe~
ros, são difíceis de serem colocados. Outro detalhe que quero
ressaltar é a sua habilidade extraordin~ria eni dizer a verdade
sem ferir ninguém. Issõ parque V. EX' está-aesempenhando
uma missão que foi proposta, em seu íntinio~ como de relevância nacional. Meus cumprimentos a V. Ex• Vamos ouvir o
mérito do seu discurso e, se for o caso, irei aparteá-lo com
o maior respeito e já manifestando de saída a nossa solidariedade.

O SR. PEDRO SIMON- V. Ex• me emociona. Suas
palavras foram ditadas pela nossa amizade e- carinho. Sou
eu quem tenho em V. EX' um exemplo de dignidade de homem
público . Não me canso de referir que V. Ex~, quando começamos os trabalhos da CPI, estavª' convicto de que aquela
investigação era uma injustiça e de que o Presidente Collor
era um homem de bem.
Gradualmente, V. Ex• foi analisando, estudando, aprofundando-se, adquirindo conhecimentos, buscando provas e,
aos poucos, eu, que estava ao seu lado, fui notando que V.
Ex• foi se angustiando, ao perceber que as provas se avolumavam e que a defesa não comparecia. Com a dignidade que
lhe é peculiar, o nobre amigo foi o primeiro dos que estavam
na sua posição, sem consultar seu Partido, a declarar: "Neste
momento, estou convencido; lamentavelmente, custa-me dizer que as provas não existem, as acusações são muito graves
e, a meu ~er, o impeacbment deve ser buscado".
V. EX' tem esse caráter, essa personalidade, que aprendi
a respeitar. Por isso, vejo no tom do seu aparte, realmente,
esse significado. Quando eu comentei que, muitas vezes, fujo
da imprensa e venho a esta tribuna, não estou -culpando a
imprensa, estou culpando a nós.
Nós ainda não nos demos conta de que a hora mudou;
e se o momento mudou, devemos vir a esta tríbuna. Que
venha V. Ex•, que venham os Senadores Mário CoVas, JoSé
Paulo Bisol, Josaphat Marinho, que venham os nomes importantes, tantos companheiros de primeira grandeza, e vamos
discutir.
_
_
_
Talvez estejamos tentando aquilo que não se encontra
lá fora, que é o consenso, o diálogo. Por que não começar
nesta tribuna? Por que não começar, aqui, neste plenário,
debatendo, discutindo? Não há lugar mais tranQüilo do que
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este. Aqui os apartes São concedidos pelo tempo que o Parlamentar desejar. Aqui someis, mais do que amigos, qUase-irmãos, independentemente de idéias, filosofia ou- doutrina.
Entendo que V. Ex' está pleno de razão. Vamos tentar,
renovar e refazer esta tribuna. Não vamos debater, aqui, vaidades ou projetas pessoais; vamos debater o· que é bom e
necessário para este País. Podemo_s, nesse debate, até encontrar um equacionamento para o problema do Rio de Janeiro;
um equacionamento que, na Câmara dos Deputados e nas
sessões-do Congresso, é quase impossíVel, porqüe- aCOntecem
acirrados confrontos entre os que são a- favor e os ,que são
contra, entre os contrários e os favoráveis àquilo que deve
-ser o futUro deste Pãís!
O PMDB- tenho dito muitãs-VeZes-- é riril Partido
de quadros, ou seja, um partido de nomes; o que têm vantagens e desvantagens. Houve uma época em que, no Rio Grande do Sul, falávamos com orgulho: "O I'MDB e·o Partido
de Ulysses Guimarães, TancredoNeves, 'feotôDio Vilela, Miguel Arraes, Waldir P!res;- francO- M~º-t~rc;>~- Mári._o _Q:!vas,
Orestes Quércia, Álvaro Dias etc". E era uma infinidade
de nomes! O PMDB sempre foi um Partido de quadros." .
Quais são as vantagens de um partido de quadros? Refere-se ao fato de que ele oão tem chefe, não tem don,o; as
pessoas ascendem pela qualidade, pela competência, pelo debate interno, pelas discussões internas. Qual é a desvantagem
de um partido de quadros? Muitas vezes é difícil crescer dentro
do partido; nem sempre o melhor chega a uma posição mais
alta. Ás vezes, um debate interno, vai-se aprofiuldandõ e
termina por complicar a vida do partido.
Qual é o exemplo diferente 180 graus do PMDB? É o
PDT, que é um partido que tem chefe: o Dr. Brizola. Se
se perguntar o que é o PDT, vai-se responder que aquele
partido é o Brizola. Sem o Brizola, o que sobra para o PDT?
Se o Dr. Brizola faltar para o PDT - não vamos esperar
coisa ruim, Deus me perdoe- o que sobrará para o partido?
Não sobra nada. O Maurício Corrêa saiu do PDT_e não aconteceu nada; o Waldir_Pires s_aiu ~do PDT e.iiãQ . .flCOnt~ceu
nada. Agora·, o Dr. Brizola não pode sair do PDT, porque
este é um partido que tem chefe. O que há de bom nesse
chefe? O que há de bom.é que o homem pensa e, dessa
forma, ele leva adiante suas idéias; assim, o partido como
um todo não precisa pensar, não precisa refletir, não precisa
se aprofundar. Até o PT é um partido de chefe que tanto
pode ser o Lula ou não, embora se saiba que é o Lula. Então,
há um chefe, há quem mande; quando esse chefe fala ao
jornal está falado; quando afirma suas teorias está dito. Esta
é uma vantagem.
Todavia, qual é a desvantagem de um partido que tem
chefe? A desvantagem é que não há democracia inteina. o_
fatO é que o homem pode ser gênio, pode ser quase deus,
mas não é dono da verdade. Deve haver o debate interno;
as discussões existem para um grupo que pensa, um grupo
que reflete~ um grupo que· tem um pensamento coletivo; e
assim as idéias avançam.
Um partido de quadros em torno de idéias, em tomo
de uma filosofia, subsiste por si; as pessoas podem morrer
-como o Dr. Ulysses - , mas o partido continua. As pessoas
podem se equivOcar. mas o equívoco não significa ·que o partido deva pagar -â preÇo. Quem GQmete equívocos deve sair
e deixar o lugar para outro. Entretanto, o ·que ocorre quando
o chefe de um partido morre? O Peron morreu, e até hoje
permanecem as interrogações sobre o que era, na verdade,
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o peronismo; Peron morreu, e vários grupos, desde a extrema
esquerda até a extrema direita, se intitulam seus sucessores.
O PMDB era um partido de quadros, até que o Dr.
Orestes Quércia resolveu assumir o seu comando e apareceu

o "quercismo". Reparem que havia um grupo de amigos do
Dr. Ulysses; eu era um deles e não me lembro de ter lido
em jornais ou visto em qualquer outro lugar alguém falar :
no "ulyssismo" ou no "tancredismo", e o Tancredo tinha
o seu grupo - o dos moderados- mas nunca se ouviu falar
em "tancre_dismo". Havia uma pessoa que o PMDB e eu
adoráVamos, que era o Teotónio Vilela; era uma das grandes
bandeiras do Partido; da mesma forma, não me lembro de
ter ouvido falar em "teotonismo". Repito, o PMDB sempre
foi um partido de quadros, até que apareceu o_ Sr. QUéi:-da
e seu grupo e introduziram no PMDB o "quercismo". Foi
o primeiro equívoco do Dr. QuérCía. PaganioS Cãi'á por isso.
O quercismo apareceu antes de o Quêrcia -Ser o PreSideliie
do Partido, e lá em São Paulo.
Hoje, todos olham com respeito o PMDB do Rio Grande
do Sul, que tem grandes quadros. Perdoem-me a vaidade,
mas temos: Ibsen Pinheiro, Luís Roberto Ponte, António Britto, Mendes Ribeiro, Odacir Klein, José Fogaça, enfim, grandes nomes no meu Estado. Mas houve um momento em que
a nossa inveja, o nosso respeito era pelo PMDB de São Paulo,
que era algo fantástico: Dr. Ulysses Guimãrães,- Franco Mootoro, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, Almino
Afonso, Severo Gomes, Orestes QU.éfCiã; JOsé -serrã--:--Era
uma montanha de gente que existia no PMDB de São Paulo.
De repente, ficou o Quércia~ O Dr. Ulysses, embora Presidente nacional do Partido, foi isolado pelo PMDB paulista
do Dr. Quércia. Cometeram-se ri:J.aldades contra ele, e isso
me machucou.
O Dr. Ulysses foi apeado da presidência do Partido; ele
queria estar lá, e eu lutei por isso. Em seu discurso de despedida ele deixou bem claro, com a grandeza e a beleza que .·
o caracterizaram: "Volto para a -planície, mas -vou morrer
. fardado". Negaram-lhe não só a presidência do PMDB, da
Câmara dos Deputados, que ele também queria; mas ele aceita~a ser Presidente do Partido, ou da Câmara dos Deputados.
Ambas as pretensões lhe foram tiradas; negaram-lhe os dois
lados; mandaram-no para o chão, para a terra rasa. E lamento,
porque, se dependesse de mim, nós iríamoS conCorrer; eu
lhe disse várias vezeS-:."Di. Ulysses, vamOs COiiC-orrer, vamos
debater; vamos bater chapa!••
Diga-se de passagem, quando outros correligionárioS: saí.:
ram para formar o PSDB, lamentei muito. Afirmo isto afé
hoje, quando falo com o Senador Mário Covas: HVocês erraram ao sair do PMDB". Era Governador do Rio- Grande
do Sul quando Fernando Henrique e Mário Cova~ me procuraram para sair e ii com eles para o PSDB; disse-lhes que
estavam errados, porque sair ~e um partid_o para criar outro
é a pior coisa que se pode fazer, pois há partidOs demais
neste País. Retrucaram, dizendo que Orestes Quércia estava
esmagando todos, que não haveria chances, que nada sobrava, j
a não ser o Orestes Quércia em S3o Paulo. Num partido,
às vezes estamos por cima, às vezes estamos por baixot O
mal deste País é que quando estamos por cima, num partido,
achamos que ele é uma maravilha; mas se, de repente, perde- ·
mos, por que sair para criar um novo partido? Não é por
aí. Insisti que deveríamos lutar; fiz um apelo para que não
saíssem. Infelizmente, eles saíram para fundar o PSDB sob
o argumento de que o Orestes Quércia tomaria conta do Partido e não daria vez a quem não fosse gente dele e o que
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estava ocorrendo em São Paulo acabaria acontecendo com
o PMDB nacional, ou seja, o Quérci3 ãcabaria ton1afldo conta
de todo o PMDB.
O Sr. El<io Alvares- Permite-me V. EX' um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Com o maior prazer.
O Sr. Elcio Alvares - Quero fazer um esclarecimento
e lembrar-lhe, Senador, que no rol das injustiças cometidas
contra o Deputado Ulysses Guimarães talvez a mais grave,
de:ntro da gradação das posições que foram anunciadas, tenha
sido a negativa para S. E~ exercer a presidência da Comissão
de Constituição. Justiça e de Redação -.:la Câmara dos Deputàdos.
O SR, PEDRO SIMON- Sinceramente, havia me esquecido dessa terceira; não me lembrava dela. Mas isso não estava
realmente nos planos do Dr. Ulysses, pois ele achava que
seria Presidente do Partido, ou da Câmara. E, no final, até
á p-reSidência da Comissão de Constituição, JuStiça e de Redação lhe foi negada.
Então, Sr. Presidente, é verdade que o "quercismo" tinha
muita força, tanto que elegeu um homem como Fleury, um
homem de bem, por quem tenho carinho, mas que começou
nas pesquisas com 2%. Acho que é a· primeira vez na história
que um Secretário de Segurança se elege Governador de um
Estado, o que mostra a competência do Fleury, mas não há
como deixar de se reconhecer também a força do Sr. Quércia.
Não nego - e seria injuSto se não recOnhecesse - que
o Quércia foi um bom Governador de São Paulo. E, vendo
o grande número de obras realizadas, as estradas, as escolas,
· não ~so ignorar esse fato.
E verdade, alguns dizem que o Montoro realizou um
Governo ingênuo, porque saneou as finanças e deixou dinheiro em caixa para o Quércía usar; etlquanto este último teria
deixado dívidas para seu sucessor. o António Fleury. E reafirmo; quem foi Govern3dor sabe disto, que 0 Quércia fOi um
bom Governador. Qüanto a isso, não tenho dúvidas .
Aliás, ele era Govemadór de São "Paulo quando nós buscávamos uma solução para o possível candidato à Presidência
da República pelo PMDB. E há que se reconhecer um fato
histórico: Quércia tinha todas as condições para ser candidato
a Presidente da República e não o- fOi,- a rigor, ou pofque
lhe faltou ousadia, ou porque as circunstânciaS impediram.
Nós, Governadores pelo PMDB, reconhecíamos que o
Dr. Ulysses estava vivendo um mau momento. Aquela síndrome da morte do Dr. Tancredo Neves, a rejeição popular ao
Governo Samey e a idade pesavam contra o Dr. Ulysses.
Havia também aquele negócio da tetrapresidência. Era um
momento ruim do Dr. Ulysses, e nós achávamos que ele não
era o candidato ideal. Já contei desta tribuna que fui, em
nome do.s governadores, o indicado para dizer isso ao Dr.
Ulysses, e o fiz.
Naquela oportunidade, o Orestes QU.ércia poderia ser
o candidato. Contou S. Ex' à imprensa que uma das mágoas
qUe tem de mim foi haver-me dito, à époCa em Que buscávamos
u·m nome para a Presidência, que pretendia candidatar-se.
Ele confidenciou-me isso durante um almoço no Palácio dos
Bandeirantes, e ficou à espera de que eu lançasse o nome
dele. Permaneci quieto e não o lancei.
Quero dizer que ele se enganou ao imaginar que ia lançar
o seu nome $em antes ter um entendimento com o Dr. Ulysses.
Jamais ocorreu-me essa idéia, c, naquela -época,_ o Orest~s
Quércia aparecia como o grande Governador. Já-naquela
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oportunidãde, quando se falava em sua candidatura, pensei
em conversar com o Dr. Ulysses e explicarwlhe que o seu
nome estava difícil, que o Orestes QuérCia pôdia ser um candidato. Mas o erro do Orestes Quétda foi imaginar qUe, tratiSmitindo para mim a sua pretensão, -eu iria a Porto Alegre anunciar que o Ulysses não era_ mais o candidato, e sim o QU~rcia.
Isso eu não faria e ele sabia disso.
Mas houve aquela célebre reunião em que todos estávamos presentes - os Governadores do PMDB - e o Dr.
Sarney era Presidente da Ref>Ú:blica: estavam lá o Tasso Jereissati, Presidente do PSDB;- o Álvaro Dias, Presidente do PP;

o Quéreia,- hoje ex-Presidente do PMDB;

o· Waldir

Pires,

hoje no PSDB- enfim, todos os Goveníadores-participarai!l
daquela reunião. No dia seguinte, comunicamos ao Dr. Ulysses que não podia ser o candidato. Ele ficou muito magoado
O próximo passo serlà a discussão do nome a ser escolhido. Foi aí qUe se Tasso, Arraes e outro-S lançaram o meu
nome, dizendo que eu representava a unanimídade. O Quérciã
levantou-se e disse: "Então estã resolvido,- n candidato- é
o Pedro, ·e eu darei ao Dr. Ulysses essa notíCia". Eu virei
a mesa: "Se vocês queriSm que fosse eu- nãó poderiam ter-me

deixado ir falar com o Pr. Ulysses ontem, para dizer que
ele não podia ser o candidato. Vou sair daqui como o grande
traidor, e isto eu não admito em hipótese nenhuma.,.
Terminamos- a retiniãó irilaginando que o Dr. Ulysses
iria entender e retirar sua candidatura. Foi quando, lamentavelmente, um determinado grupo acercou·se do D(. Ulysses
e, após muita insistência, convenceu-o a candidatar-se: "Tem
que ser, tem que ser••, e ele terminou sendo. Mais adiante,
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Foi por isso que fuSisff'que- o -ouércia- itão deveria ser
o nosso candidato. Ele veio ao- meu gabinete convídar~me
para sei-O Vice-Presidente na sua chapa: "Olha, eu vou ficar
ãqui -eni São- Paulo, você está lá em Brasília, você vai ficar
n:aais tempo do_ que eu lá, vamos governar a quatro mãos".
Eu.dísse: ''Quércia, você eStá enganado. Você_ vai cometer
um grande erro. Você vai se arrepender. Agora, que o Dr.
Ulysses Guimarães não é mais candidato a Presidente da República, é a hora de ele ser o Presidente do Partido". Àquela
época, não havia essas acusações todas com relação ao Orestes
Quérda . Ele era o grande he~Qi,_ basta dizer que levou df
~~~!~!fÇh~ todO o_Par:tido. DJ;SS~_-ª·ae·que <!Dr. Ulysse~_Gui
riiai'ãC.s poderia coordenar sua candidatura a Presidente da
R,epública. O Sr. OreStes Quércia olhou·me assim, meio des~
CQnffaao; e dísse_: _"_Mas se for o Dr. Ulysses Guimarães o
candidato a Presidente, você aceita ser o Vire-Presidente dele?" Disse-ao Quérciã:--'"'Você_não está entendendo. Se eu
fosse ·ser _candidato a Vice, preferiria ser em sua chapa do
que na do Dr. Ulysses Guima,rãeS, po-rque ·oom ·ele eu já
trabalhei durant~ muitos anos: fui Secretário-Geral durante
dois anos, fui 2" Vice-Presidente durante dois anos e 1 VicePresidente durante quatro anos. Fiz o diabo neste Partido
e eu estou cansado. A ser Vice, eu seria na sua chapa, porque
você vai ficar-em ·são Paulo, como está dizendo, e eu ficaria
aqui, em Brasflia,- e teria multO mais cha:rices de aparecer.
Acho que para você é ruim pegar a Presidência do Partido.
Não adiantou, ele ficou com a Presidência do Partido e tiraram
do Dr. Ulysses GUimarães~ iilclusive, a Presidência da Câmara
dos Deputados.
<:>

quando achávamos que o Dr. Ulysses não tinha chance ele entendia que, no embalo do PMDB, dos Deputados, dos
Governadores, ele subiria junto; mas, infelizmente, sua candidatura era solteira, pois não havia candidatura para GoVernador nem para Deputado, e todo_ mundo ficou de braços
cruzados - propus a ele o nome do Covas .. O Covas seria
o Presidente da República e o Dr. Ulysses seria o grande
·patriarca. Ele nos respondeu: "'Por que o Covas"? Por que
não o Brizola?" Eu disse: "Melhor ainda._ Para mim, que
sou do Rio Grande do Sul, melhor o Brizola, que é gaúcho''.
Reunir o Rio Grande do Sul em tomo do Brizola seria mais
fácil do que em tomo do Covas. O mesmo grupo inipediu
-~-ule_JQ~~_!_~-m-~smo -~!_U_po.

Não sei se V. Ex~ já leram, mas há no Jomal do Brasil
uma matéria que vale a pena : "Ulysses Guim,3rães vira lenda
em Parati". V árias marinheiros dizendo dos encontros com
o espírito do Dr. Ulysses. As informações que eles têm são
de que, na verdade, o Dr. Ulysses não morreu mas está numa
daquelas ilhas, e tem aparecido para ~'a" ou para "b". Há
pessoas dizendo que estavam em dificuldades e, de repente,
ouviram uma voz: "'Faz isto; faz aquilo". Está brotando um
misticismo, que considero muito bonito, este do_Dr. Ulysses
enterrado no mar, ficando praticamente a sua voz e a sua
mensagem de carinho e de afeto.
Mas, então, aconteceu o que aconteceu: Dr. .Ulysses perdeu a eleição, e o equívoco que cometeu foi o d_e__ misturar
a Presidência do Partido com a sua ansiedade em tomar-se
Presidente da República. E tenho dito mil vezes: "O presidente do partido não pode ser candidato à Presidência da
República. O presidente do partido tem que conduzir o partido, tem que cometer atas duros, atas enérgicos, atas rígidos~
tem que errar e acertar. O presidente do partido tem que
ficar numa pOsição neutra~ paia -preparar o seu Candidato
para assumir à Presidência da República".

O Sr. Marco Maciel - V.

Ex~

me concede um aparte'?

O SR. PEDRO SIMON- Pois não, nob(e Senador Marco
Maciel.

O Sr. Marco Maciel - Senador Pedro Simon, só uma
interiupÇão mUitO eD pasSant no seu pronuildamento, para
destacar uma parte que pode ter passado a muitos um pouco
desapercebida, mas que acho importante reforçar. É sobre
a questão da eleição solteira a que V. Ex• se referiU. Acho
que· o instante da Revisão é, quem s-abe, o ideal para acabarmós 'Coni ó- nlecaniSm.o da "eleição solteira", isto é, para estabelece-rmos que ás eleiÇões para o ExecutiVO, rios seus ·respectivos níveis,- sejam fi;::itas conjirrltarriente com as eleições para
o Legislativo. Ou seja, eleição de Presidente da República
coincidente com a do Congresso Nacional; eleições de Governadores e Prefeitós coincidentes com as das respectivas Assembléias Legislativas e CâmãraS Municipais. Isso, a meu ver,
tem uma tríplice vantagem: em -pri:õteiro lugar, como salientou
V. Ex•, consolida o estado partidário no País, porque, nas
candidaturas solteiras, podem surgir -como surgiram- candidatos que não tenham compromisso com partidos; em segundo lugar, porque isso gera problemas muito graves com relação
à govemabilidade, porque, sendo a eleição presidencial feita
num momento e a do Congresso em outro, não há um compromisso do Congresso com o programa de gove~o; pOr fim,
o que não é, na minha opinião, menos iiilportan-te; ass-eguia
a realização de ·uma certa uniformidade no calendário-eleitoral, ou seja, faz cóin que tenhamos eleições periódicas, embora
não anuais, e que -o calend~o seja mais conseqüente e, portanto, menos eqático, como é-0--atual calendário eleitoral
brasileiro. TemOS- tído praticamente eleições todos os anos,
inviabilizando, inClusive, o bom desenvolvimento dos programas administratiVOs. Daí por que interrompo-a Iilani~estação
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e que era importante dentro do Congresso. Então, creio que
muito vinculado ao q-ue estamos tratando agora, que é a Revi- o Senado tem a responsabilidade e um - e dirijo-me a V.
são Constitucional. E este é o momento - durante a Revisão : EX~ __:_ de design-ar alguém para apurar os fa!_os, _po_rqlle_ esse
homem ficou cOni 1 milhão e 400 mil dólares. Pode-se dizer
ConstituciOnal - de olharmos 3.- questão- fustitudolial brasi:..
leira, vendo aí, conseqüentenlente, o aperfeiÇoamentO do sis-. que agora está aposentado. Pode estar aposentado hoje, mas,
.c:hirante 20 anos, esteve dentro desta Casa. O que está acontetema de governo, o fortalecimento do sistema partidário e
cendo? Alguma cois~ .está acontecendo e temos responsao aprimoramento do processo eleitoral. Muito obrigado a V.
Ex•
· bilidade com relação a isso.
Também fui procurado por causa deste problema e me
O SR. PEDRO SIMON - Concordo plenamente com
entregaram um grande dossiê sobre a Comissão de OrçamertV. Ex~ E, até avançando sobre as suas palavras, há uma tese -_to. com denúncias de enriquecimento ilícito. Eu não quis nem
que considero muito interessánte - não Sei -se é· válida-.:..._
receber. Não faz o meu estilo e não é_~stç_o m~u papel.
segundo a qual seria impórtatife- se_ a elei_ç_ã~_ para Dciputado Não quero saber se o Deputado ou o _Senador enriqueceu
fosse feita com o- segundO turno -da eleição para a Presidência
ou o que aconteceu. Estou olhando para frente. E, para frente,
da República. No primeiro turno, concorreriam todos e,- no
o prOjeto que foi lido hoje nesta Casa me parece --peidOemme_a sinceridade até porque o mérito não é meu-~ o "ovo
segundo, haveria eleição para Deputado, pOrque, em rel3ção
aos dois candidatos que fossem para o -segundo turno, os
de Colombo". Em primeiro lUgar, pôrque não-l:iá mais DepuDeputados já teriãm cOndições de tomar posição e jã fariam
tado ou Senador da Comissão de Orçamento dizendo para
a maioria para aquele que governasse. Isso para_ que não
onde vai o dinheiro, não há mais o caso de empreiteira vir
acontecesse aquilo que sabíamos que iriá3CcinteCer: 0- Collor
aqui e fazer lobby que humilhe o Congresso Nacional.
governou com minoria, o Lula governaria com mitioria, assim
Essa solução resolve a nossa parte. mas também não
como o Brizola e o Covas. São oito ou nove -candidatos, e é só isso. Não adianta resolvermos a nossa parte e o mesmo
-·
- - apenas um ganhará. - --- -- ocorrer nos Ministérios.- E não venham dizer que os homens
Tenho ouvido debates muito interess31ttC:s sobre essã ma- do Executivo são melhores do que nós; até pelo contrário,
téria, no sentido de que a eleição para Deputado fosse feita eles têm menos visão e menos fiscalização do que temos nós.
no segundo turno, quando já teríamos dois ·candidatos à PresiEnt~.o, como será resolvido o problema? Como faz a
dência da República, dois carididatos a Govelnador de Estado
Prefe"itura de Porto Alegre. Criaremos em cada Estado um
e, no caso, os Deputados que fossem candidatos partiriaoi grande Conselho, no qual todas as entidades, vereadores,
para uma consolidação de grupo para termos um governo prefeitos, trabalhadores, empresários. estudantes, associações
com mãioria no-Corigresso Nâcional e nas Assembléias Legis- de bairro. enfitn, todas as entidades represe-ntativas de um
lativas.
segmento da sociedade estarão presentes. E nós aqui vamos
Meus cumprimentos ao aparte de V. EX~
dizer que, por exemplo, o Rio Grande do Sul terá tantos
Agora, com relação à figura do Quércla. Quando vim milhões para construir estradas, terá tantos milhões para a
para esta tribuna, predispus-me a analisar uma série -de ques- agricultura, terá tantos milhões para a saúde e-assim por diantões. Quando lhe falei sobre ci Quércia- tenho aqui in~ciusive
te. E para aonde irá o dinheiro?- Este Conselho é que irá
uma página inteira do jorriá.( O EstadO de S._ Paulo sobre
dizer. Este Conselho é que irá debater com a sociedade, aberta
os inquéritos e as denúncias do Sr. Orestes Quérdã e publicamente, a esse respeito.
alguém me entregou um enorme dossiê dizendo o seguinte:
Perdoem-me, não é meu, é o "ovo de Colombo". Creio
"Olha, você vai ser m-anchete, Você vai sef ~responsável por
que trazer a experiência de Porto Alegre para o Congresso
um grande debate se for à tribuna e levantar essas denúncias".
Nacional é o "ovo de Colombo .. ~
E eu disse: "Não, não é isso que pfetendo. Não pretendo
Mas quando as pessoas vieram a miin e me deram o
ir à tribuna para debater o que dizem ou não do Quércia".
dossiê, o devolvi. Então, com relação ao Sr. Qtiércia, inclusive
Pode ser até que iSso- seja inissão -de arguém, mãs nãO -Sei
e_stá aqUi me assistind? um representante do Qué_~cia, alguém
fazer isso.
cfii
sua assessoria, a quem peço que transmita a ele o meu
Como entrei com um Projeto de iei Iimítaridó-é i-égUla~ .
carinho e o meu abraço. Fique sabendo que tenho o maior
mentando as passagens de Senadores para o exterior, alguém
respeito e amizade pelo Quércia e quej3.ritã.is partiria de mim,
me trouxe um dossiê relatando a maneira como são retiradas
desta
tribuna, dizer que ele é isto ou aquilo. Deram-me o
as passagens dos que já viajarani. Não quis nem olhar. Quero
çl_Q_!:'SÍ~ ,_ pr_OIJIÇt_~tam -_JJJ.Ç _ ~té ~;t_j>~ _d~ __jQr_n~l_ .__ M!!_S _(lt;í_Q_, _n._(\9_
olhar o problema das passagens daqui para frente. Não tenho
é por aL Não são essas as atitudes que me iriteressam. Embora,
nenhuma preocupação em saber o que já aconteceu em relação
amigo do Quércia, eu diria que, ·se ele quer ser candidato
a isso. Acho que esse é um assunto que temos que discutir,
a Presidente da República ou a Governador de São Paulo,
debater e analisar, mas daqui para diante.
issO não pode continuar acontecendo. Isto é um erro muito
Entrei, recentemente, com um projeto, -mais ou nienos
sério neste País. Ninguém pode brincar com a honra de nincopiando o do PT de Porto Alegre, do Tarso Genro, a respeito
guém sem ser punido.
do orçamento participativo; Uma experiência que. está dando
_ Agora que estamos· fazeD.âo a r'efOrrila da Constituição,
certo em Porto Alegre. Conio ~esse Orçame_nto participativo?
à qual eu me opus - para mim deveria ficar para o próximo
Estamos nessa grita da Coniissão de Orçamento, dos anões,
Congresso; e acho, infe~izrnente, mais cedo do que eu imagise tem ou não tem.
nava, que tanto eu quanto os que defendiam esta tese estávaAliás, quero dizer a V. Ex~, Sr. Presidente, que temos
mos certos - é a hora de vermos o que vamos fazer com
que fazer alguma coisa, pois todo mundo está comentando
esse problema.
a respeito desse ex-funcionário do Senado, encontrado com
O- mal número um deste País chama-se impunidade. E
1 milhão e 400 mil dólares, e do desaparecimento da sua
como não acontece nada ne-rri para o PC; -nem para o Collor,
esposa. Estão falando que ele era da Comissão de Orçamento
de V. Ex• para fazer umã consideração de algo? a meu ver,
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nem para o- Pedro Simon, nem para o Qúércia e iiem- para
ninguém, os fatos acontecem. Por isso, somos D.i.Velados por
baixo; nós, políticos, sonios õivelados lá no chão,
O Sr. José Paulo BisOl- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Com muito prazer, nobre Senador José Paulo Biso!.

O Sr. José Paulo Blsol- V. EX';nobre Senador, aborda
uma questão de extrema relevância, a questão" do apuramento
ético das instituições nacionais, ressaltando o fato de que somos acusados gratuitamente, de que vamus aos- jornais como
se fôssemos culpados e que, no fim, nada fica esclarecido.
Referindo-se aos partidos, V. E~ falou sobre como deve ser
um partido, sobre sua extensão, ~bre o_sign~~~~~ de.~!ll
Quérdá dentro de um partido como o PMDB. Eu chamaria
a atenção para um detalhe: isso está vfncúlado à maneira
pela qual são feitas as inVestigãçõeS, ~nobre Senador; está vinculado a uma questão constitucional chamada Comissão Parlamentar de Inquérito. A tradição- quando se fala em tradição,
parece que nela não se deve mexer, não se deve compor
- é fonnar-se, dentro das nossas Comissões Parlamentares
de Inquérito, um lado a favor e outro contra. Portanto, temos
uma investigação com contraditório. Se V. Ex•, ao fazer a
relação Quércia!PMDB, descer um degrau apenas de aprofundamento, terá que se perguntar por que o PMDB evitou que
o Quércia fosse investigado. Esta é a questão fundamental:
por ·que, na Câmara dos Deputados, O PMDB obStruiu a
investigação e-m torno das atividades pelas quais o Quércia
estava sendo denunciado? Aproveito· o ensejo, a grandeza,
o-enfoque do discurso de V. Ex~ para lembrar, já que a Revisão
foi mencionada há pouco,-num aparte, que também a questão
das Comissões Parlamentares de Inquérito-deve ser analisada.
Precisamos estabelecer um princípio que· impeça que elas-sejam constituídas pela maioria dos membros do partido ao
qual pertence o investigado .. Tivemos_sorte, na CPI que investigou as atividades do Sr. Paulo César Farias, porque o Collor,
por uma conjuntura, não teve a maioria. Se ele tivesse conseguido a maioria, Dão teríamos feito a investigação sobre PC
Farias da maneira como __foi realizada. Vamos ser honestos
o segundo o qual não deve participar da CP! qualquer membro
do partido da pessoa investig3.da, uma vez que Deputados
e Senadores defendem o investigado descaradamente, explicitamente. Nas comissões de inquérito e inveStigação nãO deVe
haver contraditóriO;- caso contrátk>;-serã Uma negação em
si mesma. Assistimos_ao espetáculo triste de, de repente, em
uma discussão numa Comissão Parlamentar de Inquérito, um
partido da grandeza do de V. Ex~, que, afiilal de contas,
define o destino nacional, obstruir investigações qUando estas
pretenderam abordar um membro do Partido, no caso, o
Quércia. V. Ex• traz à colação uma questão importante para
a restauração ética do Congresso.
O SR. PEDRO SIMON- Agradeço a· V. Ex• pelo aparte ..
Devo reconhecer que a circunstância a que se refere V. E~
é precisamente V. E~ Não fora V. Ex• membro da Comissão
- devemos fazer justiça ao Senador Esperidião Amin, que
teve coragem de indicá-lo membro da Comissão, represe,ntando o seu partido - não teríamos maioria. Depois, tudo
mudou. Mas, no meu gabinete, quando fizemos a reuilião,
ficou decidido que V. E~ integraria a Comissão, o que viabilizou que tivéssemos maioria. Depois de aceito o nome de
V. Er, foram escolhidos o Presidente e o Relator e foi feito
o roteiro. O resto veio depois. Não fora o nome de V. E~,
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não teríamos maioria. Se o Senador ESperidiáo Aniin nãO.,.
tivesse tido a grandeza de manter a indicação de V. E~,
a despeito de todas as pressões, o Presidente teria sido outro,
asSim como o Relator, o roteiro e, sobretudo, o destino da
COmissão.
Refiro-me aos meus amigos, inclusive aos assdssores do
meu amigo Quércia-;~ qu~ estão present~s:_ analisem essa pergunta do Senador José Paulo Biso!. É uma pergunta complicada. Se S. EX• for candidato à Presidência da República
sem antes 'responder a essa pergunta,'alguém há de formulá-la
no debate. Por que o PMDB não de:ixa haver a discussão
sobre a VASP ou sobre outro tema que o valha?
Reparem ei:n que o Sr. Quércia não pode fazer um acordo
com o Sarn~y no sentido de que, entre os dois, quem estiver
melhor nas pesquisas será o candidato. Deve haver amplo
4ebate, discussões_ internas sobre essas in.dagações. Assim como o Se-Dador José Paulo Bisol, alguém como Lula ou Brizola
poderá levantar essa ·questão no debate da televisão. E qual
será a resposta? Confesso; não sei responder. Apenas responderei a uma parte que conheço. Assisti à exposição que o
Qtiércia fez sobre a VASP, na: Câmara ·aos Deputados. Digo,
com a ·sincetidade que me caracteriza, que S. Ex~ me convenceu a respeito, pois julguei que havia lógica em seus argumentos. Quando S. Ex~ dizia, por eXemplo, que a VASP estava
causando um grande prejuízo diário e- QUe explodiria em suas
mãos, conv~nceu~me. Perguntaram-me se eu faria o mesmo
q.o Rio Gran,qe do Sul. Respon~i que, se as circunstâncias
fOssem as mesmas, teria feito. No entanto, procuraria conhecer a idoneidade do comprador. Não venderia a VASP para
uma empresa que trabalhasse com ónibus, até porque· seria
uma situação meio engraçada. Já vi empresa de aviação comprar empresa de ónibus, mas é a primeira vez que uma empresa
de ónibus compra uma empresa de aviação. Tratava-se de
uma empresa que não tinha experiência, tradição, biografia.
A meu ver, o interesse em travar esse debate é de O_rest~
Quércia.
Vivi, quando Governador, questão complicada, como foi
aquela pela qual passou Orestes Quércia em relação aos contràtos que assinou com Israel para a aquisiçao tie material
para as universidades. O pessoal que fez, com Quércia, o
acordo de Israel foi a Porto Alegre quando eu era Governador
do Rio Grande do Sul. Cheguei a assinar o protocolo de
intenções, e os meus Secretários da Educação, Saúde e Segurança estavam vibrando, porque se tratava de uma enorme
quantidade de dinheiro. Esse acordo viabilizaria a eletronização e computadorização da educação; permitiria, em ternos
de segurança, que pudéssemos armar nossa Secretaria e, na
área de saúde, modernizaria os hospitais. Assinei, entusiasmado, O protocolo. Todavia, o Procurador do Estado, André
da Rocha, disse-me: "Governador, há certas coisas que devem
ser considerad~s, analisadas com maior profundidade". Não
fiz o negócio. Suspendi. Tive mais sorte do que o Quérda,
porque o-Procurador alertou-me e, imediatamente, suspendi.
Lembro-me de que os Secretários ficaram magoadíssimos, umã veZ que- já tinham os programas prontos, as obras
planejadas. Mas não fiZ, porque o meu procurador me alertou
sobre alguns detalhes, tais como a ausência de concorrência.
Suspendi.
Reconhe'c;o--:.;_ repito- que há fatos que devem ser explicados. Tenho- o maior respeito pelo Quércia. Acho que o
fato de ele ter ficado rico não diz nada. Que bom que tenha
ficado.

9688 Sábado 16

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Não nego aqui, agora, que uma das coisas que analiso,

para mim, é porque eu, Pedro Simon, continuo o mesmo
pobre de antes. Tenho que dar explicação para os meus filhos
a respeito disso. Hoje, tenho menos do que aquilo que meu
pai me deixou. Não jogo, não bebo, não tenho mulheres,
não tenho o hábito de gastar. Inclusive, a respeito disso, o
Dr. Ulysses _Guimarães fez um artigo que me emocionou,
mas no qual comete grande injustiça_:_ dizia Ulysses que sou
"mão-fechada", que não pago as contas do restaurante. Isso
não é verdade, mas carrego essa pecha.
O Estadio- não sei se é ve-rdade- publicOU as declarações do Imposto de Renda. Por volta de 1963, 1964, eu tinha
três ou quatro vezes mais do que o Quérciã-. Naquela época,
ele era Prefeito de Campinas e tinha um fusquinha e outras
poucas coisas; eu tinha duas lojas que meu pai me deixou~
que não tenho mais. Eu tinha bem mais do que ele. Hoje
tenho menos do que ele, que é um homem próspero.
Quero fazer uma análise sob outro ângulo. Qual o ângulo
que quero analisar? Acredito que a riqueza do Sr. Orestes
Quétcia é honesta, é decente, é digna. Há pessoas que têm
grande inveja disso. Há pessoas do setor de imprensa que
começaram a olhar surpreendidas para Orestes Quércia quando ele pensou em comprar televisão, jornal etc. Creio quetudo isso está certo. Ele comprou de maneira decente, digna,
competente, honesta. Ele tem vocação.
A análise que faço é âi.itra. A Bíblia diz que ninguém
pode servir a dois senhores, ao mesmo tempo. O que Orestes
Quércia quer ser: um grande empresário -e ganhar dinheiro,
ou o salvador do Brasil e salvar o Brasil? Entendo que é
difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Afinnei e repito:
Orestes Quércia, nà' inihha opinião, foi um gi"ande Governador de São Paulo. Para ser um grande empresário - o
que ele faz questão de dizer que é, e que honesta e dignamente
ganhou dinheiro- ele deve ter trabalhado, deve ter ocupado
. algumas horas para ganhar dinheiro. Afinal de contas, ele_
não ganhou na loteria, não ganhou na especulação, mas- ganhou trabalhando. Um homem competente que, com a competência que tem, giànhou dinheiro, mas que deve ter dedicado
parte de seu _tempo para isso. V. Ex•s já imagiharairi Se Orestes
Quércia fosse um Pedro Simon, que não gostasse de ganh~
dinheiro, e tivesse dedicado esse tempo todo ao Goverh9
de São Paulo? Teria feito uma revolução! Ele tirou do tem~
dedicado à política, uma parte para ganhar dinheiro. Ess
parte de tempo que tirou para ganhar dinheiro fez falta par
a política. Penso que ele é um gênio. É difícil encontrar-se_
uma pessoa como ele. Não conheço outra.
Por exemplo. Maluf já era empresário antes de ser político. Mora na casa que o pai deixou para ele; tem a empresa
de família. Vemos muitos empresários que entr3.m ·na política.
Agora, um cidadão simples, funcionário- público, que entra na política e fica rico na política, e é um grande político,
não conheço outro caso; é muito raro. O -Quércia tem essa
genialidade, tem essa competência à qual somos obrigados
a tirar o chapéu. É um homem gênio. Foi um baita Governador
de São Paulo e fez uma riqueza que ele diz ter sido conseqüência do seu trabalho de grande empresário. Acredito que
daqui para o futuro, ele vai ter que fazer uma opção. Ele
quer ser candidato à Presidência da República? Ele tem que
dizer o que quer! Ele vai parar de ganhar dinheiro? Ele vai
cuidar de ser candidato à Presidência da República? Ou quer
ganhar dinheiro? Não dál Não dá para servir a dois senhores ..
Ou ganha dinheiro, e faça Proveito- creio que é justo, hones-
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to, decente, correto - oÜ pensa em ser Presidente da República, ou pensa em dirigir o PMDB.
Fiquei sabendo que o. Dr. Quércia é um grande c;;mpresário, quando começaram a aparecer esses fatos ele afirmou
que sempre foi um grande empresário. Quando ele era Prefeito de São Paulo já o·apresentavam cOmo um grande empresário. Eu não sabia. Mas digo de coração: não me parece .
que, na hora de escolher Presidente do PMDB, tenha que
escolher um grande empresário. O indivíduo pode ser um
grande empresário,- não tenho nada contra os empresários,
tenho muito carinho por eles empresário- mas não me parece
que, para Presidente do PMDB, tenhamos que escolher um
grande empresário. Também nãO ine pareCe- que pãra ser
candidato a Presidente da República tenhamos que escolher
alguém que seja um grande empresário e que assim quer
continuar- o que é um direito dele.
_ É aquela história: quem não tem, como eu, nunca tem;
quem tem, cada vez tem mais. É normal, faz parte da vida.
Cito, por exemplo, o- empresário António Ermírio de
Moraes. Por que ele está trabalhando, se não precisa mais
trabalhar? Isso faz parte da essência das grandes fortunas,
das pessoas que crescem. Inclusive, isso é uma grande quali~
dade, é mérito que as pessoas têm. Esses grandes empresários
trabalham, por quê? Vão comer melhor, viver melhor? Não,
eles não podem comer nem viver melhor. NãO há nada que
faça o- Antônio Ermírio de Moraes ganhar mais dinheiro,
senão a garra, a vontade, a disposição,-a luta. Particularmente,
vejo o Dr. Antônio Ermírio de Moraes como um homem
de bem, um homem digno. É louvável a disposição que ele
tem de crescer, de avançar, de desenvol~er, de criar ~ais
riqueza, mais empregos. Isso é nonnal.
Mas isso é- uma cóisã.; Presidente da República ê outra;
Presidente de Partido é outra. Não vamos confundir. Volto
a repetir: ninguérri pode servir a dois senhores ao mesmo
tempo. Ou serve a um e desagrada a outro, ou -desagrada
a um e serve a outro.
O Sr. QUérd:i vai ter que ·escolher. Ele quer ser um
g!ande empresário? Quem sa~~ _é_ uma vocação que está a:í!
se ele, dedicando-se corilO se :_dedicou, ·ao longo de suã _vida
política - Prefeito de Campinas, vice.:.Govemador, Governador,-Senador Presidente do Partido -- e nas horas vagas
fez essa fortuna, é tim grande empreSário, imagiilem se- ele
dedicar o tempo todo, as 24 horas, para- ser empresário!?
S~rá um baita empresário! Ou, o contrário: se ele-entender
que o que tem já é suficiente, qUe não_ quer- Õlais, que vai
somente pensar no BraSil, pensar em política, ele será um
bom político~- As duas coisas não- dão _certo! Estou falando
com a franqueza que me caracteriza: não aceito esse estilo.
Ao lado do outro, que são - perdoem-me o que vou dizer
-os "quercistas", os fanáticos pelo "quercismo".
Fui íntimo do Dr. Ulysses Guimarães, ·mas ocasiões havia
em que lhe perguntavam se não iria telefonar-me, ao- que
ele respondia: "Não, não pretendo telefonar-lhe, porque ele
virá com meia dúzijl de bobagens".
· Quando é para dizer "não.,, digo "não".
Para o meu amigo Itamar Franco, por quem tenho o
maior carinho, todo o Governo sabe que, na hora de dizer
"não", digo: "Itamar, está errado; entendo que por aí não
dá certo".
Por isso creio que não fica.bem ser como esses ~'quer
cistas" apaixonados. Não é bom isso, nem para o Quércia,
nem para os próprios "quercistas", porque, de repent"' !"
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da PriVatizaçãO da VASP, uma CPI polêmica. E qual foi a
conclusão dessa CPI? Que as privatizações havidas no Governo Collor, que se estenderam um pouco até o Governo
Itamar, foram menos eficazes para o Tesouro do País do que
a própria privatização da V ASP. E que esta foi eficaz, tirando
um dragão de cima do Governo de São Paulo. Acredito que
tudo isso não deixa de ser uma grande orquestração contra
Vejam os senhores que parto da tese de que meu amigo Orestes Quércia, que o fez sair do cenário político naciónal,
Orestes Quércia é um homem de bem, digno, honrado, super- afastando~se do PMDB, com dignidade, para dar espaço ao
próprio Partido. Hoje, mesmo sem fazer a movimentação
dotado, bom político e bom empresáriO; que fez sua fortuna
com dignidade e honradez e de que há muita-inveja_por parte
política, ele já se apresenta com 8% da preferência nas pesqui- •
da grande imprensa e p-or parte dos seus adversários. Mas sas em nível nacional. Então, Senador Pedro Simon, parto
da presunção da inocência de Orestes Quércia; e lembro que
este momento é a hora da definição.
<
Em primeirO lugar, penso que o Quércia teril C:J.ue sepultar ele tem garantido o direito proclamado na Carta dos Direitos
Humanos de 1948, de qUe todo homem é inoCente até que
essa onda que se espalha por aí, para que os "bisóis" não
venham aqui fazer essas acusações injustas como as que acaba- se prove o contrário. Nenhum desses inquéritos contra o exram de ser feitas. E veio o' Bisol. Daqui a poUco, vem ·um Governador Orestes Quérciá fOi transitado em julgado. E_
outro. Isso não pode acontecer! A essas questões, temos que . V. Ex• sabe que a imprensa, a qualquer momento, faz denúnresponder: ou na Justiça, o-u ·da forma que propus; ou seja, cias irifUndadas, sem provas objetivas, sem provas materiais.
o Sr. Quércia chama o Sr. Luiz Henrique, reúne uma comissão E quando V. Ex• vai anali~ar as testemunhas daquelas provas,
normalmente são adversários polítícos. E, de agora para frende pessoas do PMDB e manda reunir essas acusações, uma
por. uma, para que possa fazer a sua defesa. Depois, reúile _ te, que a situação começa a esquentar, _que se aproxima o
o Partido e apresenta as suas explicações; e o Partido poderá ano eleitoral, haverá muitas denúncias desse tipo. E os jornais
chegar à conclusão de que estão fazendo um compló contra aceitam e publicam qualquer denúncia, fazendo versões de
o Sr. Quércia. -0 Partido toma uma decisão, divulga-a e aí fatos que prejudicam as pessoas. Acredito na inocência de
Orestes Quétcia, e comurigO com V. Ex~ quando diz que
poderá sair com o Quércia para Presidente, para "Papa",
seja lá para o que for. Mas isso deve ser feito, precisa ser ele foi um bom Governador, um homem decente. E penso
feito, para que. o que O Senador BisoI fez não se repita na que é um gênio oolític_o, um trabalhador incansável e um
hora do debate, e fiquemos sem condjção de dar uma resposta.
ganhador de eleições. Orestes Qtiércia nunCa fõi Vencido em
· eleições- E sempre lutou contra adversários fortrsSiitiC:iS:~(J_ue
O Sr. César Dias- Permite-me V. Ex• um aparte?
citei a_nteriormeiite. Estou preocupado com o nosso Partido,
O SR. PEDRO SIMON- Com o maior prazer.
o PMDB, porque precisamos evidenCiar logo um ilome, para
O Sr. César Dias- Nobre Senador Pedro Simon, é la· que este nome seja a locomotiva para as nossas candidaturas
mentável que, neste momento, tenhamos apenas dois Sena- nos Estados. V. Ex~ está fazendo um discurso importante
para o nosso País, -ressaltando a importânCia de Orestes Quér-dores do PMDB no plenário do Senado Federal, para ouvir
cia. E quem sabe também essa palavra "quercismo" não fora
o brilhante discurso de V. Ex• Parto_ também da premissa
de que Orestes Quércia é uin homem honesto e muito traba- inventada pela imprensa, talvez para itltiiíildar os companheilhador. Muito trabalhador, porque V. Ex• sabe que nós, políti- ros do Norte, Nordeste e Sul do País, querendo colocar o
Quércia contra os-própriõs Pares_? E agora já se fala no "fleucos, para ganharmos uma eleição, temos que trabalhar dia
rismo". Quanto a' isso, ·não temos muito que nOs-preõcupar.
e noite. E ·vejo uma dicotomia,JJ.o plenário do Senado Federal,
em que muitos Senadores conseguem ser bons empresários Com que temos de nos preocupar é em darmos apoio-a Orestes
Qtié'rcia, ajudando-o a esclarecer esses fatos, para que possae bons políticos. Temos exemplos aqui. Inclusive, um deles
mos nos reunir e- ver se ele pode ser o nosso candidato à
foi gUiiidado ao cargo de Ministro; outro comanda a Confederação Nacional da Indústria, e tem condições plenas de exercer Presídência da República. Parabenizo V. Ex• pelo discurso
essas duas atividades. Agora, Quércia foi unl leão, um grande ·e eritendo que não podemOS admitir que devemos acertar
trabalhador. Primeiro, ele venceu as maiores expressões Políti- tudo. Seria bastante vaidade pensarmos que Quércia ace-rtóU
s coisas - mas acertou muito mais do que errou. Muito obricas nacionais, tais como- Lula, Mário Covas, Paulo Maluf,
gado a V. Ex•
António Ermírio de Moraes. E soube, através da sua firmeza,
dignidade, determinação, construir o que V. Ex• acabou de
dizer: um grande Governo no Estado_ de São PaUlo. Mas
O SR. PEDRO SIMON -Nobre Senador César Dias,
felicito V. E~ pelO aparte, muito competente e feliz.
gostaria também de colocar entre parênteses a fortuna do
Quércia. A revista Veja disse que ele tinha uma fortuna de
ConcOrdo com V. EX1' quando diz que devemos ajudar
52 milhões de dólares. No outro dia, Quéida-disse que vendia o Quércia a esclarecer esses fatos. É este, exatamente, o sensua fortuna por 13 milhões de dólares, e ninguém apareceu
tido da minha presença nesta tribuna. Tem razão V. E~ quanpara comprar seus bens por esse valor. Fizeram unia superava~
do diz que os fatoS aparecem na imprerisa - e 0- lamentável
liação da sua fazenda, dos seus bens; fizeram denúncias contra nesses fatos é que não sabemos quando é e quando não é.
Digo, por exemplo, daqui desta tribuna: para mim, o
seu sóciO e, pelo que sei, o sócio de Quércia levanta-se às
cinco horas e deita-se à meia-noite, todos os dias; é um homem Sr. Dejandir Dalpasquale é um homem de bem. A passagem
que trabalha incansavelmente, dia e noite. E, num país em · do Sr. Dalpasquate pelo BNCC, pelo menos quando fui Minisque existe um processo inflacionário," quarido uma empresa tro e pelo que conheço daquele órgão, foi a passagem de
começa a ganhar dinheiro, ela concentra cada vez mais riqUe- um homem de bem. No entanto, está aí, na imprensa, sendo
zas. Então, penso que talvez seja inveja desses grandes adver- acusado pelas formas mais variadas e, na minha opinião, as
mais injustas.
~ários que citei. ExistiU, na Câmara dos _Deputados, a CPI
pessoa perde sua identidade: não é mais Senador, não é maisnão é mais Prefeito; ela é "quércista".
Não aceito, e não é pelo fato de serem '"quercistas".
pois também não aceitaria "brizolistas", "ulyssistas", ou outra
coisa qualquer. Penso que isso não -é bom. Isso não soma.
Esse fanatismo em torno de pessoas é altamente prejudicial
para todos, inclusive para a pessoa.
Deputado~
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Penso que temos de esclarecer os fatos relacionados ao
Quércia, para que ele tenha condições de se defender.
A ONU diz e está na Declaração dos Direitos Humanos
que todo cidadão é inocente, até prova -em contrárló. E issó
é verdade.
.
;.
No momento_ em que escolhemos um Presidente de Partido ou um Presidente da República, há duas espécies de
normas que norteiam a nossa vida: as normas morais e_ as
normas jurídicas.
O que é uma norma jurí9ica? É uma determinação d~:
que tenho de fazer isto; se não fizer isto, estou cometeitdo
delitos: Não posso guiar automóvel a mais de 80 kq1/h; não
posso matar ninguém; não posso roubar, porque estou ferindo.
uma norma jurídica, etc. Mas há um limite muito _mà.ior~ qüe :
são as normas morais. Posso não cometer d.elito algum, pode ·
não haver problema algum no campo jurídico, nias há
campo ético. E um~ candidato. a Presidente da República, um
candidato a Presidente de Partido, tem as normas jurídicas,
mas também as normas éticas. Juridicamente, nada está provado contra ele. Então, está em liberdade, nada pode acontecer
a ele. Porém, eticamente, p~ta ser candidato a Presidente_
da República, tem que avançar. E qual é o avanço?
Essas enormes injustiçaS ... essã Folha de S. Paulo, esse
Estadão, essa Veja, essas pessoas que não_ gostam do Ql,lérci_a
e vivem falando uma série de coisas com relação a ele ... !
E essa Justiça, que não julga! Essa impunidade.:. E a JUstiça
está parada, é lenta! E Justiça lenta não é Justiça. Temos
que responder, temos que deixar a transparência no nome
do Quércia· até a época da campanha. E como vamos fazer
isso? Tenho uma idéia: o Sr. Orestes Quércia prOpõe ao Presidente do Partido, Deputado Luiz Henrique, a constituiÇão
de uma comissão de grandes homens, imparciãlS~--que mereçam a confiança dele e a da Nação, para responder às acusações de todos os jornais, caso a caso. É uma forma.
O ilustre Colega disse que há váriOs- exemplos. Realmente, muitos poderiam ter sido citados. Por exemplo: José
Eduardo Vieira é Presidente do BAMERINDUS, é Senador
pelo PTB e atualmente é Ministro da Indústria e do Comercio.
Todos nós sabemos que o BAMERINDUS foi construído
pelo pai dele, por seus irmãos e por ele próprio. A vida intdia
da farru1ia é dedicada ao BAMERINDUS. Ocasionalmente,
ele saiu e veio para o Senado; ocasionalmente, ele saiu e
está no Ministério. Mas não se pode esquecer que o Ministro
da Indústria e do Comércio é um empresário. A vida inteira
ele foi empresário. Ocasionalmente, ele é Ministro, ocasionalmente ele se elegeu Senador.
O Senador Albano- FranCo é o Presidente da Confed_eração Nacional das Indústrias, mas é nitidamente empresário.
En passant, ele vem à tribuna, faz um pronunciamento, mas
é um empresário. A fortuna dele veio da sua família de seu pai e de seus parentes. Repito: o Sr. _Albano Franco
é nitidamente um empresário.
'
Isso é normal. Cansamos de ver aqui Senadores e Deputados que são empresários e, ocasionalmente, também ocupam cargos como o de Governador.
_
Dedicar-se de corpo e alma, durante á vida toda, à vida
parlamentar e chegar à Presidência do maior Partido, ser candidato à Presidência da República, embora tenha saído do
nada- volto a repetir- é mérito do Dr. Quércia, grande
mérito, porque não conheço outro caso igt.ial a esse. Agora,
ele chegou ao topo da vida política, chegou ao topo da vida
empresarial e terá de fazer sua opção.

no
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V. Ex• chamou a atenção para um detalhe muito importante, e temos de ficar atentos a isso:- Não acompanhei essa
notícia, mas dizem .que certa revista avaliou a fortuna do
Di. "OreSteS Quércia em 53 iii1lhões de dólares, e ele a oferece
por 13 milhões de dólares. Para esclarecer, poderemos reunir
o Partido, discutir o assunto_e fazer uma nota, para mostrar
que esses jornais e essas revistas estão inventando, estão cometendo uma injustiça, que tudo isso é mentira, é balela: Dr.
Orestes Quércia vende por 13 milhões de dólares sua baita
fortuna, avaliada em 53 milhões de dólares!
Essas coisas podem ser feitas, e entendo que devem ser
assiin. Entendo que a imprensa modema, a imprensa da denúncia, da investigação, desempenha um papel impo~ante.
Ela tém uma miSsãó,-umá responsabilidade de Primeira grandeZa, mas precisa medir suas palavras. Não pode ficar falando
maLdas pessoas sem ter provas disso~ Muitas vezes o redator
tem uma versão, que não é baseada em pesquisa, em comprovação, e não admite que provemos que aquilo não correspOnde
à verdade_. Quando se trata de fato comprovado, a imprensa
deve publicar, mas, quando há interrogação, deve deixar
transparecer a interrogação. Sabemos que a imprensa não
gosta de voltar atrás: aquilo que publicou tem de ser considerado verdade absoluta. Se os jornais publicaram_que alguém
morreu, mesmo que essa pessoa apareça será considerada
morta, pOrque não se· pode desmentir a imprensa.
O papel da imprensa é iniporlante, e nós temos de fazer
a nossa parte. Qual a maneira de fazermos nossa parte? É
responder caso a caso, para que as coisas sejam postas nos
seus devidos lugares.
Vejo com preocupação a hora que meu Partido, o PMDB,
está vivendo. Já diSse e repito: o MDB desempenhou um
importante papel na História deste País. Houve um momento
em que a imprensa não podia falar, que sindicato não podia
falar, que estudante não podia falar, que professor não podia
falar, que o- Congresso não falava, mas o MDB falou. Ele
desempenhou seu papel.
A pergunta que fazemos agora é: Qual o papel do PMDB
hoje? O que quer o PMDB? A "cara" dQ MPB era a "~ra"
do Brasil, era a "cara" da democracia, era a "cara" da liberdade, era a "cara" do Dr. Ulysses, era a "cara" de um país
que queria respirar e viver a vida. O programa do PMDB
era o da nacionalidade, da justiça e da liberdade. Qual é
a cara _e o programa do PMDB? Pelo que vemos nos jornaiS,
estamos hoje caminhando para que a cara do PMDB seja:
verso Quércia, reverso Sarney. Será que essa é a cara do
PMDB? Será por aí que querenios ir? O verso e o reverso?
E qual é o programa? Ninguém sabe. O objetivo é: o que
tiver maiór número de votqs chegará à Presidênci_a ou, pelo
menos, a candidato à Presidência da República.
Qual é o objetivo do PMDB? O que quer o PMDB?
Eti, modéstia à parte, disse desta tribuna que o PMDB, como
o Brasil, precisa ter uma platafonna, que é a Platafonna Brasil.
Nosso País tem vários problemas: a seca no Nordeste, a produção de alimentos básicos para o consumo, a existência de
32milhões de brasileiros que estão passando fome, a racionalização da máquina administrativa, enfim, existem problemas
fundamentais. Assim como o PMDB teve coragem de levantar
a bandeira da liberdade, da anistia, da eleição direta e da
convocação da Assembléia Nacional Constituinte- bandeiras que também eram do Brasil ele pode levantar agora
as bandeiras da Nação.
Entretanto, não vejo isso. Vejo um acordo do Sx:. Quérçia
com o Sr. Samey, cujo objetívo é um dos dois chegar à Presi-
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sou peemedebista. A meu ver, o Partido deve promover a
dência da República. Che_gar para fazer o quê? Com o quê?
Qual o sonho? Qual a plataforma? Qual é a idéia? O:ual o
diSCI).~O ,-:- que t_em de ser interna -ele um programa pal-a
objetivO? Não aceito isso. Sei que hãó ·sig-nifico -nàda, mas · eSte -vaís, da qual surgirá- ó "candidato que esteja alinhado
nã~ ~~ei~o; Não_ aceito que~s~ f~93. o en_tend~~~~~ fo~~ pàra: · côffi ·esSe-programa; seja ele Quérciã:, Samey; Pedro Simon,
seja quem for. Mas a discussão deve ser realizada dentro
essas- ~orças se Ju_ntarem e -~irem aqui. Podem impor isso a
do Partido, sob a liderança do P"artido. Dev"emos, em seguida,
qualquer um; a mim não. Não tenho nada contra o Sr. S,arney,
mostrar à sociedade brasileira o que pretende fazer o Partido,
nem contra o Sr. Quércia, mas essa junção de duas forças
que não sei o que· represe-ntam e não sei o que têm em comum,
se ele chegar à J~residênci~ da :República. Tein de haver uma
linha. Quanto à apuração da honestidade de certos indivíduos,
em termos de identidade, de luta, de passado, de biografia,
esse entendimento, essa junção de interesses momentâneos, · isto c_ómpete à JustiÇá. Se as sUSpeitas fOrem injustificadas,
vamos anunciar isto à sociedade. É o que ·queremos fazer,
eu não aceito! Já vi, rio PMDB, lutas de auténtic_o:s: e de
é o que· ó PMDB precisa fazere· Lembro-me bem de uma
moderados,'vi debates importantes, históricos, dos<i.ue desejaconversã que tive-, quando Deputado estadual, com o saudoso
vam a renúncia 'do Partido, dos que pregavam a extinção,
Ulysses Guimarães,- -em que--ele afirmou ·que b PMDB havia
dos que não a ·queriam:, dos que defendiam a luta armada~
adírlitido nos seus quadros um grande empresário de Campidos que a condenavam. Vi luta, ainda, dos que apoiavam
nas. Ti"atàva-se do Dr. Orestes· QUéfcia,o que· foi caildidato·,o Táncredo, dos que preferiam o Ulysses, dos que queriam
foi prefeito, comO- disse muito-bem V. Ex• É verdade que
Teotónio, dos que desejavam sonhar e andar, pelo Brasil
afora.
as denúncias estãO ocorrendo, denúncias ..;.._ como dizem vazias. Vamos apurá-lasl Se não há nada. vamos declarar:
Quércia e Samey não dizem o que querem-. Trata-se apenão há nada! O Part_ido tem que enfrentar· os problemas que
nas de saber quem está melhor eleitoralmente. Será que o
sui"gem.;· OPartido não pode im1ta(o aveStrUZ. Tenlos de fazer
PMDRvai féduzir-Se a isso? Perdoem-me! Talvez apenas eU
e maiS- um oü dois pensemos assim, mas minha consciência
essa-discussão interna, mostrar o qUe queremos e o_ que somos.
me diz que não posso- aceitar isso. Afinal, eu lutava pelo- O PMDB 'ainda é, neste Brasil, Senador Pedro Simon, o pare eleiçãu-,- sem qualquer sombra de dúvida. Parece-me que
MDB quando o Dr. Samey era Presidente da ARENA. Eu
é isso que preocupa os adversários. Nós- alio-me a V. Ex'
lutava pelo PMDB, quando não sabia onde estava o Dr. QuérneSte~ pârticular- devemos fazer a discussão interria do Parcia. Parece-me que estava na Prefeitura: de Ca.rD.Pinas, ou
tido o mais rápido possível para mostrar à sociedade brasileira
na vice-Govemança de São Paulo. Nas lutas da resistência
do PMDB nacioital, o Quércia entrou Uma Vez, para ser Presi- -- que temos candidato, que apresentará um detenninado programa e que, chegando à Presidência da República, executará
dente Nacional do Partido. Ele entrou, repito, para ser Presitodos os itens dele. Portanto, com este aparte, quero dizer
dente Nacional do Partido, porque~nem Presidente do PMDB
a V. Ex• que não me alinho a qualquer tipo de "ismo". Sou
de São PaUlo ele foi: quando assumiu, assumiu- no -tõpo,
como chefe supremo.
- peemedebista desde a época de estudante -- época em não
se podia falar nas universidades. Sou peemedebista desde anA minha bandeira é de paz, Não estou aqui incitando,
tes dessa época, desde quando era estudante secundário e
nem buscando outra orientação que não_ seja a do entendifazia parte da antiga UBES do Estado de Pernambuco_; depois,
mento e do respeito. Se avancei, peço desculpas: Se me equiquando era membro do diretórió da Faculdade de Medicina,
voquei, volto aqui para me desculpar. Não pretendo ser o
onde discutíamos e éramOs perseguidos por policiais. -A nlfhha
dono da verdade; mas creio que o PMDB precisa meditar
profundamente, porque terá participação na-resultado das
posição é de que precisamos discÇ.tir e, o mais rápido possível,
esc_olher o nosso candidato, definir o nosso- programa, para
eleições do ano que vem. E muitos neste Brasil querem tomar
a de_cisão. Quando virá ó PMDB? As outras siglas estão- a·r;· - apresentá-los à sociedade brasileira,
a candidatura do Lula está nas ruas, com possibilidade de
uma -aliança com o PSDB; Fernando Henrique, Maluf e BriO SR. PEDRO SIMON - Sen~ador Ronaldo Aragão,
zola estão nas ruas. Comó Vem o PMDB? Quaf o seu objetivo?
sou profundamente grato a V. Ex• pelo seu aparte. Felicito-o, É o que estou considerando aqui desta tribuna.
pois, na singeleza do seu apaite, fez aquilo que tentei fazer
ao longo de todo o meu pronunciamento, mas não tive a
O Sr. Ronaldo Aragão -Permite-me V. Ex• um aparte?
mesma felicidade. O PMDB tem que se reunir internamente
e precisa de um programa e - acho que V. Ex!' concordará
O SR. PEDRO SIMON- Pois não, nobre Senador Rocomigo - preciSa Ouvir a sociedade. Podemos promover o
naldo Aragão.
debate do program,ã_ entre os Deputados e Senadores. Nosso
O Sr. Ronaldo Aragão -Embora eu já eSteja há bastante
programa precisa se_r identificado .c_om a sociedade, Depois,
tempo com o microfone levantado ...
poderemos dizer: esté é o nosso programa; aqui estão os nossos
candi_datos. É exatainente isto que devemos fazer. Se há alguO SR. PEDRO SIMON - Não havia reparado. Peço
ma dúvida com relação ao Pedro-Simoil - efe não e-candidato
desculpas. Concedo-lhe o aparte com o maior prazer.
a nada- mas se há_â.lguma dúVida, por exemplo, com relação
ao João ou Manoel, vamos fazer um levantamento a respeito.
O Sr. Ronaldo Aragão- Senador Pedro Siii:ión:~·encon.:.
Apuradas as mentiras e as verdades, todos assinaremos embaitrava-me no gabinete, quando ouvi que V. Ex• assomaria à
xo daquele nome. O que não pode ocorrer é os meus amigos
tribuna para dissertar sobre o PMDB, ou o MDB. Sabemos
Orestes Quércia e· JOsé Samey fazerem um entendimerito aos
todos que o MDB foi, no passado, uma frente- necessária
pés de Nossa Senhora de Nazaré._Não sei se Ela concordou
para enfrentar o regime autoritário- de direita, de esquerda,
com isso, se Ela abençoou entendimento dessa natureza. Isso
de centro ou de ultradireita --qualquer que seja a denom.in'ação. Foi assim que se formou esse Partido. Preocupa-me . n~o fica bem para 'O Quércia nem para O Samey ne1;11 para
hoje a ççnotação que se dá à questão da escolha de candidato." o l'MDB. O que devemos ia~r, Senador Ronaldo Aragão,
é o Que diz V. EX': debater o assunto, discuti-lo internamente
A minha tese é a seguinte: não sou quercíst-a·· otl :{ílyS~ista:

1
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e nãÕ fazer um arreglo à parte. Concordo_ com
relação a isso. EstamÇ>s vivendO Uma hora,_d~:fícil.

Y-

~~ cow.

.
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Ney Maranhão acreditávamos nessa candidatura''. O Presi.

dente ltaffiar é um homem que esta Casa e· o·congresso respei-

Vemos as publicações todas; assistím.oS às declarações
1am pelo seu passado e pelo seu presente. Nesse episódio
do Senador José Sa.rn,ey. Sinto q~e há um l!l~vim_ento ~dverso ' 'do PMDB, passei-lhe, inclusive, um telegrama. Senador Pedro
a que as conclusões da revisão constituciona1_ertfrem em vigbi' ' · ·simóh,_ o CongresSo, ~que votou o impeachment, deveria estar,
no ano que vem. Sinto que há um· debate, em que se discute ' inteirairiei:fte; âjU.dãndo esse homem, porque o respaldo que
tudo, mas parece que há pessoas temendo que o Governo. tem -o ~PFesidente Itamar vem do Congresso, vem dos que
do Presidente Itamar Franco dê cer:to, amedrontadas di~te _ assinaram"o impeacbment e o alÇaram à Presidêilcia da Repúda ~ssibílidade de a administra~ão do Ministro F~ma~do- bica c?mo substituto legal. Que nínguétil venha me dizer que
Hennque Cardoso. !;er be~-!;~ce~hda~ Isso -~e ~ust~ ~~~~?·_
o Presidente Itamar não tem competência, porque um homem
Volto a dizer: o _P~es1dente _Itamar Fram:o_ ~-l!~_home~- :que:-$0Ve"f~ó~ Juiz de Fora e foi Senador por oito ou doze
honrado. Sua EX:celêncta é um ~o_mem de bt?m,.dt~.o, preocu~ · · anos tem c_empetênciã. Tentarant até levá-lo ao ridículo, porpado com. o soc1al, preocupado com a gôvemabllidade. Set · · que Sua Excelência tem Contrariado__altos_ interesses mas o
PRN ·continua a apoiá-lo. V. Ex~ Sabe que os Seitad~res do
que, em hipótese alguma, o ~e_nhor Itamar_ yai _sair como
herói. Mas quem est~ batend~ J)O Preside~te Itamar_ F~a,n~. nosso paitido eStão fed13.dos com todos os programas do Presiestá batendo no BraSJ.l.
dente Itamar, que está tentando continuar o seu plano, honMeu Deus, essa tese da qual sinto c;; cheiro -nO. âi __: · -- rando a palavra que empenhou, em praça pública, do Oiápoa tese de que, se a reforma .da COnstituição. começar a vigc5rãi'
que ao Chuf, na época da campanha. Nobre Senador Pedro
no próximo ano, o Presidente da República pode ganhar forças
Simon, V. Ex~ tem razão em se preocupar com a classe política.
- é pecado! É pecado, e Nossa Senhora de Nazaré não a~~ta
Neste plenário, V. Ex~ há de se lembrar da reforma eleitoral.
isso.
_ ..
_ _
.
,Ago_~~·- _e~t~o cassanclo Deputados, mas a grande culpa é a
Rela~orla que _colocou o senadO COntra a parede para assinaiTemos a obrigação de re,a~izar o que é bOm para o B_rasi~.
Será que o Presidente Itamar Franco e o Miilistro Fetpãnd()
mos u~n;a lei D:iâlfeita: Eu disse, e V. Ex~ deve ter ouvido~
Henrique Cardoso irão e{etuar· tantas modificações a ~pontO - Apresentei proposta~onde ·mostrava que aquela emenda seria
de influir até no resultado .da eleição? Não sei. A.s 00is3.S · uma derrocada, seria mais um: motivo· de desmoralização da
que estão acontecendo no País e nos ale_rtando, pOis' estã.ó · -: classe' pôlítita, quando o Congresso Nacional, na luta pelo
num estágio_ assusta4or de cre"~iinento. A iri~_vont~de, a inQ:is- parlameiltarlslno, dizia que precisávamos ter partidos fortes.
posição, a mágo~~ os ress~ntimentos estã_cf·se avolumando.
E coino age a· Relataria? Exatath_ente ao contrário daquilo
O ressentimento está ero crescimento e temos de responder.
que pregava 80% do Congresso Nacional, tirando o tempo
Não soa bem para o Brasil o .que está aÇõ~t~cendõ no Coo- dos P~_rtidps para cada DepUtado- levar para õutro partido.
gresso: os coot_ra, os a favor, a falta de quorum, etc. · - : . ~ : · Essa· é a··contradição,- nobre Senador. V. Ex' está nessa cã.minhada; nesSa luta, prestando-um grande serviço à Nação. QueO Sr. Ney Maranhão-.- V,. Ex• me ~~ite um aparte?
ro aproveitar e dizer a V. Ex~ que continuo insistindo: até
que se-proVe o contráriO.-até qi.u!·a JUstiÇa COndene ou não
OSR.PEDROSIMON-EmseguidaouçoV. EX',Senao ex-Presidente Collor, eu o defendo. Quanto a9 programa
dor Ney Maranhão.
- - - - de meu partido, ao qual o Presidente Ítamar Franco está
A imprensa está -cóirieÇãrido 3. sentii- que~- no furido, são
dando continuid3de, este é o motivo principal de defesa desta
interesses contrariados. No fundo, não é o BraSil, mas determiminha li!)ha. Congratulo-me com_ v. Ex•, Senador Pedro Sinadas candidaturas.
. ~ -~- ~ mon, por estar prestando um giáitde sêrVíçO ao País, à moraiíEu disse, desta tribuna, que era contra a revisão consiitu-=
zação da classe política~ e- por- alertat aqueles que nãó estão
ajudando 0 Presidente da República para 0 fato de que, ao
cional. Afirinei que 'a revisãO deveria ser feita em 1995; que,
nega·rem essa ajuda, estão cavando a própria sepultura. Muito
agora, deveríamos fazer um grande emendão de entendimenobrigado.
to. Fui derrotado. No momento~@ que fui derrotado, pensei
que deveria arregaçar as mangas e proceder à revisão constitucional. EntãO, vamos -debater; mas não sinto esse espírito
O SR. PEDRO SIMON - Felicito V. Ex•, por quem
- e está aqui o Senador Elcio Alvar_es~ a quem prestO minhas
homenagens, que desde o início está ãrregâçafido as mangas, tenho o .maior respeito, e sei do carinho e do apreço que
movido por essa preocupação. Mas sentimos que há muito o Presidente' Itama~Fra:nco lhe dedica. Sua Exceléncia guarda
até hoje a fotografia em qu_e- aparece ao seu lado quando
personalismo nisso;- há muitos interesses ·pessoais-: de todos
_ ·.
aconteceu o fato a que V. Ex' se referiu.
os lados~
_
·Sua Excelência aceitoU ser candidato à Vice-Presidêncía
Ouço com praZer V. Ex~, Senador-Ney Mara~hão.
do Sr. Collor. quando as pesquisas ·davam-lhe exat3.mente
2-%. Realmente, foi um homem "que se arriscou. Não foi a
Ó Sr. Ney Maranhão- Senador Pedro Sfmõn~--éli"liãtf
pessoa que se identificou com o Sr. Collor quãndo as pesquisas
tinha intenção de aparteá-lo. Pretendia apéri'as ouVi-lo atentao apontavam corno o candidato_ certo da vitória; Sua _J?x~
mente, porque nós, que representamos o Pafs rieSte-senado,lência se identificou com ele antes desse momento.
temos interesse de aprender cada vez mai~ com as lições que
O Sr. Collor procurou-me, em Porto Alegre, para converV. Ex• traz nesta passagem pela vida pUbliCa como exemplo
sar, e· o equivocado fui eu, porque achei ridícula a sua posição.
de político coerente. Concordo inteira01ent~ çom V ._Ex', com
NunCa imaginei que ele começaria como Governador de Alarespeito ao Presidente Itamar Franco.:Tíve Uiná ·partiCipaçãO
goas, faria um partido, se candidataria à Presidência da Repúdireta à época em que o então candidata Cõllor tinha apenas
blica e ganharia as eleições. Não o levei a sério -eu, Gover2% nas pesquisas, e a classe polftíca levava a sua candidatura
nador do Rio Grari.de do Sul- quando passou um dia comigo
no deboche. O Pr~sident~_ ltal!lar, numa entrevista à revista
em minha casa, em Rainha do Mar. Esse conyite qu~ fez_
Veja, quando o convencemos a ser caÍldidato a Vice-Presiao Si. Itamar Franco, ele o fez a mim~ inclusive propondo
dente na chapa de Fernando Collor, dizia: ~'Só e_u__~ o Senador
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a inversão, ou seja, eu como candidato a Piesidencia da: República e ele a Vice. E eu não o leve'i. a sério. Não me passava
pela cabeça que ele pudesse ser vitorioso.
No entanto, V. Ex• diz uma grande verdade: o que temos
que fazer aqui é o que interessa- ao País. Volto a repetir,
pela décima Vez: o Senhor Itamar Franco sentou na ca~eira
de Presidente e formou um Ministério eclético, cómPostopel3sforças· que fizeram o impeachment. Lá estãO comunistas, pefeliStas, pedessistas, pedetistas, petistas, enfim-, todas as forças.
Mas o Congresso rião -responde~; repito, o Congresso

não respondeu; até agora não demos a mínima resposta sobre
o que queremos e o que não queremos; o _Congresso- náo
respondeu. Talvez a chance esteja agora na reforma da C~:mJitituição.
---- - -- -~-~
O Sr. Elcio Alvares- Permite-me V. EX' um aparte?
O SR. PEDRO SIMON -Com o maior prazer.
O Sr. Elcio Alvares -No mérito do- seu discurso, relativa·
mente ao PMDB e ao Sr. Orestes Quércia, ·pôr Umã qUestão
de p-ostura ética. eu não gostaria de me aprofundar,- apesar
de entender a razão do comportamento de V. Ex~. já coi_l:substanciado num projeto de lei que visa. eiatamente, a estabelecer normas de conduta ética dentro do-s partidos políticOs~
O projeto de V. Ex• já está chegando à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e, obviamente, se casa com o
que V. Ex~ está falando, ou seja, ressalva, em todas as hipóteses, a figura dos homens públicos. Mas, relativamente à parte
final do discurso de V. Ex~, eu gostaria de fazei um comentário, externando o_ meu ponto de vista s_obre o problema
da revisão__constitucional ---inclusive, sinto-me muito feliz
porque aqui se encontra o_ Líder Marco Maciel, com quem
tive oportunidade de trocar algumas palavras sobre o assunto.
Esse problema da revisão constitucional é de_ todos os brasileiros; colocar a revisão constitucional ao impulso de interesses
político-partidários de possíveis candidaturas em 1994 é um
ato de impatriotismo, pOrcj_ue, na verdade, o País hoje enfrenta
problemas muito sérios na área económica e na área social,
e a eleição das prioridades tem de ser feita com grande racionalidade. Negar-se o ajuste fiscal como matéria prioritária na
revisão, honestamente, não é um ato contrã o Presidente Ita- ·
mar, não é um ato contra o Ministro Fernando Henrique:
é um ato contra todos os brasileiros, porque temos necessidade, urgentemente, de que o País se componha dentro de
um ajuste fiscal, c:_onscierite também de que o Governo deve
dar sua contrapartida no momento em que estabelecermos
o ajuste como matéria priõritária·. Outro ponto, Senador Pedro Simon, e aqui quero reConhecer o trabalho notável do
Ministro Antonio Britto: -não podemos obscurecer a parte
da reforma previdenciária:. O Ministro Antonio Britto--está
realizando um grande trabalho, _milhões de brasileiros têm
aplaudido essa atividade, porque ele resgatou a dignidade
da vida dos aposentados; mas, se não elegermos como prioridade, agora na revisão, a parte da reforma previdenciária ...
O SR. PEDRO SIMON - Eu não acredito, mas tem
gente dizendo que não vão deixar ser aprovada agora a reforma da Previdência, porque, se assim for, vãi -dar muita força
para o Britto e ele vai sair candidato a Presidente. Eu não
acredito, mas isto já está no jOrnal.
O Sr. Elcio Alvares - Mas esse é um erro de ótica,
colocar interesses do País a reboque dos interesses pessoais
ou de candidaturas que possam emergir em 1994. Agora, um
ponto que eu gostaria de esclarecer, que se !efere ao nosso

pãrtido, o partido da Frente Liberal: também não estou concordando com meu partido - e quando digo partido, refiro~
me a algurt~ elementos que estão falando em nome do partido,
apesar de ele ainda não ter se reunido para decidir isso - em colocar a ordem económica em prinieiro lugar, em detrimento dos interesses_ do País, dos aposentados-, dos milhares
de brasileiros que esp"ei-am umà revisão rea~ep.t~ to~d~ pçr
esse intuito saudável de ajudar a construir. Não concordo.
A ordem económica é muito importante, o meu -partido já
tem pontos de vista inteiramente. consolidados, mas, em pri;.
meiro lugar, elejo aquelas prioridades e digo com a maior
tranqüilidade: tenho a:rteza _d.e_qu_e_ o Pa~tid~ da_.~rente Líbe. ral vai respeitar o cerne de uma votação da revisão constitucional. O voto é do Congressista, o_ voto não é partidário.
_Portanto, surpreendo-me quando vejo essa discussão entre
quem é cont:r:a e quem é a favor da revisão, essa preocupação
porque o partido "X'' tem tantos yQtos, o PMDB tem tantos,
e que isso· representa_ a maioria do Plenário·. Negativo. Acho
que cada Congressista- tem de votar com a sua consciência.
O partido pode ter um só ponto de vista, mas nunca cobrar
. de seus membros uma posição que seja até certo ponto irredutível. Fico muito feliz, porque o S6rlador Marco Maciel, nosso
Líder, que representa a voz do partido aqui nesta Casa, tem
muito cUidado exatam~nte com esta política dos aposentados.
Não posso perder de vista, em nenhum momento, a imagem
dos aposentados. Também não podemos negar a necessidade
de uma reforma fiscal, nem esquecer-os doentes que dependem
do Estado para cuidar-de sua saúde, um setor que se encontra.
no momento~ numa situação insustentável. Se não fizermos
isso~ Seriador Pedro. Simon, agora na revisão constitucional
• teremos um tributo muito sério a. pagar perante o povo
brasileiro, porque não teremos sido dignos da confiança que
ele depositou em nós numa hora da mais alta responsabilidade.
Assim. neste momento ·crepuscular do seu discurso, empresto-lhe mais uma vez a minha solidariedade, esclarecendo o
seguinte: darei o meu apoio à ptforidade para o ajuste fiscal
e a reforma previdenciáriã., eiifim, para aqueles pontos que
entendo serem da mais alta importância não só na área económiCa, -mas também na área social. Mas faço uma advertênciã.:penso que, na revisão constitucion3.1, o voto não é partidário:
é do Congressista,- que tem qUe aSsumir um conipiOriiisso
consigo mesmo, com a sua própria consciência, para não errar
e al;Jlanhã ter que amargar um país inteiramente ingovernável.
O SR. PEDRO SIMON- Nobre Senador Elcio Alvares
V. ~x~ não poderia ter sido mais feliz do que _foi nesse· se~
aparte. V. E~ ~int~tizou muito bem a realidade que estamos
vtvendo. Em pnmeu.o lugar, Constituição é ConstituiçãO. Claro que o PFL vai trazer o seu- programá, ou -dCi PMD B, e
um texto que vamos votar na Constituição. Tanto um quanto
ou't!o_ falam, por exe~plo, em liberdade. Se aprovarmos, na
revtsa?•. alguma mect.xda contra a liberdade_, o partido poderá
a~é e~tgtr de nós uma ~xplicação, mas não poderá impor ao
c1dadao algo que fere a sua consciência. Em nome de que
ele o faria?
Estou estranhando essas reuliiões em que se ~~tão tomando decisões ... A mim mesmo, que sou Líder do Governo,
o meu partido não tem consultado; e, pelo que vejo, isto
está acontecendo por aí afora. Esses acordos, esses entendimentos 9ue estão se_ndo feit?S; -está- çertó;- entendo que são
necessános. As reumóes de lideranças são positivas. Mas vamos devagar, porque_são questões graves que estão em discussão.
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Perdão por me teres dado pés,
O problema não é só decidir o que ê pri0dtár1o e o
e eu não te( sa_b_idQ at)Q:t\1' no_ teu.c.amh1}J.q;, .
Perdão ~r me teres dado um coração,
que não é. Concordo plenamente com V· E~: o ajuste fiscal,
a reforma tributária e da Previdência são questões emergene eu não. ter Sabido affiãr;
ciais; mais do q1,1~ a.outra que vem depois; mas h~ um ~otiv~
Perdão por me_ teres, perdoadó;'
.,
. • ,•
,,
para ·isso-:_é que." se _nãO_ v.ot"X:IlJ.QS a refo~a trtbutána_ atee eU não ter sabido perdoar." '
····
12 de dezembro, ela não poderá ser aphcada no próXImo
Perdão é 0 que peço aqui, se avancei o sinal..
_.. .
ano. e~quanto q~e ~ reforma ~o modelo eco~ômico pode
Volto a dizer: tenho 0 maior cárinho· e o mruor respetto
pelo Sr. Orestes Quérciã e querO sair de_sta trit?una com ~
ser aphcada em Janetr<?• fevereuo, março, abnl que nao há
problema. Portanto, nao vamos nos enganar, porque est_a é
mesma amizade e com o mesmo respeito_ Não há absolutauma realidade.
-~
...•. ,.
~- ~ --~ --·--_~-mente nada de pessoal; se houvesse, eu jamais viria a esta
Não sou jurista, mas-também não sou burro. Eu s~~ ler.,- ~tribuna. Se aqui compareço é pela preocupação com o meu
e interpretação, cad~ ll:mw dá a que quer. Se me perguntarem:
pirtido e com o meu País. E -tenho_ a tranqüilidade de que~
a reforma da Consntutçao tem que ser -promulgada de .u!fla
nada está disputando. Tenho a seremdade de quem? nos próxivez só ou pode ser promulgada por etapa? Nã~-há d~vtQ.a
moS cinco anos e meio, terá o direito a esta tribuna. E pretennenhuma de que o lógico, o racional é que ela seJa pubhcaQ.a . do invertendo a minha maneira de ser, modificando o me~
de uma vez só. É o que diz o bom-senso. Se v~mos refo~~r: :ti~ de corÍrporta~ento, usá-la para falar sobre o que eu const10, 20, 30 ou 40 artigos, o ídeal é que, ao seu final,~ ~?~stlw dere favorável a este PÇt.ís.
tuição seja proniulgada de uma vez s_ó. Contudo, Jundtca-~Não sou o dono da verdade; sou uma pessoa que erra
mente, se decidirmos que, no dia 12 de dezembro, promulgae erra ·muito, reconhece os seus erros e sabe pedir perdão.
remos a parte que estiver pronta, nem cf Sup!e~o,_ ou quem
Mais de uma vez vim a esta tribuna; mais de uma vez, do
quer que seja poderá vir dizer qoe é- ihCóffStltuetonal. <;!n,de · _microfone .de_ apartes, eu disse que errei : pedi descu!pas.
está a inconstiti.lciofiãlidade ?
Se ·eu tiver que vir aqo.i' novamente para diZer que erre1, eu
A Constituinte tinha que promulgar a Constitu.içáO de ' . o·rarei.
.
' ' • .
.
.
I
uma só vez. Agora, vamos_ refonnar a Çoh.stituiÇâo; em· que - - -·, ·- Às vezes, pelo meu entustasmq 1 ~1a manetra apa~onada
lugar está escrito que se deva promulgar toda a reforma ~e de falar, parece ·que estou intitulando-me o dono da v_erdade;
uma vez só? RepitO: 0 bom-se.nso, a lógica, a racionalidade
tenho pena dos donos da verdade. SQu apenas um apaixonado
e o eqúilíbfiõ ril:lódanl próínulgar de uma vez so~·- É claro
que se_ expressa _com vontade e garra.
que, se hoUver muiio bate-boca, muita discussão, não_s~~ ri.~da. _ ... _ :Todo mundo- tem um livró de cabeceira:; eu não -ténho
Mas, se houver ·respeito recíproco, poderemos chegar a um
um, mas vários. Porém, eu ac~nselharia, para qúem:rlão.teU,:
grande entendiniento e dar chance ao Presidente It~~mar F~ana comprar este livro:"O Profet_a", ç:ujo .a.Ulqr é; o ~e~ p·a~ríÇi~,
coe ao Sr. Fernando Henrique Cardoso_ para que possam
0 poeta Gibran.Kha,lij Gi\>t:a..n.. É wn.dos ljvro~ ~ais boqito.s,
mais fantástiCoS e mais belos que li em toda a minha vida~ .
aplícar o mínimo que for aprovado a partir do dia l"?de janeiro.
Se decidirmos assim, então, vamos prOmulgar essa parte no
Encerro o nieU pronunciamento lendo uma de suas passa~
dia 12 de dezembro. Não precisa consultar o Presid~rite do~ .. gens:
Supremo, nem o Relator, nem o Dr. Sarney precisa buscar
um jurista extrabtdinário,-éo'mo- é õ _Dr. Saulo Ramos_, para
"Freqüeiltement~ ten~o-yos quvido falar 9aquele
sabei.disso. Eu digo: pode-mos fazer ísso, sim, Senhor; não
que comete uma ação má ço:m<;> se 1_1~q fos~e dqs.v:o~~os!.
querer é outra coisa; ·querer déixar essa confusão toda ·para
mas um estranho entr:e. vós. e. um intrusQ em ,vo;;so
o ano que vem; achar, po~que eu, João ou Manoel vai ser_
mundo~
Presidente da República, qqe é possível deixar tudo para mim.
Mas eu v·os digo: da mesma màneira que o santo
isto é outra ~cisa .. O juris.t.a__ pode -ser "a", "b" ou "c'' e
e o justo não podem elevar-se acima do que há de
dar o parecer que bem entender. Agora, o racional, a lógica
mais elevado em vós, assim o perverso-e o- fi;"a,co_n-ãp
manda - repito - que se promulgue toda a reforma de
podem descer abaixo do que _há de m~is baixo. em vPs.
uma vez só. Mas nada impede que esta Casa, pela sua maioria, ,
possa dizer que a reforma tributária será promulgada no dia
da mesma forma que nenhuma folha amarelece senão
12. E está feito.
com o silenciosó ã"5Seiltimentó da árvore inteira, assim o IIII..
Presidente, uma senhora muito ·simples, muito humi~
feitor não pode praticar seus delitos sem a secreta concorde, "diz que recebeu esta mensagem e pediu que a lesse daqu1,
dância de todos vós.
.- _
_
e vou lê-la:
Como uma prOciSsão, vós avançais, juntos,'parà vosso.
Eu-divino.
"Perdão, Senhor,
Vós sois o caminho e os qUe caminham.
Por me teres dado olhos,
E quando um_ dentre vós tropeça, ele cai pelos que camie eu não ter sabido enxergar;_
nham atrás dele, alertando-os contra a pedra traiçoeira.
Perdão por me teres dado a voz,
Sim, e ele cai pelos que caminham adiante dele, que~
e eu não ter sabido falar;
-embora tenham o pé mais ligeiro e mais seguro, não remoPerdão por me teres dado ouvido~~
veram~ pedra traiçoeira."
e.eu não ter sabido escutar;
Muito obrigado, Sr. Presidente!
Perdão por me teres dado pulmão,
e eu não ter sabido respirar;
DOCUMENTO A QUE SE REFERE OSR. PEDRO
Perdão por me teres dado mãos.
SIMON EM SEU DISCURSO:
e eu não ter sabido acalentar;

E

Sr.
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Ulysses Guimarães
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• Um ano depois da morte do deputado, pescadores da cidade onde caiu o helicóptero em que ele viajava _çc
Lul• car1011

c.,.,... -lltllll:l

•

·t=:
Pr8iadoSono

.

)[\l~deSio
~baatilo

SIL \'10 BARSETTI

PARA Tt Ri -

A cidade de Parati, a

"34 qutlórrietrosdo Rio. sempre foi co~
pOr: Suas refiqutits ~~qUit:erón'i..
cas - um rico teste~UunhQ da Cpoca

nhec1da

coloma!'bra;tieira. Mas desde o desaparectmenio de Ulysses Gu)niilrães. a 12 de
outubro de 1992. o município passou a
v1ver sob uma intermitente nuvem de
especulações e histórias envolvendo o
destino do ex-deputado. A população,
de cerca de 24 mil habitantes, não conse·
gue esquecer o acidente de helicóptero

que vitimou também Mora Guimarães.
o ex-senador Se•·ero Gomés. sua mulher
Hennqueta Gomes e o piloto Jorge Comeratto. Uma parcela considerável. no
entanto. acredita que Ulysses, o único
CUJO corpo não foi encontrado. canse·
guiu escapar com vida. Pescadores. enre·
dados em suas lendas. afinnam já té·lo
mto. ao lado de lemanjá - deusa do.
mar-. percorrendo o litoral. Em Para·
r.•.o.JUlllltde Uly~e pt'OIIunciadct lloje
em tom de resptitO'C ....raçio..
O pescador Zõ Vargas. morador da
praia do Pontal. é um homem serio. de
poucas palavras. acostumado a levantar
às 4h da manhã para enfrentar o mar.
Com a pele morena, marcada pelo sol.
Zé .Vargas já apre<entou diversas vezes
aós amigos sua versão para explicar por
que Ulysses não foi encontrado. "O mar
e sábio e não levaria um homem como
ele. Ulysses não morreu e acho que em
breve voltará", profetiza. O aposentado
Marciohno Vieira. 78 anos. mora ao ia-

o· flolicOctero· de Ulyases Guimarl.es
' sa1u ·de Angra doa Reis com de•t•no a
São Paulo e ca•u provavelmente perto
da Pra1a do Sono e da Ponta da Trin·áade

do do condominto Laranjeiras - onde
fícaram ·baseadas as equipes de busca
aos corpos. Olhar alento e voz pausada.
ele e enfatico: '"Ulysses esta vivo, Qtian·
do o helicóptero caiu. ele foi salvo por
um bar~:o que o levou para uma ilha."
Manoel Quirino. outro pescador tra·
dtcional de Parati, discorda dos conter·
raneos e prefere crer na morre de Ul vs·
ses. E-apresenta sua justificauva,
recheada de religiosidade. "Ele morreu
aqui para nos abençoar. Toda vez que
saio para o mar. rezo por ele. Uma coisa
me dtz que ele e lemanjà estão •utando
cada um de nossos barcos. •• Qu1iino mo~a na Prata do Sono - local em que
roram encontrados os corpos de dona
VIera e Severo. Seu ami•o Élson Ramos
oescador da Praia de Trindade. tambe~
Jcetta o que parece óbvio. E se emociona
1uando fala de Ulysses: "'Ele vai querer
cetrtbutr o cannho dos pescadores.
opiniões sobre o desapa..
Ulysses ultrapassam o
;ampo da razão e tornam-se hiStOrias no

- .l.s .\'eze!. as
~ectmento de

nintmo envolventes. O pescador Élson.
semanalmente atra\'essa as
:tdades vizmhas de Mangarauba e An·
g:ra dos Reis para esticar sua rede em
Paratt, Ele mora na Vila Prata Grande.
em Mangarauba. e conta que numa des·
sas VIagens ;te~ uma visào de um homem_tdoso~ envolto num roupão branco.
caminhando sobre o mar. No inicio ·
assustou e liceu em silencio. Mas depof.
) Baixinho.

!'01 tomada-·p!>r uma força indescrttlvel:
":-la hora não penset em nada. Só depoiS

do algumas horas eque percebi a verda·
de. Moço. tenho comigo que
era o doutor Ulvsses. Esse
dia me marcou:· A bistória de Baixrnho é
reforçada pelo depotmento
da mãe-de-santo Alaide Perfeito do Espinto Santo. 63
anos. moradora da Rua Central. em ParatL '"Ulvsses esta
·sob a guarda de lcinanJá. E
como tal. aparece no mar para orientar os pescadores".
ela sustenta. O aposentado
Benedito Galdino. 67 anos.
morador da Fazenda da Pe·
nha. prôxirila · ãó ·ce'níro M
Parau. e outro qu~ assegura
ter sentido a presenca de
Ulysses ... ~iio acreatto nes·
sas corsas. Mas te•·e uma norte que ouvr a voz dele. Esta> a
cochilando na areta. Levet
um susto ~ acordei com os
olhos arregalados. Quanao ''re' oara o
lado. percebt que as amarras do meu
jegue estavam soltas e ele _1a se ta. O mar
batia muno e venta•·a iorte. Senti entà•>
que -1<'11 ulysses estava pro~tmo,"

· - - --------
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Durante o discurso do ,Sr. Pedro Simon, o $r. Jonas
Pinheiro deixa a cadeira da presidência, que é oCupada
pelo Sr. Valmir CaTnpelO.

O SR. ELCIO ALVARES -Sr. Presidente, peço a pala:
vra. para uma breve comunicação.
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a morte representa uma passagem. Foi uma meÕsagetn muitc
bonita, diga-se de passagem, a que o Padre transmitiu ontem~
quando, ao dizer suas últimas palavras à família, lembrou
que_ o que pode ser, para alguns, um dia de tristeza, para
ela- deveria ser um dia de glória, porque era o dia de se;u
encontrõ- Com o senhor no céü. Trago-. ãtravés do pronunciamento de V. Ex•, a palavra do PMDB. E digo que esta é
a palavra do Governo~ ·ae modo muito especial, ao Presidente
Humberto Lucena, de solidariedade~ de carinho e de afeto.
Muito obrfgaçl?-

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a
palavra ao nobre Se_nador.
,O SR. ELCIO ALVARES (PFL - ES. Para uma breve
comunicação. Sem revisão do ·orador.)- Sr. Presidente, Srs.
•
Senadores:
·
O SR. ELCIO ALVARES --As palavras do Senador
Na tarde de ontem, foi Sepultada, no CaMpo da EspePedro Simon acr~scentam não só a participação do PFL nesta
rança, aos 81 anos, D. Ruth Guerreiro Heusi.
D. Ruth era mãe de p. _Ruth Maria, espos_a do Senador· · homenagem, mas também a palavra do PMDB e do Governo,
já que o Senador Pedro Simon exerce, com m_uita proficiência
Humberto Lucena, nosso Presidente, ii de Jorge.e
brilhantismo, o cargo de Líder do Governo no Senado._
D. Ruth Guerreiro nas·ceu no Município de Luís Alve_s,
Sr. Presidente, encerrando este regiStro, marcado por
em Santa Catarina. E desde o instante em que o Senador
Humberto Lucena casou-se com D. Ruth_ Maria, ela passou um sentimento de solidariedade, gostaria de destacar um ponto: a família do Presidente Humberto Lucena sempre me parea morar na cas_a_ deste nosso' ~minente e ilustre Colega. Foi
ceu muito unida, muito cristã, e, acima de tudo, proba, digna,
uma figura altamente querida_, que, aos 81_anos, transmitia
uma imensa alegria de viver. Tivemos oportUnidade, na última honrada. Humberto Lucena, ao longo da sua vida, sempre
pautou o seu comportamento por esses três_ atributos que
reunião na casa do Presidente_Humberto Lucena, de vê-la
considero fund~menta~s na vida de um homem público.
inteiramente alegre e feliz.
.:
. _
_
Não tenho dúvida, Sr. Presidente e eminentes Colegas,
D. Ruth morreu depois de realizar um ciclo ~e vida multo
o~ Ruth, ao longo dessa convivência tão carinhosa,
de
que
importante, porque, além de ter oito irmãos, tinha nove netos
tão amena, tão importante para a vida de Humberto Lucena,
e dezoito bisnetos.
marcou, com a sua personalidade amorável, o traço do seu
O Sr. Marco Maciel - Permite-me V. Ext um aparte?
caráter.
O SR. ELCIO ALVARES-Concedo um aparte ao nobre
O Sr. Ney Maranhão- Permite-me v. EX' um aparte?
Senador.
O SR. ELCIO ALVARES- Pois não. Ouço o nobre
O Sr. Marco Maclel - Senador Elcio Alvares, quero
preliminarmente- dizer que ·o que V. E.x~- expresSa ·sobre o
Senador Ney ~aranhão.
falecimento de D. Ruth Guerreiro Heusi é, de alguma forma,
o Sr. Ney Maranhão - Senador :Elcio A.lvare~,--cOmO
o sentinl.ento do Partido a _que V. Ex~ pertence, o PFL, e
Líder do PRN, quero assoçiaf-me à manifestação de V. Ex~
do qual é um dq_s Vice-Lí9-eres. Fala, portanto, V. Ex' em
à família do Senador Humberto Lucen~ pela dor da perda
nome do nosso partido, expressando o n_oss_o_ ~ntimento -de
de um ente querido, a mãe ~de o• Ruth, esposa de nosso
profundo pesar pelo passamento de D. Ruth. E devo dizer
Presidente. Como bem disse V. EX'~ a família de Humberto
que V. Ex~, com propriedade, traça de fato o perfil da ilustre
Lucena, unida, cristã, vive momentos de tristeza pela perda
falecida, porque ela, mãe extremosa de família ilustre, soube
de D. Ruth. O PRN está solidário com a dor desse passaffiento.
educar os filhos e ser, ·de alguma forma, um modelo de vida.
Sentimos- fuiiitO -0' seu-pasSártlento, mas nós, qUe somos cris, SR. ELCiO ALVARES - A palavra do Senador Ney
tãos, sabemos que a vida é transformada, mas não desaparece.
Maranhão completa a solidaiiedade manifestada Por todos
E para aqueles que, da mesma forma, acreditam em Deus,
os Partidos que têm assento- neste plenário.
certamente o dia de ontem foi de glória, porque, ela se aproxiFinalizando, Sr. Presid~nte, eu gostari_a que a Mesa apremou do Senhor. Por is~~ quero dizer a V. Ex~- que fala,
sentasse ao Presidente Humberto Lucena, aos filhos-· Ruth
como eu disse, em nome -do nosso partido- que faz muito
Maria --e Jorge, e a todos aqueles que viram na figura da
bem em trazer para os Anais desta Casa a niemória da D.
nossa veneranda extinta um modelo de Virtude, a nossa mani·
Ruth. Quero· estender os nossos sentimentos _de pesar aos
festação de pêsames e de solidariedade, na_ co~vicção de que,
seus familiares e, de modo especial, ao Presidente çia Cilsa,
neste mome.J110,- estall\os idêntificados e irmanados num granao ilustre homem público, Senador Humberto Lucena.
'-de abraço de~~dariedade à_j'amília do Senador Humberto
Lucena.
O SR. ELCIO ALVARES -Senador Marco Maciel, recolho, desvanecido, a honrosa incumbência de fâtar·-em nome
o SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Quero agrado nosso Partido, o Partido da Frente Liberal.
decer ao_ nobre Senador ~lçiO Alvares. "
Corilcf Pfesidente -everitti3.1 desta sessão, representãritê
o sr: Pedr~_ Sinion- ~Permite-me V. tx~-u~-~Parte.
· e V ice-Líder do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, associo-me às homenagens que V. Ex~presta à"D. Ruth Guerieiro,
O SR. ELCIO ALVARE$- Pois não, nobre Senador.
mãe de D. Ruth Lucena.
A Mesa ac3ti a_· sug~stão de V. E~ nO sentido- de encaJD.iO Sr.Pedro Simon - Eu queria deixar registrado o meu
nhar as condolências ao- D.osso ilustre Presiderite~- Senador
pesar pelo passamento de D. Ruth~ pelo que significOu na
- vida de sua família e, de inodo especial, na do nosso grande.~ Humberto Lucena.
Muito obrigado.
companheiro Senador Humbe_rto Lucena. Diz bem V. Ex\
Concedo a palavra ao oobre Sen~dor Ne.Y Maranh~_l!·
e igualmente o Senador Marco Maciel, que, na espiritualidade, _
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de instituição da.Fundação Krajcberg, noEspírit_o_ Simto, no
Ultímo dia 4 de ou.tubro. Seu proxiuncíáóielltO, -nesSe importante momento da vida de nosso Estado, conferiu à solenidade
uma nova dimensão.
Com efeito, o embaixador Moscardo trouxe ao Espírito
Santo mais do que um discurso protocolar. Ministro do Go.
vemo Itamar, revelou toda uma Visão do papel do Estado,
mostrando que o País evolui para uma conceituação diferente .
da missão do_ Poder Público. uÉ erróneo". ensinou o ministro;
''sustentar que a solução para os graves problemas desta Nação
reSide na melhor administração das coisas".
Já tivemos GovernO$ preocupados com obras suntuárias,
"O Governador Hélio Garcia (sem partido) fez
assim como tivemos goveinos·-que apostavam na missão-conti·
ontem um agradecimento especial ao ex-Presidente
nental do Brasil ou que centravam sua ação nas doutrinas
Fernando Collor, pelo apoio decisivo na obtenção do
que privilegiavam a segurança nacional. O Governo Itamar,
crédito de US$267 milhões do Banco Interamericano
desde seu início, orientou-Se de forma diferente. Pela primeira
de Desenvolvimento-BID. O dinheiro será usado nã vez, em muito tempo, o Coiiteito de POVO apareCeu ná retóduplicação da rodovia Fernão Dias que liga Belo Hori- rica oficial.
zonte a São Paulo. "Ele foi meu adversário, mas me
Foi o que demonstrou o ministro Jerónimo Moscardo
·
apoiou nesse projeto", explicou Garciã.
em seu pronunciamento no ESpírito Santo, que incorporamOs
A declaração foi em discurso do governador no
a este discurso. "O Brasil não são as coisas. O Brasil é a
final da cerimónia da assinatura do crédito, na sede
sua gente. O Brasil somos nós"; disse o ministio, mimã imado BIRD. O Governador de São Paulo, Luís Antônio
gem feliz que tomou clara qual a verdadeira irispiração do
Fleury Filho, assentiu com a cabeça ao ·ouvir a manifes·
atual GovernO.
tação ao ex-presidente.
Du.rante toda a nossa vi9a parlamentar, batalhamos para
É a primeira vez que um PolítiCo brasildro de
q'-!e se visse reconhecida a primeira de todas as prioridades
expressão faz uma afirmação reabilitadora sobre Collor
da ação administrãtiva: o ser humano, que só pode realizar-se
desde o seu impeachment há um ano. A declaração
como tal pela educação. Na realidade, o significado maior
do governador tornou·se o assunto entre as 100 pessoas
da educação é precisamente tomar o homem capaz de desenque assistiram à assinatura do empréstimo. "Muito sig·
volver toda a sua potencialidade, de chegar a uma vida melhor.
nificativa a declaraçã!) do governador"' observou um
Nessa luta enfrentamos tecnocratas incrustados em sucessivos
alto funcionário do BID, que notou o gesto de apoio - Governos, esbarramos-em dezenas, para não dizer centenas,
de Fleury.
de autoridades insensíVeis à necessidade de tomar o homem
'~Foi uma lembrança correta"~ disse Fleury, ao
~~o ~l'l:tro da atividade 9-o Esta~C)·~-1-~or~? temos uma nova
ser lembrado de que a manifestação de Hélio Garcia
esperança.
poderia ser interpretada como o início da reabilitação
Pronunciamentos como o do MiniStrO Moscardo indicampolítica de Collor, que ainda não respondeu na Justiça
nos-que algo mudou e que temos agora-um governO inspirado
pelos crimes de corrupção. Marcflio Marques Moreira
na necessidade de tomar melhor a vida de cada brasileiro;
(ex-Ministro da Economia) de'Sempenhou um papel de·
um governo menos voltado para as estatísticas, menos atraído
cisivo nesSe prOcesso."
por obras monumentais e mais sensível ao ser humano. É
por esse motivo qUe atribuímos uma importância muito espeSr. Presidente, concluo lembraQ.do palavras de Shakescial às palavras do ministro da Cultura, que honrosamente
peare, por intermédio da sua personagem Mariana, na 'peça
para nós escolhe!-! o Espírito Santo para proferi-las.
"Medida por Medida": todo grande homem público nasce
com defeitos e qualidades; estas, os grandes advers~rios as
DOCUMENTO À QUE SE REFERE O Sll.. JOAOreconhecem.
CALMON EM SEU DISCURSO: --.
- É o que está acontecendo·, neste momento, com relação
às declarações dos Governadores Luiz Antonio Fleury Filho
e Hélio Garcia. Tenho certeza absoluta de que mais depressa
DISCURSO DE SUA EXCELêNCIA
do que muita gente pensa o ex-Presidente da República, FerO SENHOR JERONIMO MOSCARDO.
_
nando Collor, terá perante a maioria do povo, brasileiro um
POR OCASIÃO DA SOLENIDADE DE INSTITUIÇAO ..
julgamento· justo. A História lhe fará justiça.
DA FUNDAÇÃO KRAJCBERG- ESPÍRITO SANTO
Encerro minhas palavras congratulando-me com os Go. (VITÕRIA, 4 DE OUTUBRO DE 1993)
...
vernadores de São Paulo e Minas Gerais pela altivez dos mes"É motivo de especial satisfaÇão comparecer _a esta ceri- mos, porque, acima das lutas partidárias, reconheceram o
mónia Sirigular no Estado do Espírito Sarito, -terrã brasileira
esforço-do ex-Presidente Collor em tomar possível esse emque tanto contribuiu, desde o~ primórdios da vida da nacionapréstimo.
lidade, para a história e a cultura do nosso povo.
__
O SR. PRESIDENTE (Valmir CãmpeloF- Concedo a
- Aqui, cotri O favor e a bênção do Espírito Santo forjou-se
palavra ao nobre Senador João Calmon.
o carácter aberto, amistoso, respeitador da natureza e dos
O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. Pronuncia o . honien~-que marca a alma dos brasileiros capixabas.
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores: Nada acontece por acaso.
Quis a fortuna qUe ininha primeira visita oficfal a Vitória
Uma verdadeira lição de humanismo foi dada pelo eminente miniStto.âa Cultura,lerônimo Moscãrdo, -na Solenidade
esteja vinculada ao estabelecimento, a que·_procedemos nest~
O SR. NEY MARANHÃO (PRN_-::: P!', P_ronuncia o
seguinté discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
O Diário de Pernambuco publica hoje a seguinte manchete:
"Hélio Garcia e o GOVernador Flf:ury,
maiores Estados da Federação, agradecem ao ex-Presidente
Fernando Collor pelo empréstimo."
Esse empréstimo, Sr. Presidente, forasSiD.ado esta semana no BID, em Washington, pelos dois governa-dores. Passo
a ler o texto original da matéria:
-

governaaore-SCIOs-
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ato solene, da Fundação Krajcberg - Espírito- S3:nto. Seria
difícil encontrar ocasião mais apropriada para a vinda do titular
da Pasta da Cultura.
Franz Krajcberg é um dos faróis maiores da cultura brasileira contemporânea.
Apegado à alma nacional por opção, desde sua naturalização, em 1954, Krajcberg soube traduzir o ser brasileiro
com sensibilidade ímpar. O aprendizado da técnica da arte
sob o rigor germânico de Willi Baumeister seguram,ente terá
contribuído para essa obra. Mas não terá sido suficiente. A
técnica necessita do sentimento, deve a ele servir. E, na trajetória de Krajcberg, é o sentir que deixa marcas.Marcas que se vislumbram perenes e coerentes em sua
evolução, desde o figurativo cubo-expressionista dos anos 50
até as amrgens do abstracionismo, já nOs 60.
. -_
Marcas que, por fim, delimitam o mergulho definitivo
e tridimensional, cada vez mais profundo e telúrico nas formas,
volumes e matérias da natureza, resgatados da paisagem para
compor novas paisagens. Intensas, fortes e impactantes na
sua denúncia belíssima do_ mal que o homem deve evitar,
porque destrói o natural e, afinal, o humano.
É desperdício mencionar o prestígio e o reconhecimento
internacional da obra de Krajcberg. Paris, Veneza, Nova lor~
que, Milão, Montreal, Buenos Aires, Jerusalém, dentre outros
centros mundiais da cultura, enriquecem seu património" artístico e sua sensibilidade com as peças do nosso artista.
· Mas é valioso, sobretudo no dia de hoje, recordar que
Franz Krajcberg peregrinou pelas terras do Brasil nos últimos
trinta anos, em busca da cor, da luz, da sombra, da textura
de um mundo que parecia esvair-se atropelado pelo modernismo, pelo desenvolvimento, pelo avassalador pro~resso.
Da primeira Bienal de São Paulo até o mangue de Nova
Viçosa, trilhando o Paraná, as faldas do Monte Itabirito, as
águas e as florestas da Amazônia, Krajcberg foi testeniunhando a morte da natureza, foi vivendo com intensidade crescente
a obrigação da denúncia, foi sublinhando com espécie de ferocidade estética do grito de alerta em defesa do homem. Pois,
como disse o própriO- adiSta:: "'Pertenço à minoria que sabe
a importância da natureza para o futUro dos homens; o meu
trabalho expressa isso".
--·
..
Estamos diante, assim, de um pioneiro. Um_ dos que pre-·
cederam a ecologia no País, mesmo antes da palavra ecologia
ser incorporada ao vocabulário dos brasileiros.
A Fundação Krajcberg-Espírifo Santo é outra faceta desse pioneirismo.
É ela, também e por si só, homenagem eloqüente ao
espírito destacado da gente capixaba, e do seu Governo.
Basta conhecer o objetivo precípuo da fundação para
dar-se conta dessa verdade: a Fundação, diz seu Estatuto,
deverá fomentar e desenvolver atividades culturais, artísticaS,
técnico-científicas e ecológicas relacionadas à preservação e
defesa do meio ambiente e da natureza.
Os dois CentrOs - de Arte e Natura, e de Estudos do
Meio Ambiente -que tem a Fundação o encargo de criar,
apontam na direção certeira da cultura, entendida como fenômeno global, que nos envolve a todQs, todo o tempo. Por
isso estou aqui.
Cultura não é problema. Cultura é a solução.
Somente o aces_so -de to-dos à cultura fará com que- os
brasileiros possam integrar. ria realização do seu projeto de
vida- como indivíduos e como povo - , o respeito à natureza,
a promoção da felicidade, e o indispensável equilíbrio entre
o desenvolvimento econômico.e a justiça SOcial.
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Somente o acesso de todos à_ G.Yltu_ra_ afirmará~ cidadania.
Seremos, então;gente titular de direitos COIIcr~taii_lente exercidos, e não somente objetos teóricos_de dispositivos legais.
- Aqui, ·no Espírito Santo, temos exemplo maior dessa visão esclarecida sobre a importância central da cultura para
a construção de uma nação compost": de verdadeiros ~dadãos:
refiro-me ao Senador João Calmo_n, mcar;tsávele !J,erótcQ batalhador pelo princípio da destinação constitucional obrigatória
de recursos federais para a educação.
A educação é inseparável da cultura, nessa visão gl_obal
a que me referi.
- ----Não há cidadão sem educação. Não há cultura sem educação. Não há cidadãq sem cultura.
- É falacioso imaginar que ColiS:fruiremos a Nação ampliando- tão-somente nosso patrimóniO físico. É erróneo sustentar
que a solução para os graves problemas do País reside na
melhor administração das coisas.
Não. O Brasil não são as coisas. O Brasil é a sua gente.
O Brasil somos nós.
As ações de Governo, a mobilização da sociedade devem
ter- conlo prioridade absoluta criar e recriar incansavelmente
a gente brasileira.
E essa tarefa, a de redescobrir e reinventar os brasileiros,
cabe à eultura. . .. .
. . .
.Não podemos consentir maiS QUe, a pretexto das supostas
exigências do desenvolvimento económico, massacremos o
ser, o sentir, o sonhar dos brasileiros.
Não permitiremos mais que os sorrisos_se apaguem, que
as emoções se desvaneçam, que as esperanças nos escapem,
que a capacidade de amar e de ser feliz pareça algo distante,
quase irrecuperável.
Resistireinos contra-ã tristeZa, contra o desânimo, contra
a desesperança inglória de uma vida que se resume a trabalhar
e trabalhar para ganhar cada vez menos, para viver cada vez
pior.
Os brasileiros não merecemos essa vida.
-Assim como não merecemos a fome, contra a qual se
insurgiu Herbert de Souza, o Betinho, com toda a energia
vig~rósa da sua fé ~em limites no pod~r da ~da.
A campanha do Betinho, que conta com o decidido e
firme apoio do Presidente Itamar Franco, é o primeiro sinal
de uma verdadeira revolução que e_stá em curso no País, e
para a qual nem todas as instituições dão o devido valor.
E a revolução da cidadania.
A campanha do Betinho é a campanha das pessoas, dos
·cidadãos, contra os efeitos perVersos de um padrão de desenvolvimento económico- e social que penaliza sobretudo os que
já nada têm.
ConvOco todos os brasileiros a se incorporarem com entu·
siasmo a essa campanha. Mas não fiquemos somente nela.
_Não tratemos somente de saciar os estómagos. _É pouco. Embora pareça muito.
Devemos saciar também a fome de cultura. Devemos
alimentar também as mentes e os corações dos brasileiros.
Todos temos realmente direito à remuneração digna do
nosso trabalho, paga com moeda sólida. A inflação iião · é
uma fatalidade. Antes, é expediente espalhado por todo canto,
que se nutre da sensação de impoténcia frente às manobras
especulativas dos que com ela fazem fortuna. Recusemos essa
cumplicidade. Reajamos aos aumentos abusivas d_os_ preços.
Exijamos o respeito pelo valor real do nosso trabalho.
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A mudança de mentalidade em favor das gentes que a
luta contra a inflação exige, para ser Vitoriosa, somente pOde
ser feita através de mudanças de comportamento.
Vencer a inflação reclama auto-estima,_Ven_cer.a inflação
demanda solidariedade. Vencer a inflação pede uma cultura,
repito, cultura anti infla-cionária..
É para essa luta que convoco todos_ os_ brasil_~iros. _ _
Será batalha longa, extenuante, pois teremos que superar

vícios, costurites e visões que nos foram sendo inoculados
por muitas décadas. Vamos ser mais, em fez de ter mais.
O Presidente Itamar Franco, Presidente-cidadão, guardião da cultura nacional, convocou-me para essa lide: não
se trata simplesmente de construir mais património físicO,
de ampliar as coisas do País.
O Presidente Itamar Franco deseja cuidar _das gentes,
ampliar o acesso de cada brasileiro às manifestações das artes
e da cultura, abrir espaço para as emoções· e a sensibilidade,
para a beleza, a alc;:gria, a esperança, a felicidade de todos
nós.
···~.
_
Esta será a luta travada em cada rua, cada vizinhança,
cada bairró, cada muriicípio do País. Vamos valorizar, vamos
recuperar o local, o regional, o que é por nós conhecido desde
sempre, o que nos identifica uns com os oútfos, 6 ·que ·nos
singulariza frente aos demais.
.
.__
Vamos descentralizar a cultura, espacial e socíologiCa-_
mente. Promoveremos e estimUlaremos ãs artes e as sensibilidades da cidade, do interior, da vizinhança, de cada artista,
de cada cidadão.
O Programa Nacional de Mnnicipalização da Cultura,
aprovado pelo Presidente Itamar Franco, será a nóssa ferramenta.
Cada município terá suas Praça e Casa da Cultura, pólos
irradiadores dessa nova perspectiva, instalados de preferência
em local do património histórico naCionaL- Os cidadãos_ e as
empresas farão e promoverão cultura, através do apoio a artistas e atividades culturais locais, e também regionais. Estimularemos o intercâmbio da produção cultural entre cidades e
regiões vizinhas, e abriremos espaço para maiOr difusão de
obras e artistas de significado nacional.
Nesse sentido, a Fundação que hoje instiü.iítriOS representa importante conquista da comunidade da cidade de Vitória, e de todo_ o Estado do Espírito Santo.
A Fundação Krajcberg-Espírlto Santo é exemplar dentro
dessa visão global da cultura que defende o Presidente Itamar
Franco, pois une a obra de um artista maior à Vontade política
de alargar seu acesso ao povo, e merece a colaboração indispensável da melhor inteligência, sensibilidade e capacidade
empreendedora da sociedade civil de todo-o País, representada
DQS -COnSelhOS-curaaõ-re-Tecnioo:consuttivo.
· É de justiça, a propósito, assii:J.alar a valiosíssima contribuição do empresariado brasileiro--para a promoção das artes
e da cultura no Brasil. Basta recordar a figura paradigmática
de Assis Cbateaubriand.
A arte de Franz Krajcberg sempre soube compor harmoniosamente o orgânico (raízes, troncos, folhas, árvores inteiras) ao inorgânico (terra, pedras metais).
Essa lição magistral de fé na harmonia entre a Nntureza
e o homem deve ser por nós aprendida e ampliada.
Vamos abandonar _as reações mecânicas.
Contra essa moda, tenho sempre assinalado serem incomparáveis mundo material e mundo físico, e credito a ansiedade
do homem contemporâneo à cegueira para tudo o que não
seja pedra e cal, automóvel e computador, telefone e televisão.
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Quando muito, esse homem ansioso leva a própri.a-renexãõ ao· ponto de estabelecer o valor monetário dessas CQisa_s
corpóreas e dos títulos, ações e créditos que as representam.
ESgqtad9 o campo dos bens, dos serviços e das finanças, o
"
pensamento estaca, e sobrevém o mal-estar.
Desorientado, esse honi"ein imagina- que sua _frustração
e seu tédio resultam das ilúiltraç6es na parede da casa, do
furto do rádio, da mesmiCe dos espetáculos a ijUe assiste.
Não a<;l_verte que o pr:;t~r-~__ço~a e_spititual e que, ·ao cultuar
as coisas, foi o ·próprio homem se--ftãiiSfOrniando em coisa.
insuscetível de prazer.
A história do EspíritO SãiltO-pode funcionai colriO riletáfora de um caminho diferente~ Posta, desde logo, sob a invoca
çãd" da ~s diáfa_~a -del:s pess'!as ~a Santíssima Trindade, esta
terra aprendeu, de saída, a cultivar a transcendência.
· · Anúncio desse destino fo~ o -priineiro-séculO da vida capixaba, com a tragédia de Vasco Feri:iandes CoUtinho. vitima
do_ m_~~~ntilismo~ bem "como o esplendor perene__de _José de
-Anchieta, pater patriae, como o·chamou o- gênio·de Villa-LobOs: e marcO ínidafda CultUra-e aa-eSpifftUalidade ·brasileira.
Leon Blc.. f, o grande míStiCo ·moderno, intuiU qUe, do
ponto de vista católico, o terceiro"iliileni() sena o do advento
·do Espírito Santo, -que veria o triunfo da generosidade sob
_fO!J!l~S _)Jlais tímidas de civili~aÇão ,_ atadas ainda à pobreza
do mundo material, à enc3rriação do ·Fílho" ·e· à·-autorídade
do Pai.
· ···· ·
- Otã, os metliãntilistas de- hóje, os coloilialiStas de -hoje,
que ainda quere-m dominar 6 rriundo, são os que nada vêem
além dos corpos. e dão preço a cada corpo, inerte ou humano.
Por Sinal, adotam- como padrão o mundo inerte, o mundo
mecâmico e, olhando um_ homem, só enxergam um boneco
armado com cabeça, tronco e membros como um automóvel
é armado com chassis, motor e carroceria. Os tnercãntilistas
nã~_y~em p_es~oas_l quant9 maisc~dadãos; só véem produtores,
ou consumidores.
Salta aos olhos a monstruosidade catastrófiCa desse roteiro. Não admira que estejamos todos ãniustiados, se nosso
destino é o nada_ do ferro~ velho."
a

O SR. PRESIDENTE (Va1mir Campe1o) palavra ao nobre Senador César Dias.

Concedo a

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB- RR. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. _Senadores. um dos
setores que evidencia c.om muita_clare~a a falta de visão do
Estado brasileiro em relação ao que- pretende ser e aos serviços
de boa qualidade que é seu dever proporcionar é, sem dúvida,
o do funcionaiismo púbiico.
Tudo o que ·diz respeito ao funCionalismo p-úblico arras~
ta-se no tempo de forma cansativa e, diria, eXasperante. Só
não acontecem situações mais graves porque a população como um todo ainda não: te_ro 90n.sciê.rc_ia_ Cotetiva da gravidade
das conseqüência.s decorrentes: de soluções não tomadas rapidamente.
Cito, por eXemplo, o problema que atinge sistematicamente a educação pública. Como é posSível que greves de
professores se prolonguem pachorrentamente no tempo, sem
·nenhuma solução, nem em termos de melhoria de salário,
nem no que se relaciona ao aperfeiçoamento do ensino?
O Goverrró repete a ladainha da falta de recursos, o
magistério esvazia-se dos melhores elementos, os professores
unem-s"e em corporações que acabam defendendo a medio-
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cridade e a sociedade pouco ou nada exige quanto à qualidade
do ensino ministrado em noSsas escolas, públicas e privadas.
Todos sabemos, no entanto, que a responsabilidade final
na falta de uma solução rápida dessas questões depende dos
govern~tes. Se não o fazem é porque não possuem projetas
estratégtcos para orientar suas -decisões; por isso limitam-se

a uma fátua administração do inerciai.
É o que está acontecendo com a greve dos professores
de São Paulo, de Alagoas 1 de outros Estados e é o que vem
ocorrendo com o problema dos funcionários públicos demitidos pelo Governo Co!!or de Mello.
Vítimas de vazio furor sensacionalista, c~ jo exeCutor direto, o. então Ministro João Santana, infelizmente, até hoje
n~o foi responsabilizado por seus desmandos, noventa e oito
IDil e duzentos (98.200) funcionários foram demitidos, grande
parte dos quais em aberto contraste com o art. 41 da Constituição Federal- concursados com mais de dois anOs .de eXercíciO efetiVo- e o art. 19 ·do Ato das Disposições Transitórias
-não ooncursados com mais de cinco anos de trabalho efetivo
- como bem demonstra a nota técnica elaborada pel3. AdvOcacia-Geral da União sobre o assunto.
. __ _
OS respOnsáveis por essas demissões, ~lérri dO. criffié ·do
desrespeito à Constituição, desestruturaram irresponsavelmente o serviço público, de tal forma que ainda boje o
EStado não se recuperou da desordem criada.
Ora, assiste o País ao movimento dos demitidos ~la
volta, pela readmissão. Há_ várias semanas·, -Brasfiia é cenário
-de demonstrações e çle passeatas nesse sentido. ·
Realizam-se reuniões no Palácio do Planalto, constituemse comissões. para analisar o problema, elaboram-se pareceres,
manifestam-se opiniões, estabelecem-se dat~s, mas nada concretamente acontece.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é hora de abandÓnar a
administração por inércia e decidir de fato, para reCiipirar
a plena capacidade de ação do serviço público do Brasil, de
modo a dar ao arcabouço do Estado a agilidade necessária
ao atendimento de qualidade em favor de todos os brasileiros.
O erro passado não pode perpetuar-se através da indecisão; o erro do passado deve ser corrigido pela ação que se
inspira em um projeto estratégico para o País.
Os que foram injustiçaçlos têm o direito inadiável da reparação e o Estado o dever insubstituível de bem estiufurar-se
para servir com.,qualidade.
.__
Apelo, portanto, Sr. Presidente e Srs. senadores, ao Senhor Presidente da República para que apresse a correção
dos problemas criados pelas demissões, restabelecendo direitos e dando funcionalidade _aos serviços que a~ Estado cumpre
executar em prol do seus cidadãos, razão direta de sua criáçâo
e existência.
Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Odacir Soares. -·-·-

0 SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncla o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s Srs. Senadores,
entendo ser dever indeclinável da sociedade e do Poder Públi-:
co, aplaudir, estimular e apoiar, por todos.os meios a seu
alcance, as iniciativas sócio-culturais que tenham por escopo
o progresso social ou o avanço da ciência, em benefício do
ser humano.
Pouco importa, Sr. Presidente, se tais iniCiativas venham
a ser desencadeadas por entidade pública ou Privada por pes~

e
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soa jurídica ou pessoa física, por associaÇão filantrópica ou
empresa de fins lucrativos.
Dentro dessa perspectiva, é que experimento elevada satisfação em registrar uma promoção sócio-cultural meritória
do Grupo Sendas Comércio e Indústria S/A.
É que, por via de ofício datado de 9 de setembro de
1993 e subscrito pelo Sr. Newton Henriques Furtado, Secretário Executivo ·do Conselho Cufãdor do Prêmio Sendas de
Saúde, tomei cOnhecimento de que aquele dinâmico e vigoroso
Grupo Empresarial, "consciente do papel social que lhe cabe",
por ocasião do 3o;> aniversário de sua fundação, instituiu um
prêmio anual de incentivo à pesquisa na- área·médica.
O tema proposto para o Quarto Prêmio Sendas de Saúde
é o da Bioquímica e CoínpOrtamentO dos Vetores nas Doenças
lnfectuosas e Parasitárias e os candidatos potenciais são, obviamente, os médicos e pesquisadores do País, com até_ 45
anos.
Aos candidatos que se colOcarem itos- três prinieiros lugares serão outorgados diplomas, medalhas de ouro e prata,
menções honrosas e o prêmio em dinheiro no valor de
US$15.000 (quinze mil dólares) para o primeiro colocado.
É bom sublinhar que o Conselho Curador do citado prê·
mio, ao qual caberá constituir a comissão-julgadora dos Trabalhos, é integrada por eminentes mestres e cientistas brasileiros,
tais co·mo o Professor Carlos Chagas Filho, Professor Qementilto Fraga Filho, o Professor Darei Fontoura de Almeida
e Professor Eliasar Rosa.
Por tudo isso, quero congratular-me com OGrupo Sendas,
exaltando o elevado alcance social e científico da iniCiativa
que acaba de tomar.
Quero também destacar_ o oportuníssimo tema adotado
para este Quartcr Prêmio, extraído de um campo das ciências
·médicas, cujo progreSso interessa muito particularmente a
milhões de brasileiros gravemente molestados por Várias doenças infectuosas e parasitárias.
É o que penso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE. Pronuncia
·o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Senadores,
todo o Brasil intelectual reverenciou, a 9 do c_orrente, a memó:.
ria inapagável de Mário de Andrade, uma das figuras de maior
expressão da cultura brasileira moderna e líder indiscutível
da grande revolução literária e artística, ocorrida no País em
1922, na cidade de São Paulo, com ampla repercu~são em
todas as áreas da vida nacional.
Na realidade, o que os responsáveis pela Semana de Arte
Moderna pretendiam, com todas as fanfarras e os desafios
de seu espírito novo e .realizador, resumiraRse em duplo objeti.vo, como já foi destacado pelos historiadores desse movimento: atualização da inteligência brasileira e criação de 'Qma
legítima consciência nacioilal, que deveria fundamentar-se na
pesquisa de seus valores e no aproveitamento, atmvês da Arte
e.-93 Literatura, de temas que emergissem da própria conjuntura, sem copiar mo~elos alienígenas.
As ocorrências que assinalaram a eclosão e a implantação
definitiva dessas idéias renovadoras, entre nós, já foram exaustivamente estudadas, por historiadores e críticos de renome,
bem assim pelos cursos de graduação e pós-graduação das
nossas univer&idades. Em todos os livros publicados, ou em
teses divulgadas, nos últimos cinqüenta anos, põe-se sempre
em relevo, como um imperativo de jus~iça, ó riome de Mário
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de Andrade, que traçou, efetivamente, as diretrizes e os postu-

coletiva, em que entram influências múltiplas e díspares, desde

lados dessa arrancada em favor do Brasil, levada a efeito
pelos grandes sonhadores de todos os tempos_ que são os escritores, os poetas e os artistas. Há, sobre o ãssUnto, impressio ..
nante unanimidade de natureza crítica, com todas as ·análises
e depoimentos convergindo para a personalidade desse nobre
filho,do Estado de São Paulo, que sempre recebeu os elogios
de todos os segmentos culturais do País.
__
Em verdade, não há o que discutir, mas o que Celebrar,
ou comemorar. Mário Raul de Morais Andrade nasceu a 9
de outubro de 1893, na trepidante cidade que ele mesmo
chamaria, em livro, de Paulicéia Desvairada, onde o surto
de progresso é uma explosão contínua, dentro de um complexo
conjunto de condições sócio-econômicas. Com uma vida co~
sagrada à Música e à Literatura, veio, ali mesiiic:f, a falecer,
no dia 25 de fevereiro de 1945, depois de projetar o seu
nome, indelevelmente, na História das Letras, com uma obra
a um só tempo original e abrangente, que mereceu os encómios
de Tristão de Ataíde, Manuel Bandeira, Sérgio Milliet, Reger
Bastide, Cavalcante Proença, Álvaro Lins, Plínio Barreto, .
Mário da Silva Brito, Afrânio Coutinho, Péricles Eugênio
da Silva Ramos- e a relação- se estenderia, de forma admirável, numa verdadeira consagração aos méritoS dO homem,
do idealista e do excepcional artista da palavra, que procurou
interpretar, sobretudo depois de 1922, aS peculiaridades e
característic3s-ii1C0nfundíveis da alma nacional, adotando, assim, com o mais largo proveito para todos nós, seus leitores,
uma postura mental desbravadora e independente, na ficção,
na poesia e no ensaio, com o aproveitãffientô ·de riquí~simo
material folclórico e do abrasileiramento da linguagem literária, que constituíra, tarilbém, uma preocupaçã~ do inesquecível Alencar e, posteriormente, de Guimarães Rosa, sem
. _
- esquecer o Romance de 30.
Sendo, a um só tempo, regionalista a·universalista, ct>ni
extraordinária capacidade de compreensão do espírito moderno, sem menosprezar o eterno, Mário de Andrade se destaca,
principalmente, em livros da dimensão de "Macunaíma", "A
Escrava que não é Isaura", (onde analisa o subconsciente
no processo Literário), "Belazarte" (contos), "Aspectos da
Literatura Brasileira e Baile das Quatro Artes", em que avulta
o seu pensamento crítico-interpretativo, D.ão serido possível
esquecer, por igual, os_ versos de "Paulicéia Desvairada,., ou
livros como "Remate de Males, Clã de Jabuti'' e ..Lira Paulistana,., além de sua consagrada "História da Música" e outros
livros de inquestionáVel expressão, em sua numerosa obra,
notadamente depois da turbulenta Semana de Arte, que abriu
novos rumos à inteligência brasileira e durante _a qual ele
leu, entre os apupos dos conservadores, a sua "Ode ao Burguês".
-_
Foi diretor do ConservatóriO Dramático e Musical de
São Paulo e criou o Departamento de Cultura da Prefeitura
da Capital bandeirante, sendo depois·profeSsor de História
da Arte na Universidade do Rio de Janeiro. Ousado e incansável, lançava idéias e movimentava-os grupos estaduais, através de copiosa correspondência com os principais escritores
das Províncias. Registre-se o fato, aliás, de que os seus livros
"0 Baile das Quatro Artes", "Os Filhos da Candinha" (Crónicas) e "Aspectos da Literatura Brasileira" estão a completar, em 1993, cinqüenta anos de publicação.
A esse homem incomum, cujo centenário_ se cOmçJ)lOrou
a 9 do corrente, deve a cultura brasileira uma dinâmica nova
e uma larga abertura para as nossas próprias fmiteS e origens,
qu~ vão influenciar eSSe-moSaicO-ID.Ulticolorido que é a alma

as-tres-raças iniciais até as demais-correntes migratórias, que
continuam a moldar, sobretudo em São _Paulo, um capítulo
ainda não- concluído do caráter de nossa gente. E ninguém
melhor do"que Mário-de Andrade, com sua cultura polimorfa,
visualizou aS nossas singularidades e idiossincrasias, que ofe-recem diferença sensíveis rtás rtfa1s cnversas regiõés, dentro daquelas ilhas de Cultura lembradas por Viana Mooe.
O seu esforço," cOntudo, não foi em vão, sendo amplos
os resultados obtidos na tentativa de mudar o comportamento
de nossa gente em face da problemática do País, destacan_do-se, porém, em tudo, a sua preocupação com a nossa brasilidade in3is autêntica, no campo- dã linguagem, da música, da
antropologia cultural, das artes plásticas, da poesia erudita
e da ficção_ brotada de fontes telúricas, seni es-quecimento,
no entanto, do que de universal e perene herdamos dos colonizadores, em todas as fases de nossa História.
O centenário desse inconfu'ndível mestre da Poesla Modernista tem, assim, uma significaÇãO bem mais< ampla do
que geralmente ocorre, em eventos dessa natureza. É _o centená_rio de alguém que mudou o Brasil, principalmente no campo
das idéiaS, pois, a·-partir dele, houve a problematização de
nossas necessidades espirituais, das profundas dife-reriÇaS regionais e· de tudo q que se liga à part.e visível ou à invisível
de nossa vida como Nação. Se erros houve, nas interpretações
efetuadas, di-los-á ·a História, pois é certu que tOda revolução,
mesmo·as_literárias, é"_difásica: enfdeierminado período, des-_ ~--_
- ~ -· trói; em outro, coDSi:róí.
O Modernismo é "um capítulo de incalculável repercussão
na vida do País, tendo proporcionado o surgimento das ideologias e da própria Revolução de 30, além das reformas que
foram feitas IJ.O ensinq, com_o__ iit---ºvimento da Escola Nova
e outras, de menor amplitude, que, no contexto geral, indicam
a impOrtância daquela Semana da Arte que agitou São Paulo
e, posteriormente, o Brasil.
No centro dos- acontecimentos, por suã-iri-discutível liderança, esteve o poeta Mário de Andrade, que recebe, agora,
em seu primeiro Centenário de misciinento, as homenagens
mais justas de todo o Brasil.
E o que faço neste momento;- Si. -Presideiite, assodan-do-me ao glorioso eyento, não apenas como Senador da República, mas, igualmente, como integrante da mais antiga Academia de Letras do País - a Cearerise, que também fará cem
anos em 1994, em meio a grandes provas de respeito do povo
do nieu Estado,. por sua notável ·contribuição ao desenvolvimento da cultura· nacional.
O SR. PRESJÍ>ENTE (Valmir Campelo) palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira.

Concedo a
·

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP - DF. Pronuncia o se·
guinte discurso.) -Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores,
em magnífico artig~ intitulado "A Moral Cristã''",. publicado
no Correio Braziliense, do dia 5 do mês em curso, o Excelentíssimo Senhor Cardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro, D. Eu~
gênio de Araújo $ales. com sua autoridade apostólica e a
sabedoria que o caracteriza, preleciona sobre tema que muito
contribuirá, para -0- aperfeiçoamento das qualidades morais,
ética e religiosa d~ _indivíduo, apontando Jesus, como_ Caminho, Verdade e Vida, como anteparo aos inquietantes sinais
de~ degradação que chega ao cúmulo de pôr em risco a sobrevivência do cidadão e da sociedade, assinalando que: "A cultura
da morte~ a violência, a corrupção que avassalam todos os
níveis sociais, o predomínio do despudor e a sexualidade de-
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Lei ~o ê,'llguns d,QS_ ~in,omas

, ... Q SR. ,PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Nada mais
, -_havendo a trat~r, a ~residência encerra os trabalhos. lembrando aos Sis. 'sen~dçres que _não haverá 'sessão ordinári~ na
Para o combate a .esses gennens virulentos e contamipróxima segunda-f~ira, dia 18, em virtude da realização.' de
nadores- id_ade desenfreada, a perda- os erros, os crim~s, -~ Sêssão do Congresso Nacional deStínadá à revisão da Coristios vícios -e os maus hábitOS-- Suá Excelência, o Senhoi
~~.
.
Caideal, como guia e_ obreiro. de boa vontade, não- õbSia.ntê
Está encerrada a sessão.
esses percalços, nos alenta, indicando haver sinais de evolu(Levanta-se a sessão às 12 horas e 4R minutos
ções_. positivas pata Uma réação mor~lizade:ra.

do mal que

corrórpor

d~-ntro

o cidadão e a

cól~iiYij:lãQ~'~-

.

Nos brinda CQ~ a _aus_p~ci~sà notícia de- que está sendo
publicada a Encíclica de João Paulo II, Veritatis Splendor,
s~bre algumas questões fundamentais do ensinamento.mo·:ça.l
da Igreja, contendo claras palavras do Magistério Sagrado
proferidas pelo SumiYPOntífice.
.
_
_
Antecipando-se àquela publicação, o Senhor Cai'deal-Arcebispo, nos_ r~vela ~m seu_ artigo, resumidament~, alg!J~S
tópiCos dos ensín~mientó_s_· Çóritídos rio do.cumerito de- excep-·
ciorial importância quewifa Encíclica Veritatls Splendor.
'Rendo minhas homenagens, com francos aplausos, ao
artigo da lavra do Emin~-rit~ Prelado, Sua Excelência, o Senhor
Cardeal-Arcebispo do Riõ Õ.e Janeiro, bem como, ao la_n_çaJ;llento da Encíclica Papal Veritatis Spleodor que, certamerité,;
irá,:como voz..e.luz esplendorosa, orientar e iluminar o obscuro
caminho materialista tril.h,ado pela Humanidade, resolvendo
problemas transcen_dentai:S do espírito-, Contribuindo para a
valorização do homem ·apOntando com os seus raios fulgurantes o Caminho, a Ver<;iade e a Vida, que é Jesus.
Era o que tinha a 4il:~r.
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ATO DO PRESIDENTE DO SENADO!'EDERAL
N• 494, DE 1993

Altera o quadro de detalbamento da despesa do
Prodasen.
O Presidente dQ Senado Federal, n.o uso. de. suas atri~ui
ções regimentais e regulamentares e, com base no dispoSto
no§ 2' do art. 57, da Lei n' 8.447, de 21 de julho de 1992,
resolve:
Art. 1' Alterar o Quadro de Detalhamento de Despesa
-:- Q,DD, da Unidade 02.1,03 -,C~l)tro de JufOJ!Jl.á!ica e P[ocessamel)to de Dadps do Senado Federal ...,- PRODASI;N,
na: forma do anexo a este ato.
,
~Art. 2<:> Este ato entra em vígor na data de sua publicação.
' - -Aft 3~ Revogam-se as disposições em contrário, _
Senado Federal, 15 de outubro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
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, 02000 - SENADO FEDERAl
02103- CENTRO DE tNf0RMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS- PROOASEN
CR$ 1 00
CR~DITO SUPLEMENtAR

....

ANEXO I

FISCAl

--

SUPLEMENTAÇÃO
C0oiGO

010070024.2026

ESPECIFICAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA

010070024.2026.0001 MANUTENÇÃO DO CENTRO OE INFORMÁTICA E PROCES·
SAMENTO DE DADOS DO SENADO FEDERAl

FT

DETAlHADO

3.1.90.14
3.4.90.33

100
100

3.162.000
4.100.000

7.262.000

3.1.90.14
3.4.90.33

100
100

3.182.000
4.100.000

7.262.000

NATUREZA

TOTAL

CR$ 1 00
CR~DITO SUPLEMENTAR

ANEXO 11

FISCAL
CANCELAMENTO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

010070024.2026

ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA

010070024.2026.0001 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E PROCES·
SAMENTO DE DADOS DO SENADO FEDERAl

FT

DETAlHADO

3.1.90.11
3.4.90.30

100
100

3.162.000
4.100.000

7.262.000

3.1.90.11
3.4.90.30

100
100

3.162.000
4.100.000

7.262.000

NATUREZA

TOTAl

