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Ata da 26a Sessão, em 1°de fevereiro de 1993
73 Sessão Le&i,slativa Extraordinária, da 493 Legislatura
Presidência dos Srs_: Mauro Benevides, Rac'rid Saldan'rB Derzi e Iram Saraiva

ÀS 14 HOAAS E 30MINUT'OS, AC::HAM-SE PRESEN-.
TES OS SRS- SENADORES:

o Ofício n• 210, de 1993, de 27 de janeiro próximo passado,
encaminhando cópia de eXpediente e_nviado ao Secretário de
Estado da Fazenda do Espírito Santo, relativo à emissãO de
títUlos da dívida pública de responsabilidade daquele Estado.

Alfonso Camargo- Alufzio Bezerra - Beni V eras- Chagas Rodrigues - Elcio Álvares- Epitácio Cafeteira- Flaviano
Melo -Francisco Rollem!Jerg- Gilberto Miranda -João Calmoo- Júnia Marise- J!JVêncio Dias --Lourival BaptistaMansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Mauro Benevides Meira F!lho- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Valmir Canipelo.

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra _ao primeirO o·rãdor-inscrito, Senador Rachid Salda~
nha Derzi, por cessão do Senador Elcio Alvares.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 23 Srs. senadores. Ha~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. .
SOb a proteção de Deus, iniciamos_ riOsso.s trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidés) - A Presidência recebeu, do Presidente do Banco Central do Brasil,

O SR. RACHID SALDANHA DERZI (PRN - MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, venhO à tribuna para cobrar do
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul obras que
deverão ser feitas na reeiã()de Anaurilândi_a, Mataguaçu, Bra~
silândia e Bataiporã, em conseqüência da construção da usina
Porto Primavera pela CESP, do Estado de São Paulo.
Em Brasília, os três Senadores representantes do Estado
de Mato do Sul, eu, Levy Dias e Wilson Martins, estivemos
com o Governador Pedro Pedrossian e o Governad~r de São
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Paulo. Fizemos ver ao Governador de São Paulo quê essas
hidrdétricas, que têm sido construídas no rio Paraná, têm
dado um prejufzo sem precedente aos municípios vizinhos
do Estado de Mato Grosso do Sul.
Especialmente agora, a usina Porto Primavera,_construída no Municípío de Anaurilândia, vai alagar 70 mil hectares
das melhores terras do município de Bataiporã. Apelamos
ao Governador que viabilizasse um programa de autodesenvolvimcnto daquela região, atendendo Anaurjlândia e todos
os outros municípios afetados pela construção de..,sa hidrelétrica pela CESP. Até hoje não houve nenhuma indenização
das áreas alagadas pelas hidrelétricas que -a CESP tem cons-·
truído no rio Paraná.
O Governador, muito atento, nos atendeu imediatamente; e com o Governador de São Paulo acertaram, naquele
momento, fazer um programa, cujo custo s-e-ria de Çr$120
bilhões, destinados àquela região; Cr$60 bilhões seriam doados pelo Estado de São Paulo a fundo perdido, possibilitando
ao Governo do Estado fazer um empréstilno, através do
Banco do Estado de São Paulo, para que se complementassem
as obras de desenvolvimento daquela região, altamente necessárias. Os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul fizeram
um convênio e consta que ·o nosso --oovemador já recebeu
a verba, a fundo perdido, do Estado de São Paulo e complementou-a com um empréstimo pelo Banco do Estado. Contudo, o Presidente da Câmara Municipal de Anaurilândia, Sr.
Irmo Soares dos _Santos e o digno· Prefeito daquela cidade,
Edom Carlos Gonzales estiveram comigo e confirmaram-me
as denúncias que fizeram através dos jornai~, de que esses
recursos não estão chegando aos seus municípios. As denúncias confirmam que nãda-está sendo feito em favor dos municípios e, ao que consta, o Governador tem desviado essas verbas
para obras em outras regiões do Estado, e elas não estão
sendo_deYidamente aplicadas no desenvolvimento da região,
quase que soterrada pelas águas do rio Earaná na construção
da hidrelétrica do Porto Primavera. Eles não tinham qualquer
documento a respeito naquele momento, por isso faço ~a
denúncia segundo o que- diz o jornal:
"Anaurilâtldia, o mais prejudicad_o pela obra da
CESP, e os -demais municípiOs atingidos pelo lãgo já
estão sofrendo prejuizos económicos de monta com
a retirada de agricultores e pecuaristas de áreas produtivas, além de outras atividades económicas que são
fundamentais para a economia dessas municipalidades.
Antes mesmo de se formar o lago, garante, os Municípios já vêm tendo -significativarile'nte reduzidas suas
, receitã.S pela paralisação de_ muitas atiVidades produtivas.
Irmo afirma que, conforme o documento_ e s.egundo o protocolo de intenções, assinado em Campo Grande, no final do ano passado, entre o Governador de
. São Paulo, Luís António Fleury Filho, e o Governador
de Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrossian, ficou assegurado que o Governo paulista investirfa US$60_milhões
a fundo perdido em obras a serem implantadas nos
Municípios de Anaurilândia, Brasilândia, Bataguassu,
· Bataiporã, Taquarussu;-Nova Andradina e outros atingidos em menor proporção pelas obras da usina."
Portanto, eles querem que esses 60 milhões sejam imediatamente empregados no Estado de S_ão_P.aulo. que já repassou
ao Estado de Mato Grosso; e a parte do Governo do Mato
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. Grosso, para a interligação asfáltica entre aqueles Municípios
e para proporcionar obras que viabilizem maior desenvolvimento àquela região rica do Estado do Mato Grosso.
Estive com o Presidente da Câmara de Vereadores, Sr.
Irmo Soares dos Santos, e com o Prefeito, Sr. Edom Carlos
Gonçales; coloquei-me à diposição deles, porque testemunhei,
junto ao Governador Fleury e ao Governo do Estado, a
solicitação desses recursos para o Estado de Mato Grosso.
Então, não é justo -que o Governador desvie esses recursos
para outras regiões. Isso eu não aceitO de maneira nenhuma,
Sr. Presidente.
Fiz ver aos Srs. Prefeitos que eles deveriam ser os fiscais
dessas obras, resultantes do convênio feito entre os Estados'
de São Paulo e Mato GrosSo, e que os Srs. Prefeitos nos
comunicassem, caso houvesse alguma irregularidade, a fim
de tomarmos as providências ·no sentido de impedir que esses
recurs_os fossem desviados do seu objetivo, que é o de proporcionar ·o desenvolvimento daquel~.região. Realmente, é urna
região rica, de grandes possibilidades de progresso e de desenvolvimento. O Governador do J;stado de Mato Grosso precisa
encarar com seriedade os compromissos assumidos entre ele
e o Governador Fleury, aqui em Brasfiia.
Estejam certos os prefeitos de todos aqueles Municípios,
que são atingidos agora, especialmente Anaurilândia, que eu
estarei aqufnesta Casa para cobrar dos Governadores de Mato
Grosso e de São Paulo a imediata execução daquelas obras,
no sentido de tirar aquela região do esquecimento em que
se encontra, além de estar prejudicada devido à perda de
70 mil hectares de suas melhores terras.
Estejam certos o Prefeito Edom Gonzales e o Presidente
da Câmara, vereador Irmo Soares dos Santos, de que estaremos atentos a este problema aqui nesta Casa; que eles fiscalizem e nos comuniquem, porque denunciaremos à Nação
o que está acontecendo e pleitearemos um programa de desenvolvimento para Anaurilândia e todos aqueles outros municípios vizinhos que são atingidos pela hidreléti'ica de Porto Primavera. Contem comigo· e vamos fiscalizar, para que aquela
região riquíssima do Estado de Mato Grosso do Sul não seja
prejudicada pelo desvio dos recursos necessários ao seu desen- volvimento.
-Era o que tinha a dizer, Sr. ~resid~nte. (:M;uito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues, Líder do PSDB
nesta Casa.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB - PI. Pronuncia
o seguinte discurso:) --Sr. PreSidente, Srs. Senadores, leio,
no Jornal de Brasilia de hoje, a seguinte notícia: "Prefeito
de Pelotas quer dividir o RiO Grande do Sul".
D_esejo ler esta notícia, que é curta:
"O Prefeito de Pelotas- RS, Irajá Rodrigues, que
tem um projeto de criação do Estado de Pitatilli, abrangendo a metade _sul do RiO Grande do Sul, levará ao
Presidente ItamarFraiico, hoje, às 15 horas, a proposta
de reconversão do atual quadro da metade sul daquele
Estado, para que não se repitam os confrontos históricos que acabaram por desembocar na Revolução Farroupilha. Irajá quer os Governos, federal e estadual,
como parceiros nessa reconversão."
Sr. Presidente, nos últimos tempos, tivemos no Brasil
a divisão de Mato Grosso. Hoje, tanto Mato Grosso quanto
Mato Grosso do Sul lucraram, o desenvolvimento é enorme
nos dois estados.
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Quando da elaboração da Cafta Magna vigente, aprovamos a divisão de Goiás. Todos sabem que Goiás e Tocantins,
o noVo Estado, estão em pleno desenvolvimento, e as populàções, Sr. Presidente, tanto do antigo Estado do Mato Grosso
como as populações do antigo Estado de Goiás muito se beneficiaram com a criação dos novos Estados.
Quero dizer que a palavra final deve caber às populações
diret~ente interessadas. Consultadas as populações do sul

do Rio Grande, se elas se manifestarem favofáveis, eu aqui
estarei, Sr. Presidente, para -dar-lhes o meu apoio, independentemente de causas históricas. N'~s atuais circUnstâD.cias,
caso um estado queira dividir-se, tran~formar-se em dois, havendo um pronunciamento faVorável da po~ ulação diretamente interessada, o novo estado terá o meu apoio.
Isso já acOnteCeu quã.ndo da criação do Tocantins. Tendo
p)nhecimento de que a esmagadora maioria da área do Tocantins desejava transformar-se em um novo Estado, fui a Goiânia
e pUde verificai'- que realmente o Governador de Goiás, o
Vic~-Governador, o Presidente da Assembléia, o Presidente
do Tribunal de Justiça, todos, Sr. Presidente, comungavam
no mesmo desejo. E tendo ido a Goiânia - eu que era,
na Constituinte, Presidente da Subcomissão dos Estados e tomado conhecimento das idéias separatistas daquelaS autoridades, reforcei meu ponto de vista sobre a matéria. Hoje
. verificamos que ~s populações lucraram com a divisão do
Estado.
Do mesmo modo, portanto, apóio a divisão do Rio Grande do Sul, desde que as populações ·do-sul do estado queira~
constituir um novO estado.
Espero que o Governador do Estado, que o Vice-Governador, que o Presidente da Assembléia, o Presidente do
Tribunal, que todos respeitem .as aspirações do sul do Rio
Grande.
E-digo isso, Sr. Presidente, porque o Piauí tem grande
'superfíCie, i&uãl à de São Paulo. O Piauí, ademais, apresenta
uma configuração estranha e é, como Se sabe, um Estado
que se estende do litoral até o Planalto Central, fazendo limite
com o Estado do Tocantins.
.
No Piauí já se- Observam, Sr. Presidente, idéias separatistas por pai-te de muitos prefeitos, presidentes de câmaras
e de líderes do sul do Piauí. Eles desejam que o sul do· Piauí
se transforme em um novo estado. Há raz§es de orde_I_ll_ geográfica, geopolítiCa- que levam a essa divisão. Mais cedo pu mais
tarde o Piauí se dividirá em ~dois estados~ e isso ocorrerá
quando as populações do sul tomarem consciência da necessidade dessa divisão e se pronunciarem favoráveis à criação
do novo Estado.
__ _
Quero dizer, Sr. Presidente, que pelas mesmas razõ~s,
eu, do. extremo norte do Piauí, do litoral piauiense, darei
o meu apoio à divisão, porque entendo_ que ela se justifica
tanto do ponto de vista hiStórico, como do geográfico, do
político e do social.
Sr. Presidente, quero registrai o fáto de qUe-, após ter
o Brasil conhecido a divisão de Mato ·Grosso e a de Goiás
-eu me refiro apenas às últimas décadas, porque, estudando
a História do Brasil, verificamos que ~uitos estados foram
surgindo, como o Paraná e outros, ri.«l Século passado - e
diante dos movimentos que existem em v~as partes do País,
como no Pará, onde se pretende criar o Estado do Tapajós,
no Paraná e em Santa Catarina,· onde muitos desejam não
mais a restauração do território, mas- a criação do Estado
do lguaçu, em Minas Gerais, na zona do Triângulo Mineiro,
que deseja transformar-se em estado e em face de movimentos
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idênticos em outras regiões do Brasil, a mim me surpreende
-mas eu respeitõ vontade de cada estado e das populações
de cada região -que não tenha havido ainda um ~ovimento
idêntico em São Paulo, que cresceu extraordinariamente não
s6 do_ ponto de vista populacional, mas também do ponto
de vista econômicõ e cultural. Todos nós brasileiros nos orgulhamos do progresso, do desenvolvimento de São Paulo. Eu
mesmo saí do Nordeste para ser acadêmico, estudar Díreifo
e me diplomar na gloriosa Faculdade de Direito dO Largo
do São Francisco. Então quero registrar isto: em várias partes
do País, populações desejam, democraticamente, na forma
da lei, criar novos Estados.
Sr. Presidente, espero que, nesses caSOs, a outra parte
do e$tado, geJ;almente onde se situa a Capítal, não crie dificuldades. Espero, ainda, que o Congresso Nacional, ao decidir
sobre o assunto, também se renda à vontade soberana dessas
populações e aprove a criação de novas unidades da Federação.
Termino, pois, esta minha manifestação de respeito rigoroso à vontade das populações de cada Estado, sobretudo
das áreas que desejam se transformar em novas unidades da
~ Federação.
· ·
·
QuantQ ao meu Estado, o Piauí, estou de pleno acordo
em lutar pela sua divisão em dois estados, desde que a população do sul assim o deseje. ,
_
__
_Desejo aos Estados que já se dividiram -- Mato Grosso
e Goiás___:_ que continueM prósperos, desenvolvendo;.se e assegurando melho~es condições de vida às Suas populações. Espeaind~, que esses Estados possam servir de exemplo para
a -criaçãO, -onde for devido, de novas unidades federativas
brasileiras.(Muito bem!)

a

ro,

O SR. PRESIDENTE (Mauro Dan tas) - A palavra continua franqueada aos Srs. Senadores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLôS PATROCfNI(,. (PFL _:_TO. Pronuncia o
Sem revisão do orad()_r.)_- St:~ P!"~Si~ent_e,
Srs. Senadores, tivemos a oportunidade de, na última quintafeira, dia 28 de janeiro, participar. juntamente com os membros da Frente Parlamentarista Ulysses Guimarães, de uma
reunião, em- nosso EStado, de esclarecimento à população
sóbre o que se pretende implantar com o adv_e!!tO do pª'_!lámentariSnio.
Observamos, na oportunidàde, que inlímeras- Questões
são levantadas. Um dos principais questionamentos refere-se
à representação parlamentar no Congresso Nacional.
. Hojé, a imp~ensª' _veicula a préõcupação do Expelentíssimo Senhor Presidente_ c;Ja Repúblicit~ Itamar Franc~, no sentido de que sejam explicitadas· ao povo as mudanças que ocorrerão, se porventura o regime parlamentarista for adotado,
no País. Associo-me à posição do Presidente da República.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Constituinte de 1988
foi muito sábio quando limitou a representação parliunentar
na Câmara dos Deputados. Gostaríamos que, antes do Plebiscito~ fosse esclarecido à população sobre se o parlamentarismo, caso seja implantado, adotará a proporcionalidade irrestrita, coino querem os Estados da região Sul e Sudeste.
Segundo o Deputado Paulo Delgado, quem levantou essa
bandeira foi o eminente Governador Alceu Collares, do Rio
GiandC. do Sul, cujo Estado- parece-me -não teria nenhum
aumento na bancada federal. Argumentava o Deputado do
PT que o Governador: Alceu Collares é presidencialista.
seguinte-discurso~
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Sabemos que não é uma exigência exclusiva do parlamen...
tarismo mudar a representação das Bancadas estaduais na
Câmara dos Deputados~ No entanto, gostaríamos que ficasse
claro à Nação sobre a adoção dessa e de outras regras, caso
seja implantado o regime parlamentarista.
Quanto a nós -região Norte e Centro-OeSte - sofrerfaw
mos um revés imenso caso sejam diminuídas~ como pretendem, as Bancadas dessas duas regiões. Admitimos até a possibilidade de rever a nossa posição: seríamos- mesmo parlamentaristas ou presidencialistas?
F_aço u:m apelo aos eminentes Senadores e Deputados
do Nordeste, que têm equilibrada a sua representação ~entro
do Congresso Nacional, para que lutem conosco no Sentido
de que não haja diminuição das Bancadas dos Estados do
Norte e Nordeste do nosso País.
O Sr. Ronaldo Aragão- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Com prazer, ouço
V. E~, Senador Ronaldo Aragão
O Sr. Ronaldo Aragão - Ouvindo com atenção o seu
pronunciamento associo-me à posição de V. EX' quando diz
que as regras devem ser esclarecidas ao povo. Intriga-me a
não definição do tipo de parlamentarismo nas áreas federal,
estadual e municipal. Não há definição. Um outro ponto não
está determinado: o papel do Senado Federal no regime parlamentarista. Como bem ressaltou o Senador Jonas Pinheiro,
temos, hoje, quase trinta partidos. A Câmara dos Deputados
deliberou que o voto de 1% dos eleitores é suficiente para
a criação de nova legenda. Com isso, poderemos ter mais
de vinte partidos no sistema parlamentarista, o. que vai ser
um desastre. Quanto à diminuição das Bancadas dos Estados
do Norte, Nordeste e Centro-OeSte, quero dizer qtie Se trata
de uma campanha que vem desde o Rio Grande do SuL Já
fizemos um pronunciamento manifestando nossa posição contrária à medida. O Sul e o Sudeste já têm hegemonia económica e financeira, não contentes, ainda querem tirar o que
sobrou para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Será que
não querem demais? Será que este B-rãSH é s6 Sul e Sudeste?
Será que não ocupamoS ·mais de 50% da área territorial deste
nosso País? É preciso, portanto, que se defina, com clareza,
as regras a serem modificadas. Admito rever minha posição
parlamentarista. Não poss-o concordar em que os Estados do
Norte sejam diminuídos em sua representação federal. Os
Estados do Sul que se sentirem prejudicados devem aumentar,
como dispõe a CoitsfituiÇão, sua repreSeiitaÇ3.o. Nesse caso,
São PaulO passaria a ter setenta representantes. A Constituição não determina, no- entanto, que os-Estados do Norte,
Nordeste e Centro-Oeste dilninuàm a· sua ·rej>reSeritação. se:..
nador Carlos Patrocínio,- por causa dessa dúvida, até agora
não me engajei na CaniPariha do parlamentarismo. Seria- Um
suicídio político. Quero uma definição e espero que seja dada
pelos que dirigem a Frente Parlamentarista. V. Ex~ já ímagi~
nou que Estados como Roraima ou Amá},-á podem ter apenas
um representante?
O SR. CARLOS PATROCíNIO -Trata-se de uma piada.
O Sr. Ronaldo Aragão- Uma piada! Será que São Paulo
ou o Rió Grande do Sul vão falar por esses Estados? Não,
senador. Creio que não é esse -o-caminhO. ~-pOr- ísso que
estou como V. Ex• no aguardo de uma definição, de um posicionamento da Frente Parlamentarista, a respeito dessas questões. Quero congratular-me com V. EX', quando faz essa colocação de forma tão clara, hoje, no seu pronunciamento nesta
Cas~. Muito obrigado.
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- O SR. CARLOS PATROCÍNIO ~Agradeço o lúcido
aparte do eminente Senador Ronaldo Aragão, que representa
um dos Estados do norte da Federação, que seria altamente
penalizado. se concretizado o que pretendem certos representantes da região Sul e Sudeste. Eu gostaria de dizer ao Senador
Ronaldo Aragão que isso não é exigência específica do parlamentarismo. Temos visto, aí, presidencialistas, também, como
o próprio Governador do Estado_ de São Paulo. que está defendendo a proporcionalidade efetiva aqui dentro da Câmara.
O Sr. Ronaldo Aragão- Mas ele é parlamentarista.
O SR. CARLOS PATROCíNIO -Ah! ele é parlamentarista, efetivamente. Mas há o caso, por exemplo, de Alceu
Collares, que é preSidencialista. Mas, de qualquer maneira,
quer seja no presidencialismo, quer seja no parlamentarismo,
quero dizer que nós, do Norte, Centro-oeste e, também, do
Nordeste, não poderemos abrir mão do que se conseguiu de
mínimo, do que foi concedido até hoje a essas_regiões m~~?~S
favoreCidas durante todo o tempo, do Governo Getúlio Vargas
até-Juscelino Kubitschek, porque todos os benefícios foram
carreados para a região Norte e No:rdeste. Creio que n-ão
devemos, necessariamente. coplãi" oS rrlodelos dos outros países, temos que analisar, por exemplo, como se aplicou, na
LDO, o critério de pobreza, de baixa renda per capita e também a territorialidade. Sabemos que a nossa região Norte
representa mais de 50% do território nacional. Se um Estado,
como o Amazonas, tivesse três ou quatro deputados para
representá~lo, seria impOSsível aos mesmos exercerem com
dignidade seu mandato.
O Sr. Jonas Pinheiro --Concede-me V. EX' um aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Concedo, com muito
prazer, o aparte ao eminente Senador Jonas Pinheiro.
O Sr. Jonas Pinheiro- Eminente Senador Carlos Patrocínio. quero iniciar este aparte aO discurso de V. EX' congratUlando-me também com o Senador Ronaldo_ Aragão, que se
dizia parlamentarista e agora manifestou desejo de rever sua
posição. Isso também aconteceu comigo, ou seja, entusiasmei.:.me pela nova idéia do parlamentarismo - cheguei até
a me considerar parlamentarista- mas, após profunda reflexão sobre esse sistema de governo e sobre as formulações
que começaram a surgir a respeito das diversas formas de
parlamentarismo, cheguei à conclusão de que o rriesmo não
é, pelo menos por enquanto, viável e exeqüível para o País.
Isso porque existem graves deformações económicas e diferenças regionais imensas. O sistema parlamentarista, seja qual
for a sua modalidade, alterará profundamente as funções do
Senado da República e suas prerrogativas serão modificadas.
Veja V. Ex' que o Senado é o estabilizador do equilíbrio,
aqui, os pequenos são do tamanho dos grandes; tanto faz
o Estado do Rio Grande do _Norte; como o Estado_ de São
Paulo; o Estado do Acre como o Estado do Rio Grande
do Sul; o Amapá como Minas Ge!ais, Roraima e Rondônia
como o Rio de Janeiro. __ Com a perda da função revisora,
modificadas as prerrogativas no sentido de que nos ocupemos
de política externa, endividamento da União, estados e municípios, apreciação de indicação de autoridades para o Banco
Central, embaixadores etc, as nossas prerrogativas, direcionadas apenas para esses campos, subtrairá substância política,
subtrairá poder de barganha, subtrairá muito da força que
os Estados pequenos têm para se contrapor- à magnitude dos
grandes. oe modo que, nobre Senador Carlos Patrocínio,
aliado a essas considerações. comecei também a aprer;:iar a_
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cultura política do nosso País, o quadro político-partidário
- e sabemos que o parlamentarismo é adotado c9m êxito
em países onde o sistema polftico-partidárío é forte; ou seja,
nos países onde existe um mínimo de partidos que possam
dar força a seus integrantes, aos seus parlamentares. Eu me
animava também, no início, em direção ao Parlamentarismo
porquanto se apresentavam projetas de reformulação da política partidária e alguns projetas continham critérios mais ou
menos rígidos que possibilitavam, se- aprovados, a redução
substancial do número de partidos existentes para, talvez,
uns sete ou oito. E, levando-se em conta a dimensão do nosso
País,. até considerava razoável uma tentativa de_pª_rlam_entarismo, mesmo coln os seis ou_sete partidOs q_tie sobreviveriam
aos critérios propostoS nO projeto de lei qu'e estava trarriitando
na Câmara dos Deputados. Logo em seguid~? tomei conhec~
mento_ de que na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação da Câm<tra esse projeto foi emendadO, redÜzirido-se
o percentual de eleitores que um partido tenha -:- naqut?le
projeto inicial era de 5%, o que garintiria a redução para
sete ou oito partidos - possibilitando a sobrevivência de,
pelo menos, 17 partidos. Ora, meu caro_~~nad_çr Carl~r~tro
cfnio, não é possívef um parlameritarismo num pluripartidarismo tão grande, com 17 ou 20 partldos, o que iria fragilizar
mais ainda o nosso processo,· que se est~_ aperfeiçoando a
cada dia. Prefiro anunciar que já revisei a minha posição,
abandonei o barco do parlamentarismo, acreditando, convencido de que o que mais nos convém: é o presidencialismo.
Congratulo-me com o Senador Ronaldo Aragão, que aqui
manifestou a Sua disposição de revisar a-sua posição, como
também espero, mais adiante, ouvir de V. Ex~ considerações
mais ou menos dessa ordem, revendo a sua posição. Louvo
o pronunciamento de V. Ex~, no momento em que traz à
Casa essas considerações a respeito do sistema de governo
e do plebiscito que se avizinha.

v:

O SR- CARLOS PATROCÍNIO ....:. AgradeÇo a
EX'
que, como representante da região Norte do nosso País, também haverá de lutar para que os interesses das nossas regiões
não sejam atingidos.
Concordo com V. Ex' também quando expende a sua
opiniãO de que nós teremos que eliminar uma série de partidos.
Considero mesmo, e é pressuposto do sistema parlamentarista
de governo, a existência de.cinco ou seis partidos, no máximo,
mesmo porque esses cinco partidos abrigariam todas as corren~
tes ideológica-s de todos os brasileiros; é matéria que teremos
que ver nessa reformulação partidáiia, cujos projetqs estã9
·
af em tramitação.
--Sr. Presidente c Srs. Senadores, gostaríamos de aqui enfatizar, não poderemos deixar que diminuam a repfeseritação
das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste; é Um alento
que ainda têm essas regiões, ou seja, ain~a que Qequeno na
sua composição dentro do Parlamen_to Nacional, mas é o que
essas regiões têm de maiS positivo para defender os seus interesses. E mesmo assim, sabemos _gue todos os conselhos_ de
Minístros, cdniO bem já salientou o eminente Senador Jonas
Pinheiro, os grandes diretores de bancos, e assim por diante,
serão compostos pelo pessoal do Sul ou Sudeste, ~fetiv.amente
pela sua maior qualificação profissional, pela sua maior oportunidade de acesso aos ensinamentos. DeixO, porfaiúo, es_tabelecida essa nossa ·opinião.
A Bancada do Estado do Tocantins é quase que unani:ffiemente parlamentarista, mas não abrirá mão des~ prerrogath;a
que lhe conferiram os Constituintes de 1988, ao assegurarem

Fev.ereiro de 1993

uma representação mfnima de oito membros na Câmara dos
Deputados.
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Er um aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Com prazer, ouço
V. EX'.
O Sr. Chagas Rodrigues- Compreendo perfeitamente
a posição de V. Ex~, nobre Senador Carlos Patrocfnio, como
pertencente a um Estado do Centro-Oeste. Caso prevalecesse
uma divisão matemática, esse- Estado seria atingido e teria
reduzido o seu número ~e representantes. Não defendo, e
creio que poucos defendem a representação de cada Estado
de acordo rigorosamente com a_sua população, mesmo porque
a Câmara dos Deputados é uma Casa política, e não de matemáticos, nem de lógicos. Ao lado da densidade populacional,
devemos levar em conta também a d~nsidade. geográfica e
o grau de subdesenvolvimento _de certas_ áreas. _O _que alguns
discutem é que nunca houve um piso tão alto na História
constitucíonal do Brasil. Hoje, cada Estado, de acordo com
a Constituição vigente, tem, no mínimo, oito deputadOs. AlgunsenteD.dem que esse piso não encontra qualquer explicação
à luz do Direito Cóilstitucional; que nós, Constituintes, teríamos sido muito generosos na fixação desse núme~o. Então,
esse é o problema. Alguns defendem um piso de três representantes; outros, de quatro; outros, de cinco; creio, porém,
que o piso de oito representantes não é razoáveL- Esta é uma
Casa democrática, por isso temos que discutir os problemas
à luz de diferentes critérioS.- Estou plenamente certo de que
V. Ex~ cumpre o seu dever defendendp seu ponto de vista.
Por um levantamento feito, alguns Estados, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, ainda que- fosse feita urna di~isão
rigorosa, permaneceriam cOm o- mesrilo número de representantes, mas algumas pessoas pensam que o Estado do Rio
Grande do Sul teria um número maior de parlamentares.
QJ3stadp brasileiro que teria um maior número de representantes, sem dúvida, seria São_ Paulo, tendo em vista a sua
densidade populacional. Mesmo se levarmos em consideração
um piso razoável, esse nunca poderá ser, num Estado de
menor densidade, de apenas um deputado. Isso é um absurdo.
Se cada Estado tem três senadores, como é que d~terminados
Estados poderiam ter menos de três deputados?_ Agora, ao
mesmo tempo em que me congratulo com V. Ex•, que é coe~
rente e defende os interesses da regíão a que pertence, eu
gostaria de dizer: o Nordeste, como região, qualquer que
seja o critério adotado, não perderá representantes, a não
ser um ou outro Estado. Mas quero _enfatizar que, em nenhuma hipótese, ãceitarei uma divisão rigorosamente matemática.
Isto _seria um absurdo, pois levaria determinados Estados a
terem apenas um representante; o critério deixaria de ser
proporcional para ser majoritário, e não se justificaria nunca
que um Estado, tendo três senadores, pudesse ter menos de
três deputados. Terá que ter três ou mais deputados. Eu queria
também, rapidamente, pedir a atenção de V. Ex• e do nobre
Senador Jonas Pinheiro, não só para o critério de representação, rnas também para o número total de deputados. Muitos
entendem ser esse número muito alto no Brasil, muito maior
do que nos Estados Unidos, que são também presidencialistas.
Temos que rever istó taritbém: ess_e número é correto,é lógico,
é procedente? Vemos países, corno a Índia e outros com população" muito superior, que proporcionalmente não apresentam
esse número. Há, hoje, no Brasil, 503 deputados. Queria
pedir a atenção de V. Ex\ do nobre Senador Jonas Pinheiro
e de outros, para o fato de que o critério de representação
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nada tem a ver com parlamentarismo. Muito ant~· de se discutir o parlamentarismo, já se defendiam novos critérios de
representação; jã se defendia um piso menor ou maior, um
número maior ou menor de deputados para o'Brasil. De modo
que o problema da composição da Câmara dos Deputados
e o da representação de cada Estado, na Câmara, são problemas, meu nobre Colega, que nada têm a ver com o parlamentarismo. $empre fui parlamentarista. Cheguei à Câmara dos
Deputados em 1951 e, desde 1952, sempre defendi para o
Brasil o que considerava um número razoável de deputados
e uma representação razoável, que levasse em conta _a, população, o grau de desenvolvimento e a densidade geográfica.
Um Estado como ·o Amazonas - e também lamento que
ainda não se tenha dividido- com aquela imensidão geográfica, sua superfície' exrrnordinária- tem que ser tá.inbém levada
em conta quando se determinar o número de seus representantes. Mas esse assunto, como outros, a reforma eleitoral,
a reforma político-partidária, a reforina do sistema de governo, todos esse~ temas deveremos debater democraticamente,
qualquer que seja o sistema escolhido. Até os presidencialistas
já não defendem o presidencialismo que está aí. O Líder
Marco Maciel defende o que chama de neopresidencialismo,
mesmo porque essa espécie de presidencialismo que prevalece
no Brasil muito pouco tem a ver com o presidencialismo norteamericano, que inspirou nossos prinieiros- ·con-StituinteS republicanos. O que devemos fazer é lutar contra o qu~ for injusto,
absurdo, e procurar consolidar a nossa democracia e fortalecer
as nossas institUições republicanas e democráticas. Parabenizo
V. EX'. Compreendo perfeitamente sua tese e posição, pois
as defende com entusiasmo, sinceridade e patriotismo.
O SR- CARLOS PATROCÍNIO- Agradeço o oportuno
aparte do eminente representante do Estado do PiaUí, Senador
Chagas Rodrigues. Eu já sabia da sua posição, nobre Senadór:
V. Ex~ acha que os Estados de menor densidade populaciOnal
estariam aqui super-representados; que oito seria um número
aleatório, sem critério do ponto de vista jurídico.
Permita-me-discordar de V. Ex~. Quando os constituintes
estabeleceram na Carta Magna o piso - cpmo V. Ex• denomina - de oito deputados para cada Estado, acho que aí
prevaleceu o bom~_senso, eminente Senador. Entendo que os
Constituintes de· 88 _acharam que deviam contemplar, de uma
certa forma, as regiões menos favorecidas, aquelas mais sujeitas às intempéries, como é o caso da região de V. Ex•, o
Nordeste, que tem sido vitimado por secas profundas. Penso,
então, que o bom-senso orientou o ConstitUinte ~e _8~, quando
determinou que o piso seria de oito representantes para cada
Estado da Federação dentro da Câmara Federal.
Concordo com V. E_x• quando diz que não é uma particularidade do parlamentarismo esta questão de se estabelecer
uma proporcionalidade justa, de acordo com a população;
sabemos que os preSidencialistas têm defendido esta tese. Mas
este debate veio à tona e se acirrou agora, quando se encetam
as campanhas pró-parlamentarismo, pró-presidencia lism~ e
pró-monarquia, e nós, parlamentares e representantes dos
nossos Estados, temos que tomar uma posição já.
Portanto, Sr. Presidente, coloco aqui o meu ponto de
vista: não penso que nossas representações devam ser diminuídas, mas também não sou favorável ao aumento da representação no CongreSso Nacional; entendo que ele" já está devida~
mente completo, e um número excessivo acabaria prejudicando os trabalhos. Além do aspecto da representação popular, há também a questão referente ao conselho de miniStros,
ou seja, se os ministros seriam só aqueles detentores de cargos
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eletivos - os deputados; e há também a questão de quem
destituiria o primeiro-ministro nO caso de uma_moção de desconfiança.
O povo deverá votar, em 21 de abril, no presidencialismo
ou no parlamentarismo, mas devt:rá fazê-lo sabendo a.s regras
exatas do jogo. Não podemos estabelecer um plebiscito sem
explicitar aquilo que se pretende implantar no País, mesmo
porque o povo poderia depois ficar frustrado ao ver que votou
errado, ou seja, contrariamente ao que pretendia.
Gostaríamos, assim, que tanto os defensores do presidencialismo, como os do parlamentarismo ou da monarquia explicitassem os itens que têm suscitado inúmeras dúvidas naqueles
que participam dessas campanhas de esclarecimento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Ca.rlos Patrocfnio, o
Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da
prêsidênda, que é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva, 4~
Secretário.
O SR, PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores: dois assuntos trazem-me_ à trib_una do Senado
na tarde de hoje. O primeiro retefe-se ao q~e a impÍ-ensa
nacional tem divulgado a respeito do problema dos brasileiros
em Portugal.
A edição de hoie da Folha de S. PB~l;lo traz uma reportagem cujo título é: "Cavaco Silvª----diz que veto é para marginais". Ora, Sr. Presi9ente, a decisão de F_o~tugal em proibir
a entrada de brasileiros em seu território contraria os termos
do_ acordo feito há muitos _anos entre esse país e o Brasil
e <!afinidade histórica existente entre os dois países. Tãmpouco
se justifica a recomendação do Primeiro-Ministro português
de que
" ... os brasileiros que apliquem também a lei .contra os portugueses. pois marginais e pessoaS da área
do crime tanto existem no Brasil quanto_ na Europa,
e não podemos ser tolerantes com essa'S pessoas."
Sr. Presidente, parecem-me muito graves essas colocações do Primeiro-Mjnistro de Portugal. É preciso que o Itamaraty, através do nosso colega Fernando Henrique Cardoso,
Ministro das Relações E~teriorês,._ peça explicações e apure
se eSse cidadão que é Primeiro-Ministro de Portugal declarou
realmente o que está aqui nos jornais. Pela afinidade que
teffios com os portugueses _e -pelo tratamento que sempre lhes
dispensamos, não podemos aceitar esse;: tipo de colocação da
parte de um homem que tem a responsabilidade de Chefe
do Govei"no português.
_
É preciso que se dêem explicações e as razões dessa proibição em relação aos brasileiros, mesmo- porque- aqueles que
foram mandados de volta para o Brasil não_ são m~rginais.
Ontem, os jornais· rioticiafairi~que~ mais dois estudantes brasileiros foram acareados e interrogados no aeroporto de Lisbo_ã,
não lhes sendo permitida a entrada em Portugal, e há notícias
também de que outros estão sendo até a_gredidos.
'
A Sra. Jónia Marise - Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Ronaldo Aragão?
O SR. RONALDO ARAGÃO - Com prazer, ouço V.
E~, nobre Senadora Júnia Marise.
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A Sr'!' Júnia Marise- Nobre Senador. o pronunciamento
de V. Ex• demonstra perplexidade e indignação, e tenho certeza de que':· Ex~ está sintonizado com tOda esta Casa, principalmente diante das publicações dos nossos órgãos de imprensa que reproduziram declarações feitas pelo Embaixador de
Portugal no Brasil, que tratou os brasileiros...
_
O SR- RONALDO ARAGÃo"-- ... de vagabundos!
A Sra. Júnia Marise - . ~· sim, de maneira indevida
com palavras dispensáveis -pelo menos no nosso conceit~
de_ cid~dani~-:- agora confi~madas, através da imprensa, pelo
Pnmeuo-Mm1stro de Portugal. V. Ex~ conhece muito bem
a _maneira ca~inhosa e afetiva com que Portugueses e biasiletros se relaciOnam em nosso País, tanto que os portugueses
e seus descendentes que aqui residem hoje estão solidários
com os brasileiros que foram violentamente atingidos por essa
decisão do Governo português em barrar a entrada de turistas
brasileiros e"In seu tertitõrio, sein- conhecer os objetivos reais
de sua v~agem. Por isso_, S~nador Ronaldo Aragão, creio ser
necessána uma clara, transparente, coerente e afirmativa tomad~ de posiçã~ por parte do Govern_o brasileiro. Esta resposta nao pode de1xar de ser dada, seJa através do Ministério
das ~elações Exteri?r:s, seja, quem sabe, através ·do próprio
P~es1de~te da Rep_ubh~~~ Não para mostrar a Portugal que
nao acet~amos desaforos- não é por ãí! -mas para mostrar
às autondades portuguesas que temos amor ã nossa Pátria,
~bretudo que r7speitamos a cidadania do ..nosso povo, que
nao pode ser fenda em momento nenhum, ...
O SR. RONALDO ARAGÁO - ... e o defendemos!
A Sra. Júnia Marise- ... e que sabemos, como acresce-nta
·muito bem V. Ex~. defender os brasileiros a todo custo. Por
isso, a ·minha palavra, neste momento, é de solidariedade
ao_ seu pronuncia~ento, para que, através dessa manifestaÇão
que V. Ex~ faz hOJe no Senado Federal, as autoridades brasileiras possam se posicionar, repito, de forma afirmativa na
defesa da soberania do nosso povo e, acima de tudo na defesa
da dignidade do nosso País. Muito obrigada, nobr~ Senador.
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Nem almoçar! Esse tratamento .é de quê? Carinhoso?
Um interrogatório de oito horàs, sem ter onde dormir e sem
almoço, isto não é tratamento de cidadão. É preciso que se
diga que temos conhecimento de que esses cidadãos que desembarcaram em Portugal não são considerados aqui, no Brasil, como marginais.

O Sr. Francisco Rollemberg --Permite-me V. Ex~ um
aparte?
O SR. RONALDO ARAGÃO~ Pois não: buço V. Ex•,
nobre SenadormFrancisCo Rollemberg.
O Sr. Francisco Rollemberg- Eminente Senador, era
meu propósito_ falar sobre este tema, haja vista o mal-estar
que causou ao Brasil, e a Portugal também, essa postura radical e discriminatória com que os nossos ditos irmãos portugueses vêm tratando os brasileiros que lá apartam. Mas, Sr.
Senador, Portugal não faz isso pela primeira vez. Tive a oportunidade de visitar esse país quando da independência das
suas ex-colónias- Moçambique, Angola, Cabo Verde. Era
dolorosa a situação daqueles cidadãos que se acreditavam
portugueses e que, com a independência dos seus países, decidiram dirigir-se à sua metrópole: forãm reduzidOs a escória,
foram mal cuidados e não tiveram reconhecidos os seus direitos - tive oportunidade de conversar com agentes do fisco
de Portugal, com oficiais das Forças Armadas do Portugal
de Além-Mar, com chofer de táxi- como se fora uma concessão muito grande da matriz àquela gente que tinha ajudado
a_manter o império português fora do seu território eufopeU.
Agora então, aceito finalmente pela Comunidade Econômica
Européia, Portugal decide colocar uma barreira à entrada
de brasileiros e de cidadãos· de outros países que apartam
àquelas terras à procura de trabalho, para levar a sua contribuição, alguns deles, inclusive, apenas em trânsito pelo Aeroporto de Sacavém, onde são submetidos a dissabores incríveis.
V. Ex~, assim como todo o Brasil, leu no jornal o depoimento
de uma jovem que foi obrigada a despir-se e ser examinada
como se estivesse num consultório de um ginecologista. Não
sei que tipo de documento, que tipo de coisa se procurava
nessa jovem! Não forneceram alimentos_, não permitiram baO SR. RONALDO ARAGÃO - AgradeÇo o seu apoio,
nhos, não deram_qualquer assistência, transferindo essa res~
nobre Senadora Júnia Marise. Como eu disse no início do
seu aparte, é também de Minas Gerais o nosSo -Embaixador ponsabilidade para as empresas aéreas, como se estas, ao
em Portugal, com todos os méritos, e também ele precisa ·venderem as passagens, estivessem comprometidas com a manutenção daquele$ cidadãos no seu porto de origem. É lamenpedir sérias explicações_ a_o Governo português.
Os brasileiros foram chamados de vagabundos pelo Em- tável que tudo isso ocorra, é lamentável que o Embaixador
baixador de Portugal no Brasil. Depois, ntiffia retiatãÇão junto de Portugal em Brasília acuse esses brasileiros. de malandros,
vagabundos, marginaiS. Nunca perguntamos aos portugueses
ao Itamaraty, ele disse su:e em Portugal a palavra não era
que aqui aportararri e que apartam quais as sUas credenciais,
pejorativa. Acho que vagabundo é vagabundo em qualquer
o que pretendem fazer, quando voltam, quanto tempo permalugar; aqui, em Portugal, na França, o sentido é o mesmo.
Não existe dicionário que diga que vagabundo tenha um sen- necem. E, no mais das vezes, todos eles que aqui entram
com passaporte de turista incorporaixi-Se' à vida brasileira,
tido carinhoso. E agora, para confirmar a: intenção do Governo
português, até que se diga o contrário, seu Primeiro-Ministro ·cohstituem família, e Portugal passa a ser uma lembrança,
chama os brasileiros de marginais. Será que- em Portugal mar- Urttã recordação já distante, porque brasileiros se tornam,
ginal também é uma palavra carinhosa? Será que não tem ~teitbs que são pelo coração da nossa gente. É de estranhar-se,
o mesmo sentido que tem aqui no Brasil? E o tratamento pois, que o pequeno Portugal, o país das alfacinhas, a nossa
origem, a nossa razão de ser, uma naÇão valorosa que, com
dado aos brasileiros que desembarcaram em Lisboa foi de
dois milhões de habitantes, conquistou meio mundo, 400 anos
marginal.
A edição de hoje do jornal O Estado de S. Paulo traz. depois renegue as suas 9rigens e trate assini seus deScendentes
brasileiros, assim comO tratcfu também os homeris que fizerã.m
a seguinte ma:O:Chete: "Portugal veta a entrada de mais dois
o Portugal de Além-Mar. Era este aparte que eu gostaria
brasileiros". E, no meio do artigo, lê-se:
de fazer ao pronunciamento de V. Ex•, alertando para o fato
''Eles estavam com outros dois brasileiros que aca- de que Portugal não está fazendo isto pela primeira vez: sem·
baram liberados após um interrogatório de oito horas.
pre o fez. Só não sabíamos disso, porque ainda não havia
Durante esse tempo, não lhes fOí permitido almoçar."
feito com o Brasil.
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O SR. RONALDO ARAGÃO - Agradeço o aparte tão
substancioso e esclarecedor de V. Ex~. Dobre Senador. É lamentável que tenhamos de ver Portugal com outros olhos;
que tenhamos de cair na realidade e ver que todo aquele
sonho agora acabou. E o que é mais grave: houve até um
choque, quando o Presidente da República Portuguesa, o estadista Mário Soares, foi contra essa posição-, considerando no_
mínimo uma descortesia o que se está fazeudo_ com o Brasil.
Encontram-se as maiores desculpas. Sabemos que, quando
o cidadão é turista, ele leva o travei check. E foi mostrado
por um desses cidadãos um cheque do Bank of America,
de mil dólares, e não fôi- aceito,- dizendo-se que esse cheque
não vale.
Então, há uma ação deliberada contra o brasileiro em
Portugal. Sr. Presidente e Srs. Senadores, isso aqui não é
de hoje, porque já temos o exemplo dos dentistas em Portugal.
E-quando sabemos que aqui no Brasil temos portugueses que
são profissionais liberais _e etc., ·e sem nenhuma hostilização
·por parte do Governo brasileiro. Parece-nos estranho que
'essa atitude esteja sendo tomada agora. No mês de j3.neiro
trinta brasileiros foram expulsos de Portugal --um por dia.

O Sr. Eldo Alvares- Permite-me_V. Ex•-um àparte,
Senador Ronaldo A,ragão7
O SR. RONALDO ARAGÃO- Ouço V. Ex•, Senador
Elcio Alvares.
O Sr. Elcio Alvares- O seu pronunciamento interpreta,
neste momento, o sentimento nacional de todos os brasileiros.
Porque, na verdade, esses incidentes que Portugal está criando, principalmente a respeito da permanência dos brasileiros
na terra-mãe, suscita realmente controvérsia e polêmica. Colhe no seu discurso _a expressão desse admirável Mário Soares,
tão identificado com os brasileiros que, inclusive, verberou
o comportamento dos funcionáriOs de Portugal que trataram
o episódio que mereceu tanto destaque da imprensa. Iria mais
além. Portugal está ensaiando os primeiros passos na ComuA_idade Económica Européia. TalVez; aí, resida o grande problema, porque o tratamento dispensado aos brasileiros em.
outros países, se não houver, realmente, o cumprimento rigo-.
roso do dispositivo legal, quase sempre é um tratamento que
merece reparos. Li a expressão do dirigente português, mandando que o Brasil cqmprisse suas leis que Portugal iria cumprir as leis de lá. Mas temos raízes tão pro(undas, Portugal
a terra-mãe; há um movimento para a unificação da ortografia. Isso ~udo que transcende a simples relação de dois países,
Portugal'não pode ficar indiferente, quando o Brasil inteiro
já com!Ça a formar, exatamente, um protesto uníssono em
relaçãa:'-a esse comportamento~ Tive opOrtUnidade também
de ler, Senador Rona_ldo Aragão, que alguns brasileiros, no..
meados, intelectuais, qpe trabalbam em Portugal, já eStão
se preparando para retornar ao Btasil, porque cada vez mais
está fiCando difícil o mercado de trabalho. E não é unl trabalho
t'apenas que possa classificar o cidadão que é vagaburido, não;.
são intel~ctuais da melhor qualidade, autores de livros, respon.1! alguns que são até oriundos 4a TV Glo~, e já anuncíam
lÇ propósito de retornar ao Bra$1, di~nsl_9__que está ficando
lhsupditável a sobrevivência em Portugal. O Senador Fem;mdo Henrique Ca-rdoso, que hoje tem a responsabilidade de
zelar pelas nossas relações exteriores, foi veemente no seu
protesto, dizendo que não poderíamos admitir de maneini
alguma que Portugal assim procedesse, mas acredito que o
Governo Brasil~iro e o Presü:iente Itamar. Franco, tão cioso
das nossas· .coi~as, não pode, de maneira 'neilhuma, limitar
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apenas a um simples protesto. Nós devemos ter de Portugal
uma nota altamente esclarecedora, porque a infeliz expressão
atribuída aos brasileiros nos machuca, nos choca, inclusive,
se pegarmos qualquer léxico, que tarttbém é de Portugal, vagabundo nunca foi elogio, é uma carícia que nós não queremos
aceitá-la de jeito nenhum; é uma carícia portuguesa que a
esta altura o Brasil precisa ficar muito atento, porque este
problema está procedendo exatamente com a tradição que
vem desde os nossos tempos de fundação. V. Ex• está trazen-do, hoje, um assunto da mais alta importância. O Presidente
Itamar Franco, através do nosso Companheiro Senador Fernando Henrique Cardoso tem de se posicionar da maneira
mais rigorosa. Nós não queremos defender 4_~ _maneira nenhuma o ingresso em Portugal de pessoas que realmente não
honram o comportamento dos brasileiros. E aí eu fico apreensivo. Nós atravessamos um processo político muito dqloroso:
foi vendida •. no exterior, uma imagem muito ruini. do Brasil
na parte da integridade dá probidade dos nossos negócios
públicos; eu acredito. sinceramente, que em Portugal esse
episódio, que se ligou ao Presidente Fer,nando Collor de Mello, teve uma repercussão terrível. Tem ~ávido uma campanha
sistemática dos veículos de comunicação internacional vendendo a imagem de um Brasil violento. Que_m sabe se nóstemos
aí um reflexo em Portugal, que demonstre exatamente essa
idéia que está se formando a respeito de brasileiros, que não
são pessoas dignas de crédito, que são pessoas indesejáveis.
Isso é que é doloroso, saber que elementos nossos, neste
País, principalmente o nosso Portugal querido, pode ser considerado indesejável. David Nasser escreveu um livro, com mui,.
to carinho, chamado "Portugal, meu amorzinho". E ele demoil.stra exatamente esse sentimento que tenho agora. Sou
descendente dé português; nós aqui, no Brasil, somos tão
carinhosos e afetuôsos com os portugueses. Hoje, há um clube
que é uma propaganda permanente de Portugal a nível maior:
o Vasco daGaróa. Temos a Portuguesa. A presença dos portu~ueses, aqui, no Brasil, é muito assinalad~ e a im_agem que
os portugueses sempre passaram para nós é exatamente a
imagem de trabalho. Então, Senador Ronaldo Aragão, neste
instante, solidarizo-me com V. EX:•. As autoridades portuguesas têm de dar notas convince:r;ttes .a respeito do episódio
e não podemos de maneira nenhuma aceitar passivamente
esses adjetivos que estão sendo colocados nos brasileiros, principalmente, aqueles que tinham condições- inclusive fizeram
essa prova de permanência em Portugal. O Senador Fernando
Henrique Cardoso c:;_ o Presidente Itamar Fra!lco têm de tomar
uma posição vigorosa, exigindo de Portugal um esclarecimento
para que a nossa relação tão fraterna, tão amistosa, não sofra,
a esta altura, 11m trincamento indesejável. Agradeço. a V.
EX'

O SR. RONALDO ARAGÃO - Agradeço a V. Ex• o
aparte esclarecedor- e substancioso a· este meu pronunciamento. Estava dizendo que intelectuais brasileiros residentes em
Portugal estão apreensivos. Intelectuais que nunca foram segundo a qualificação dos portugueses - vagabundos. E
estou lendo, aqui, uma matéria_ de Jornal diz~ndo que o Cônsul
brasileiro foi proibido pelo inspetor da alfândega portuguesa,
no aeroporto, de entrar em contato com esses dois estudantes.
que estavam sendo interrogados há seis horas.
Parece-me que .há urna hostilização. Não é a primeira
vez que isso acontece. Ontem foram dois estudantes. Há pou_cos dias, outro grupo de brasileiros foi proibido de entrar
em. Portugal. Isso ac.Onte.Çêü"_·-ap·Osã'ehfrada de Portugal not
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e conhecimento, que intelectuais brasileiros estão ameaçados
naquele País.
de serviços de Portügal com o Mercado Comum Europeu.
PareceRme que essa é a causa da hostilização aos brasileiros.
Esta Casa e nós estamos exigindo que o Governo brasileiro, o Ministro das Relações Exteriores cobre do Governo
Como disse muito bem o Senador Elcio Alvares, o Minisportuguês uma explicação. Não podemos aceitar esse tratatro Fernando Henrique Cardoso e o Presidente da República,
mento que está sendo dado aos brasileiros em Portugal, porDr. Itamar Franco, têm que exigir do Governo port~guês
uma nota convincente a respeito dessas atitudes.. O Primeiroque a recíproca, aqui, não é verdadeira.
Ministro diz, com todas as letras, segundo o jornal, que esses
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é com tristeza
brasileiros eram marginais. É- estranho que um homem com
que nós, brasileiros, lemos a respeito e vemos, através da
a responsabilidade do Ministro Cavaco Silva diga, num contelevisão, o que está ocorrendo em Portugal com os brasíleiros;
mesmo havendo a garantia do acordo entre Brasil e Portugal,
gresso na Suíça, que esses brasileiros eram marginais.
ele não está sendo cumprido por parte do Governo português.
Houve ainda pressão sobre brasileiros que trabalham em
supermercados em Lisboa, com visto de seis meses. Antes.
Portanto, esperamos que o Governo portUgUês dê ··explide terminar o prazo do visto, houve fiscalização e, em seguida,
cações convincentes, porque o posicionamento do Sr. Primeiro-Ministro Cavaco Silva é, nO mínimo," como disse o Estadista
o dono do mercado começou a pressionar ·para que esses
brasileiros saiam do emprego. Isso me parece sintomático,
Mário SoareS, descortês com o Brasil.
Era isso, Sr. Presidente. o que queria dizer a respeito
em função da pressão que o Governo português vem fazendo
desse assunto.
contra os brasileiros naqo:ele País, não sendo esta a primeira
vez, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Foi feita urna campanha,
em Portugal, contra os profissionais liberais da área de saúde
-·os dentistas - e até hoje a situação não está definida..
Documentos a que se refere o Sr. Ronaldo Aragão
Disse aqui o Senador Elcio Alvares, com muita -~~ro00pe;;rc:ie::d=a;;d:::e:.__~--e~m-s~eu_d_is_c_u_r_so_.
..
.

Mercado Comum Europeu. ·PareceRme que é assim a prestação
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dos, 'ontem. de

entrar em Por·
tupl. Com Jsso.. aobe PQ.r& 30

;ntlmno de
pessou v1ndu

(1

dd BrviJ que n.1o foram autoMt.&da.a a permanecer no pa.ls.aó
nO m~• de· Janeiro. O mtnelro

Oesse Fern&ndel de- Asale o o
~ulJata. M&rc6IO Aniceto Perelra desetnbarcaram de um
a<JIIo d& Com~!& Aerea Ve·
nezuela.na Vlau.. uma dai m.&ll
vlá&d.u pelo Serv1co de Eatranpiró
e Frontetra.a. SEF. Eles
eitavam com ou
1

a...,. -

Depola do aer lnf(lr-

IÚ

Li.&.HJ: tÜn•wl llrculk-ir• ,_I. •zp,tu(Ôd

.

m&doque deverta donnlr na aJa
lntero&elonal do aeroporto. o
b&lconUJta. Geea6 Ferna.nde., 24
a.noa. multo nervooo. mo1trou
aos ,!ornaHat.u um cheque de
USs 1 mil do Bank oC A.mer1ca,
a.stlin&do por Marco• e Maria
Cued.ea. pua que pu.sea.ue em
Portupl a~ o d1a 18. "EJea dl&!leram que esae cheque nlo va.te", d\ase.

Fernandes estava. acompanha.do peto despachante ca.rioca
Joa6 Bat11ta de Oliveira, porta.
dor de um ch&q,ue liU&I ao seu.
Depois de lnt.ert'Oiado, QUve!ra
rot libe-rado, U~~~tm corrio outro
pa.eeaaelro da VAI1r. que nJo Col

identtnca.do. o e~tudanto Mar.
ceio Aniceto, nAo pOdo entrar
porqu6 levou apenu US$ 100.00
uma. V1qem",•~;•;:,30iõidlwuÕ:.~E;;I•~e Fe ande~ tlcap
to &1:6 e &I
av11o 01 trap.
de volta
1. O e~tud&nto
rua.ntiu que m&l.alO bruUelrot
e uma equatoriana tambtm fo·
ram submetido. ao lnterrora.·
tório e tlbera.d(ll o5m eerutd&. O
cODJiuJ brulletro tnt.errompeu
wn puaeJo com (IJ filhoa pua
estar no aeroporto U 19h30. O
vtce-cónsul. com rebre de 38
rraua. cherou uma. hora a.ntel.
Ale~rando estar cumprtndo or.
den• au~Moree. o Wpetor AI·
ves. do SEF lmpedluqueam
conta.tuaem o rrupo at6 o n
do lnterroratórto que jt dun;v
seis horu.
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Cflvaco, sugei-e n1esmo rigor ao Brasil
O pnme!ro ministro de
Portugal, Antbal Ca~:aco Sil~
va, sugere que o go1:erno bra~
sileiro aplique suas próprias
leis em relacao aos portugue·
se.s. Isto porque, segundo ele,
existem marginais tanto no
Bra.sil quanto em toda a Eu~
ropa e cabe aos governos n4o
permítir que eles entrem em
seu.1 pa!ses. A sugesMo foi
publicada pelo conceituado
jornal portugués "Didrio de
Noticla.s", em matêria com a
manchete "Combate aos Tra~
vestis". Cavaco comenta a sttuaçdo de brasUetros em Portugal, E a primeira vez que o
chefe de governo cü Portugal
.1e pronunda desde que o te~
ma estourou peran.t~ a opintao pUblica portuguesa e
brasileira ... N63 nao podemos
det.rar de aplicar as l~s portuguesa, e as leis comunitárias", afirmou Cavaco na
Sutça, de onde só retornou
no 11m-de-semana.
Durante um intervalo do

"Hd.l

"Wold Economic Forum",l laçdo aos J)ortugueses.
que reuntu em Da vos, 1,2 mil
margtnals tanto no Brasil
- econOmistas de todo o mun·
quanto na Europa", diz ele,
do, entre eles Cavaco, o prlque garante tambem que
meiro-mtnistTO garantiu ao
Portugal euma naçdo aberta
jornalista portugutls Antonio Jose Teixeira que a.s au~
torldades portuguesas tbn tf ..
do a maior boa vontade e
abertura em reraçao aos brasileiros. Mas ressalto que no
meio de tudo isso há trés zona3 dt preocupaçdo para a
comunidade eurnpéia: droga, crirnlnalidade e marginalidade e o caso dos travestis.
A. o citar esta última pa!avra,
ele pediu desculpa!. "Ele!
criam problemas em vário&
patses da Europa e Ju1 gra"·
CÜ pressc!o para QUe l.s.tO. fl4o
aconteça mais", diz o pnmeiro-ministro ao jornalLsta.
o governo brasílefro tem
que com.PTeender Que nao po~
demos deixar que essas coisas aconteçam -- dtz. suge·
rtndo que os brasileiros apliquem ta.mbém suas leis em re-

e que

estima ot brasileiros.
Que eles sdo benvlndos a
Portugal é uma a[irmaçl!o
constante no discurso do seu
s«retdriode Estado AdJunto
da A.dminlstraçdo Interna

Carlos Encarnaçao. MaS

desde 1992, mats de JOO brasileiros Jd. foram lmpedtdos de
entrar no pais.

Prlndpala númoroo- o Q•dJlco da& inscrlç,es no Consulado Ge1'al do B>'asil em Lh·
boa, entre 1984 e I99J st mantbn abail'O da e.scala 100 até
o ano 1988. A partir de entao.
embora oscilando, vat IUbindo até chegar acima da esc-ai. la. 320. neste mh. Os homens
sdo os que entraram em
malor qu4ntlc!ade: 6.527. en-

tre 1987 e 1992. contra 5.213
mulh.tres. sao 11.218 pessoas

lnscn'ta.t e JJ.968 brasileiros
legalJzados, somando os que

Soares adnúte descortesia
A ediçlo de ontem do Jor- lódioa.
nl.l portU&'UIII. "PdbUco .. , reMa.Urla. especial" sobre a.
pllrinu para o
comunidade porturuasa no
Bra.ell e a!nda.um espaço na.
R to de Janeiro mostra que oa
eQbertura. da. vlalt& do preallmlrrantealuaoe, no Brutt,
dente Mirto Soare• l Vtla
alo porturueaea a til debaixo
Ft&nca de Xlr&, & um& hora.
d'AIU&, m .. • que adoram o
de Llaboa..
Bra1tl. "Envelhecidos, aculPelo dt •urprea& por Jorturt.do• revoltam-•• com a
nallttaa, Soare• lnterrom~
notlcl&aobre a xenofobia em
plju a proJra.maçlo d& nolto
Portucal. enquanto defen·
para admitir Que & atitude
dom o Pata que ado taram",
dâa autoridades portUI'UUat.--ncreve Ana Fernandu. En·
rol pouco cort&t. E Jult.ICi·
trevlatado por Edtaon de
cdu: .. A teatalac&o comunlti.·
C&ttro, eorrupondente do
rta obrll'& oa portua:ueae• a
"'Póbllco", em Slo Paulo, o
1drem rtroroaoa quanto i.
cOnaul porturu6t Franctaco
lmtrrac&o.aobretudo a cl&n·
Falc&o.lembra. que Port.u1al
d•ttlna. Maa, pa.ra nót, o
6 pequeno para abrlaar um
Brull 6 outra coisa". No ••·
6xodo tio 1rande de braa11e1·
m.an,rto "K:x.pruso", Jo..
roa, mu rara.nte que quem
Vatçoneelol, Primeiro pretl·
procurar o contulado aeri.
dlnte d& Comlu&o Parlaatendido.
m;tntar Luad-Brullelra.
Outra notlcta na irea eul·
cluatnca.&lttua.olodoalJr&·
tura.l a1radou o Movimento
aiJelroa Impedi doa de entrar
Contra o Acordo Ortolrí.N·
no P&la de eacl. 1'\d&lo e verfo·
co. Joio Boaco Jardlm ln for·
nl,\a. "eartca.tura rroue ra
r.1a que o Braall &dtou aua vod&altuaclo lntoltr4velaqut
taclo no Parlamento para
•«eohuou".
evitar que & aprovaclo doa
documento• ro11• preJudtcaO Conau11.4o do Braan, em
Ltabo&, oomec& a receber ru
d& pe!u repercuaaoea nerae oteleton.ema.1 de portUI"UI·
tlvu com 01 braalletroa de~
1~1 que t&mb6m ae dizem en·
tldoa no a.oroporto de Lia~ ·
v~rr~nhadoa com 11t11 epl•
boa..
1~rvou tr~a

<

deram entrada. na documentaçdo pelo Porto. Na lí&ta
, fll'l! registra 90 proftss6es da&
mat.s variadas~ quem está no

topo sao os estudantes e as

mulheres que cuidam do lar.
Em 1981, 670 bra.stletros se

reg-straram no consulado.
No ano segutnte, o nUmero

tublupara 1.513. Em1989en.
~raram 1.6/2. E conttnuou
tub,ndo em 1990 com 2.001
entrada•: 2.060 em 1971 e

J./83 em 1992. SeQundo o Ser-

vtco de
teira.~,

Estrangetrot e Fron-

.t6 no ano paua.do en-

traram em Portugal 80.662
bra.tildro.s, màs s6 aatram

74.583.

Calcula-&e

que entre as

6.019 pessoas que contlnuam

no pat.s, 01 vistos e turtata
(tei3 mese&) jd venceram e
que ele& tenham {tcado fl e·
galmente. O número estimado de Uegafl brcz.çtletrot, no
total, ronda o& 20 nitl.(C.D.)
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Cavaco Silva diz que veto é para marginais

~.W.n.U~c..lrwl'ftltill...,_ • ...,.. ..... ~,_..tiJiN•nJMIM

foram lmpcdldoa do eatrar em
PonupJ. Sem poder ..,._ ....,

Uma declaraçlo do primefro.

mini&tro Anlbal Cavaco SOva e
um oovo "Veto l entrada de brullelrot omem aumentou o clima de
III "'laçio emn: Bruil I

""*

Po~.

·

Ao reftrir... 101 bruUelroo
bamd01 DO aeroporto de Lisboe
1101 dldlnoa diu. Cavaco Silva
cll&&~ que seu 1)1.{1 PIWU!I occnba-

ror a eírtrada de ~·· crimlaall·
dade e IIWJiaalidáde, eopecial·
mente, ..dal:ul.. que o dip, 01
nvelds".
Scauodo Cavaco SOva, 01 · uavwla "criam probtcmu cm .,.
rico -prçsslo
· da 'Europa
111111
~ande
para que• seii' lenha
ínulto c:uldldo na lU& eftll'ld& em
PonupJ".
o primelto-mJnlmo dlsse que
os bnsllclro& que apUquem r:ambán • ld """"' o ponul>ob marliaall e . - da úea
!(lo <rilnc ...., existem ao llruil
q...to 01 Buropo ' ... podemot
w to!uames com. eau peNOU''.
A decl>nçio foi fe!ll Ubodo DO
World Ecóoomlc Forum, em Dovoo 'Sulça), 1 pubUcada 01 odiçlo
doml.ioat 4o "Di4rio de Nocl·

da.'!;

Omcm, mala doia bruileirol

bober, o esoudlnr. MUQJo.Ani<oo c:omcn:lai\IC GeU<! PemtDda Auil di~~eram 1m lido ünat~
10 t

ropdoo por DilO horu. !!la (o.
ram, (kl• lbti'Jro). Procurado, o
embliudor bruilelro 101<! Apare·
o!do do Ollvel!l nlo quis come..
llr I lloclaraçlo do prOmlt. DIOM
apenu que ..o 1tamanl:)' esti ualiundo o çuo com a Jl'IVidede

quteJc~··.

Sepndo OUYd!l, "a lmucm
de Jo!idaricdade criada em ~
.... de rehci....,..., ..... . sil • PortUpl nlo podo ... admJ.
nlllrlda Jlelo Setv~ÇQ de I!Juu.

teimo e Froaldru ao

ltrOpOrtD

de Lloboa. liA! .. bruilelDlo str1o CSU'Inltirol em
Ponupl".

rct

CDnvld•do up~~CIIIl

O emboixado< btisUeiro cm
L1oboa
··
• ooltc, como

....~ do prelideura
i'OftUliU& Mlrio Soua, do um
IW CO!IUI O raeiamo t I. descrimi..

naçlo 101 i.milrantu:, com apre..
JCOIIÇio do JI1IPO de roei: poreu-

rutoRetiNOcil.OIIO-

no Pavilhlo ela Paz o cSa Amizldo,
... Louret, .. rqllo IIIOU'cpollIID&da<apital.
.
o. cüplomatu bl'l.lilcÍfol pro-

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ....._ éoncedó a palavra ao nobre Senador FranciscO Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (I'FL - SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e _Srs. Senadores,
o Ministério da Saúde, no Brasil, nunca mereceu dos governos,
dos Presidentes da República que vêm se sucedendo nesse
período de vinte e três anos, durante o qual freqüentó o Congresso Nacional, a devida consideração; sempre foi considerado um órgão difícil, problemático e quase que desnecessário,
haja vista a pouca preocupação que os administradores do
País têm com ele.
Recordo-me bem, Sr. Presidente e Srs. S~nadores, de
que assisti e co-nvivi com a entrada e saída de inúmeros ministros. Um deles, na época da ditadura, quando passava a
Pasta para um velho professor meu da Universidade_ de Brasília, praticamente saía fugido daquela Casa; todos lhe negavam
um cumprimento em virtude de sua gestão desastrosa à frente
daquela Pasta.

Finalmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, chegou um
homem sério, Preparado, cieõtista, de rara. sensibilidade, o
Dr. Paulo de Almeida Machado - recentemente falecido
-,- que decidiu revigorar o atendimento primáriO à· saúde
do Brasil. Por falta de sorte ou por coincidência,_ não sei,
no início de sua gestão tivemos a primeira epidemia de meningite.
Dr. Paulo de Almeida Machado, inteligente e inovador,
aceitou o desafio - fazer uma vacinação em massa, na época
em que se dizia que as vacinas bacteriológicas - aquelas
produzidas com bactérias - eram pouco alergizante - digamós assim - , tinham uma capacidade muito pequena de aumentar as resistências, haja vista que, no caso específico dos
meningococos, era praticamente a capa glicídica da bactéria
que iria provocar essa imunização.
Era um conceito totalmente novo, porque, até aquele
instante, não se aceitava que uma substânci~ glicídica fosse
capaz de imunizar. Acreditava-se que, tão-somente, aquelas
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se encontra a mais de cem quilómetros de distância; não têm
frações protéicas - essas sim - ~ri~:~.m capazes de provocar
uma reação orgânica capaz de tomar o- cidadão, se não imune,
ambulatório, não têm um pequeno hospital, uma maternipelo menos resistente àquelas doenças. E Paulo Almeida Madade.
chado fez uma peregrinação pelo País; vacinou~ compmu vaciEu pergunto, Sr. PreSidente,
Sen~do!es~ como a Fundação Nacional de Saúde, que englobou esses órgãos, poderá
nas cubanas; e o resultado, depois, demonstrou que aquelas
vacinas funcionavam. E se não foi debelada, até hoje, a meninfazer essa implantação, que, a meu ver, teoricamente, é irregite no Brasil, que continua endémica em várias regiões, inclutorquível, mas que vem demonstrando, na prática, aSua inexesive no meu Estado, pelo menos a crise epidêmica foi resolqüibilidade.
.
Ce'rtamente o Presidente Itamar Franco, hoje, terá um
vida.
Mas Paulo Almeida Machado, Sr. Presidente e Srs. Senadia intranqüilo com o seu Ministro- da Saúde, porque todos
os jornais tratam desta matéria: "Ministério enterra US$1 ,2
dores, fez no Ministério da Saúde aquilo para o qual ele foi
criado: mediciria preventiva. E o que fez Paulo Almeida Mamilhão em vacinas. Aterro sanitário -do Rio vai receber michado'? Fez, pela primeira vez no Brasil, uma campanha para
lhões de doses de vacinas com validade vencida; maior lote
erradicação da esquistossomose, baseado _na instal_ação de
é de Sabin.'"
água encanada, esgotos sanitá_rios_ e educação de___massa. E
Sr. Pr~sideitte_,_ é iircríVel qúe os responsáveís por fatos
o Senador que vos fala neste ~nstánte, antes dessa campanha _ como esse não terminem rias cadeias públicas deste País. Há
de Paulo Almeida Machado, ficava nos hospitais de Aracaju,
bem pouco tempo, eu ocupava a "tribuna desta Casa para
nas emergências, a receber pessoas com hemorragias brutais
relatar um fato similar: um certo hospital psiquiátrico, no
Rio de Janeiro. havia adquirido tant~ medicação psicotrópica
provocadas por aquela doença.
que tinha material para o ano 2010; só que a validade desses
À sua saída, o MiniStro que o sucedeu, o eminente médico
remédios se expiraria antes. piauierise radicado no Rio Grande do Sul, ac:hou por bem
suspender aquela campanha. Mas posso lhes 3firmar que a
Diz a ilotfda- de hoje:
partir desse instante os esquístossomóticos dp meu Estado,
"O Ministério da Saúde vai jogar no aterro sanitário da Fiocruz, no Rio--dé Janeiro, Cr$17 ,5 bilhões
do Nordeste, do Projeto Torres, no Rio Gr~~de do Norte,
começaram a ter uma sobrevida maior, não_apresentando
(US$1.2 milhão) em vacinas com validade vencida~"
aqueles quadros dramáticos- de hemorragia que os levavam
Ora, Sr. Presidente, se foram compradas vacinas sem
à morte.
______ _
a preocupação com o seu prazo de validade. isso implica em
Com a descontinuidade administfatiVa·-que enCoOtrainos
crime de responsabilidade. Não é possível continuar ocora todo_o instante, o Ministério da Saúde esqueceu a esquistosrendo fatos como esse, no momento em que es~amos_ sendo
somosé e não vacinoú· mais contra a menigite. O sãnéamento
governados por um homem sério, probO, desejOSo de acertar
básico-, para minha surpresa, ficou com o DNOS, o Minístério
os rumos deste País, que_ é o Presidente Itamar Franco, que
do Interior e o SESP, numa pulverização de verbas e ações
assumiu sob a égide da respeitabilidade, da esperança e da
que a ninguém atendia e a Saúde Pública do Brasil qualquer
transparência.
resultado poderia obter dessa gestão pulverizada que então
Mas continua o artigo, Sr. Presidente:
se instalara naquele, digamos, campo especilico da medicina
''O prejuízo-é resultante da incapacidade de gerir
preventiva no Brasil.
estoques e de compras mal administradas, o que coloca
O combate às grandes endemias começou a fracassar e
em xeque a disposição do Presidente Itamar frap.co
a demonstração disso foi a recente epidemia de dengue que
__ cie impo~ar medica~~nt_os~u
tomou conta do Rio de Janeiro e só não __ tomou conta do
Brasil inteiro porque ainda- efC.istia. à éPoca, um organismo
Vejam, Sr. Presidente e srs:-Senadores, que se trata
chamado SUCAM, com um pessoal preparado, da melhor
de denúncia a respeito de vacinas que são jogadas fora por
qualidade, para o atendimento e o combate a esse tipo de
estarem com o prazo de validade vencido. Mas, nas entrelimoléstia.
nhas, já se chama a atenção para' o fato de que o Presidente
Desativou-se o tratamento tla tuberculose; modificou-se
está sendo posto em xeque nO que diz respeito à sua voõtadt;:
a filosofia do tratamento da lepra; acabou-se com a SUCAM;
de _importar medicamentos.
destruiu-se o SESP, que era o grande órgão em ações básicas
Será que se trata de mera denúncia ou será um trabalho
de saúde, no que diz respeito à assistência rnaterno-infa.nt~
com a finalidade de impedir que o Presidente da República
e à prevenção e o tratamento das doenças transmissíveis. E
importe medicamentos'? Esses medicamentQS terão ~eus precria-se a Fundação Nacional da Saúde que agora, além da
ços majorados, ainda esta semana, em 26%, apesar do alarido
SUCAM e do SESP, inclui a Fundação Pioneiras Sociais.
feito pelo Sr. MinistrO da Saúde .no sentido de. CQntrol~r os
Substâncias heterogéneas são colocadas em um mesmO recipreços dos mesmos, porque se tornaram inacessíveis para o
piente na esperariça de se fazer a uniformização e o niélhor
grande público. Hoje, o cidadão da classe média tem que
delineamento de uma política de saúde no Brasil.
fazer uma opção entre comer ou_ comprar remédios. É preciso
Sr. Presidente, as coisas não ocorreram assim. Guardas
que o Governo não se preocupe com fatos como esse e mande
da SUCAM foratn demitidos naquela leva de saneamento
punir os gestores do MiriistériO da Saúde, que foram capazes
do funcionalismo público; médicos mais experimentados dede comprar remédios em quantidade exagerada, sabendo que
mitiram-se do serviço público. O SESP perdeu etn qualidade
não seriam usados. Que sejam responsabilizados pelo Tribunal
e não se_ ampliou em quantidade. Calt).inhamos para um siste- de Contas da União, ·para que possam ressarcir o Tesouro,
ma único de saúde, dito salvação da pátria, em que se pretende
ou sejam presos.
transferir para os Estados e Municípios aqUelas ações que
O que não podemos aceitar, Sr. Yresidente, são as desculesses órgãos, de uma certa forma, atendiam a contento.
pas. Por exemplo, a vacina contra a meningite não foi aplicada,
Quem de nós não sabe que a maioria dos municípios
porque se descobriu- após a compra e respectivo pagamento
brasileiros não têm médicos? Existem cidades onde o médico
-que ela não tinha eficácia. E por que: o Sr. Ministro não

ses.
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devolveu aS vacinas, já que COmpraram água de torneira como
sendo vacina?
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de dúvida o fará. Por isso fiz um pedido de aparte a V. EX'
para me situar. Quando li esta màtéria não tive dúvida de
que essa foi uma herança que o MinistroJamil Haddad recebeu.
"A maior e quase inexplicável perda, entretanto,
de ministros anteriores.
é a de 5,3 milhõeS de doses de vacinas Sabin- contra
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - É realmente
paralisia infantil.''
uma herança, mas uma herança que reflete o descaso pela
Todos sabemos que o Controle da paralisia infantil camisaúde pública no Brasil, como disse ao iniciar este me-u pionunnha a passos largos no Brasil. Mas isso acontece porque as ,ciamento, nesta tarde.
campanhas têm sido feitas com muita seriedade, com particiMas há de recordar o nobre Senador, que o Ministério
pação popular intensa. Toda a sociedade participa e as crianças
da Saúde, ocupado por um ex-colega nosso, foi agigantado
são levadas aos postos de vacinação, mesmo nas mais longín- quando se colocou no mesmo continente: lNA.MPS, Cent~;al
quas localidades. Mas, Sr. Presidente, jogar 5,3 milhões de
de Medicamentos, Ministério da Crrança, o- que resultou num
doses de vacinas Sabin no aterro sanitário do Rio de Janeiro
megamin~st~r_io, o qual impediu, de uma certa forma, que
é coisa que não se entende.
·
- .
essas coisaS fossem controladas e que a transparência por
Mais adiante, leio que o Ministério da Saúde deixou venexcesso de volume fosse turbada por aqueles componentes
cer·1,9 milhão de doses de vacinas BCG, que é a vacina_ do Governo que por lá passaram, e que irão responder na
que as crianças tomam ao nascer,_ porque ela provoca uma
Justiça -espero eu - o resultado dos seus desmandos.
reação orgânica capaz de criar resistência à tuberculose. Alé~
Não quero entrar neste problema agora.
do mais, hoje, usa·se o BCG no tratamento do câncer de
Desejo voltar ao assunto Fundação Nacional de Saúde,
mama e outros tipos de câncer.
que, a meu ver, não é o órgão adequado para gerir a saúde
Também foram jogadas fora 1,03 milhão de doses d~ no Brasil; pela excessiva centralização, ela irá acabar também
vacina Tríplice -contra sarampo, difteria e tétano - e 1,8 se tornando um ministério deritró ·do Ministério. Aliás, ela
milhões de doses de vacina contra a febre amarela, muito irá se tomar o próprio Ministério, pois encontra-se numa situausada nas região amazónica.
ção taritbém muito interessante. E quem diz isso é Haroldo
Sr. Presidente, é de estarrecer que eu tenha que vir à Rodrigues Ferreira, Presidente da Fundação Nacional de Saútribuna esta tarde falar desse tipo de assunto. Eu não imagi· de:
na va que no Brasil essas coisas ainda pudessem ocorrer. Estou
"Dois meses e meio depois de assumir o cargo,
preocupado com o mal·estar que deve estar sentindo, nesta
o Preside:qte da Fundação Nacional de Saúde - FNS,
hora, o Sr. Presidente Itamar Franco ao ler notícias.
Haroldo Rodrigues Ferreira, não S<tbe ain<!a qual o
O Sr. Ronaldo Aragão- v~ Ex~ me concede um aparte?
número de funcionários do órgão. Ferreira recebeu
informações desencontradas do setor administrativo,
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Pois não.
que variam de 45 mil a 92 mil.
O Sr_ Ronaldo Aragão- Senador Francisco Rollemberg,
Esse misterioso corpo de funcionários, que eStá
não só V. Ex•, mas o Brasil inteiro deve estar estarrecido
sendo recenseado, consumiu em 92 cerCa de US$330
ao ler essa reportagem ·nos jornais. Eu pergunto a V. EX'
milhões do orçamento da FNS, que é de US$540 mise essas vacinas foram compradas no Governo Itamar Franco
ou já existiam quando o Ministro Jamil Haddad tomou posse.
lhões."
Quer dizer, consumiu-se Iila1s recursos na atiVidade-me"iO
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Elas já existiam;
do
que
na atividade-fim. Eu continuo sem entender coisa
daí por que a minha crítica à descontinuidade administrativa.
Isto quer dizer que o trabalho de um ministro não interessa alguma!
a outro. Eu fico preocupado porque tenho conhecimento
"O quadro de pessoal da FNS gerou, também,
4.310-açó"es trabalhistas. Em ofício sigiloso enviado em
de escândalos que foram gerados por companheiros nossos
15 de janeiro ao Ministro da Saúde, Jamil Haddad,
pelo simples fato de gerá-los.
Ferreira acusa o Governo Collor pelo "caos adminisÉ possível até que essas vacinas já estivessem jogadas
fora, mas elas reapareceram agora nesse volume e por esses
trativo."
preços, e isso precisa ser esclarecido à Nação.
Agora, Sr. Presidente, é ele próprio quem diz:
"A FNS é resultado da fusão, em 91, da Sucam,
O Sr. Ronaldo Aragão- Fiz essa colocação, porque nós
Fundação
CESP e Fundação Pioneiras Sociais:-A fusão
conhecemos o Ministro Jamil Haddad. Como V. Ex+, foi
gerou "gravíssimas distorções'-' - aquilo que venho
nosso colega, e tenho certeza absoluta das providências que
dizendo já há algum tempo nesta Casa - e "desmoserão tomadas a respeito desse número. O Brasil tem necessitivação geral'', segundo Ferreira." __
dade urgente de fazer medicina preventiva, vacinação em mas·
sa e não pode se dar ao luxo de jogar fora essa quantidade
E vamos lembrar do problema salarial _que ocorreu na
exorbitante, e o que é estranho é que não há no Ministério época dessas fusões. Quando os funcionários da CESP ganhada Saúde um órgão responsável pela fiscalização da validade vam 2X, os da Sucam ganhavam X e de outras entidades,
da vacina. Acredito, sem sombra de dúvida, que o Ministro U2 X. Encontrar um meio termo salarial que justificasse essa '
Jamil HaddaQ já tenha recebido_ essas vacinas e só agora, fusãO foi uma tragédia que culminou com o "equilíbrio" provocomo diz muito bem V. Ex•, elas começaram _a_ ·nuir; acho cado pelo Sr. João Santan~. com- a admissão daqueles que
até que os departamentos responsáveis por issO deVeln ainda ele imaginava dispensar, todos recalcitrantes.
estar em mãos de pessoas que não são da conftança do Ministro
"A nova administração da FNS não cOnseguiu preJamil Haddad. E preciso que se veja isso e se tome provicisar a frota de transporte da qual fazem parte 200
dências urgentes e que o Ministro Jam.il Haddad venha de
muares - interessante: "muares". Tem ainda "mais
público e dê as explicaç~s que eu não tenho a menor sombra

.
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ou menos" sete mil veículos, dois mil barcos e 3,5
bicicletas e dois aviões. A compra de quase mil carros
e a tentativa de adquirir 23 mil bicicletas foram dois
escândalos que abalaram a FNS na gestão Alceni Guerra na Saúde."
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não me poderia calar, nesta tarde, ao me deparar com essas denúncias, com
esse fato que desabona a todos nós e aos gOvernos que passaram pela Presidência da República; pelo desinteresse demonstrado em resolver o problema de saúde do País, não poderia
deixar passar em brancas nuvens, eu tinha que voltar, presisava falar, para cobrar ao Sr. Ministro Jamíl Haddad uma
justa investigação e punição daqueles que foram capazes de
fraudar, de lesar o Erário nesse volume. Cobrar do Sr. Ministro J am.il Haddad a continuidade administrativa no Ministério
da Saúde naquilO que ele tem de mais importante, que é
a medicina preventiva, que é a função niaior, ao lado da
saúde pública do seu ministério.
-- Descartar, o mais breve possível, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o INAMPS, devolvê-lo para onde ele sempre esteve, ao lado do INSS, da Previdência, pois este Brasil, como
dizia Miguel Couto, é um grande hospital. Um país que é
um grande hospital tem que se prevenir, não pode estar ao
mesmo tempo em várias frentes de batalha; cuidar de fazer
saúde pública, cuidar de tratar doentes no mais das vezes
irrecuperáveis.
Há que se ter uma filosofia nova de gestão de saúde
pública pois, como está, Sr. Presidente, Sr_s. Senadores, não
se surpreendam se dentre em breve eu voltar à esta tribuna
para denunciar fatos idênticos a esse no campo da saúde,
no Ministério da Saúde.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem!)
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Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senado~ João
Calmon, favorável com Emendas que apresenta.

-5PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 157, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno)
DiscuSsão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 157, de 1992, (n• 3.423/92, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre a organização
e o Funcionamento do Çonse)Jlo Monetário Nacional. (Dependendo de.Parecer.)
·

-6PROJETO DE LEI DO SENADO N• 105, DE 1992
. (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno) ,
.
.
.
Discussão, em turno úníco, do ProjeiO"deTei do Senado
n• 105, de 1992, de iniciativa da CP!-FGTS, que dispõe sobre
o Fundo de Garantia do Teriipo de Serviço, e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -

PROJETO DE LEI DA C.ÂMARA N' 143, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Intenió)
Vptação,, em turno único, .do Projeto de Lei da
Cãmàra n' 143, de 1992, (n' 3.104/92, na Casa de origem), de iniciàtivB. do Presidente da República, que
disgõé: sobre a criação do Quadro de Pessoal da FundaÇão Universidade Federal do Amapá, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, proferido em plenário, Relator:
Senador Jonas Pinheiro.
A votação do item 2 fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -

ORDEM DO DIA
.A Presidência comunica ·ao Plenário que, por lapso, deixou de constar da Ordem do Dia, da sesSão ordinária de
hoje, o Projeto de Lei da Câmara n"' 155, de 1992, que passa
a ser o item 4 da pauta, renumerando-se os demais.
A Presidência retira da pauta os itens n 95 1, 5 e 6, nos
termos do art. 175, e, do Regimento Interno.
São os seguintes os itens retirados:
-lPROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 50, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 50, de 1992, (n' 4.621190, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre· a criação de
Escolas Técnicas Federais e e dá outras proVidênci13,s, tendo

Item

2:

Durante o discurso do Sr. Francisco Rol/em6erg,
o Sr. Iram Saraiva, 4" Secretário, deixa a cadeira da
presidlncia, que ~ ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha
Derzi~ .31 Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Esgo·
tado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

903

Item

3:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 153, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
·
·
·· · ·
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei d~ Câmara
n• 153, de 1992, (n• 3.465/92, na Casa: de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que cria cargos na carreira Policial Federal, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar.
A matéria constou da pauta da sessão ordinária anterior,
quando teve a sua votação adiada para hoje.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
Sectetáiió-. É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 107, DE 1993
NoS termos (lp art. 352, inciso ll, do Regimento Interno,
requeremos a extinção da urgência concedida para o Projeto
de Lei da Câmara n"' 153, de 1992~ de iniciativa do Senhor
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Presidente da República, que cria cargos n-a Carreira Policial
Federal.
Sala das Sessões, l"de fevereiro de 1993. -Marco M3ciei
- Ronaldo Aragão - Jonas Pinheiro.
PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - A votação
do requerimento fica adiada por falta de quorum e a apreciação da matéria fica sobrestada.
PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) ~Item 4:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 155, DE
1992.
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Discussão em turno único do ProjetO de Lei da
Câmara n' 155, de 1992 (n• 3.420/92, na Casa de origem), de iniciativa do Ministério- Público da União,
que dispõe sobre a regulamentação da carreira de apoio
técnico-administrativo do Ministério PUblico da Un-ião
- MPU, e dá outras providências. (Dependendo de
Parecer.)
Nos termos do art. 140, do Regimento Interno, designo
o nobre Senador Jonas Pinheiro para proferir o parecer sobre
a matéria.
JONAS PINHEIRO (PTB- AP. ·Para emitir parecer.)
-Sr. Presidente, Srs.'Senadores, aprovado pela Câmara dos
Deputados, vem a esta Casa Revisora, para os fins do art.
65 da Constituição -Federal, o Projeto de Lei em epígrafe,
que dispõe sobre a regulamentação da Carreira de Apoio
Técnico~Adminístrativo do_ Ministério Público da União e dá
outras providências.
Esclarece o Sr. Procurador-Geral da República_ que a
referida Carreira, constituída pelas categorias funcio_~~is de
Técnico, Assistente e Auxiliar, foi aprovada pela Lei n~ 8.428,
de 29 de maio de 1992, que recebeu inúmeros vetos, dentre
os quais o do parágrafo único do art. 6°, o que vem tornando
inexeqüível a implantação da Carreira e a realização de concurso público para· provimento dos cargos.
_
Assim, a proposição em exame estabelece as denominações dos cargos, quantificando-os por categoria funcional
e por área de concentração; fixa os requisitos de escolaridade
e formação profissi_~nal exigíveis; dispõe sobre o ingresso na
Carreira, oferecendO diretrízes para a realização de concurso
público; e regulamenta a trahsferência de servidor para os
diversos ramos do Ministério Público da União.
Constata-se, portanto, que o presente piOjeto nãõ cria
cargos nem aumenta a despesa prevista, fornecendo tão-somente o instrumental de que necessita o Ministério Público
da União__ para a implantação da Carreira, há nove meses
instituída, e provimento dos cargos, sem-oque continuaria
inviável o funcionamento adequado das seguintes Procuradorias recentemente criadas:
a) 30 (trinta) Procuradorias da República eni MUnicípios
junto às Varas da Justiça Federal instaladas pelo Superior
Tribunal de Justiça;
b) 5 (cinco) Procuradorias Regionais da República junto
aos Tribunais Regionais Federais;
c) 4 (quatro) Procuradorias Regionais do Trabalho junto
aos Tribunais Regionais do Trabalho; e
_
.
d) 8 (oito) Promotorias de Justiça no Distrito Federal.
Em face de tais evidências, resulta de todo conveniente
e oportuno o acolhimento da proposição, para permitir que
o MinistériO Público possa dispor de suporte técnico-admi-
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nistrativo capaz de atendê-lo no desempenho de sua missão
constitucional.
Quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, entendemos que o projeto preenche todos os requisitos
pertinentes, estando em condições de tramitar -regularmente
nesta Casa.
Díante de todo o exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n' 155, de 1992.
PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) __.__. O parecer
é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
--do projeto, em turno único.Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Item 7:
MENSAGEM N• 92, DE 1993
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do art.
336, c, do Regimento Interno)
Mensagem n' 92, de 1993 (n' 29/93, na origem),
através da qual o Presidente da República solicita autOrização para contratar operação de crédito externo,
com garantia da União, no valor de sete milhões, novecentos e quarenta e cinco mil e duzentos e setenta
e sete dólares norte-americanos, entre a Companhia
de Desenvolvimento do Vale do São Francisco- CODEVASF e a Empresa Húngara de Comércio Exterior
e de Empreendimentos para Exportação- AGROINVE ST, para os fins que especifica. (Dependendo de
parecer)
Nos termos do art 140, a, do Regimento Interno, designo
o nobre Senador Marco Maciel, para proferir parecer.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senhor Presidente
da República encaminhou para exame do Senado Federal
proposta para qUe sejà'·autorizada a concessão de garantia
da União à contratação de_operação de financiamentO-externo,
a ser firmado pela Companhia de Desenvolvimento do Vale
do São Francisco- CODEVASf, junto à Empresa Húngria
<IS! Comércio Exterior- AGROINVEST.
: O montante da operação de crédito, no valor de
US$7 ,945,277,00 (sete milhões, novecentos e quarenta e cinco
mil, duzentos e setenta e sete dólares americanos), destina-se
a financiar a importaÇão de bens serviçOs de assistêilcia
técnica e transferência de tecnologia, nas áreas de agricultura,
pecuária, agroindústria, biotecnologia animal_ e vegeta_! e piscicultura.
Este empréstimo externo apresentará as seguir1_t~s características finanCeiras:
·
Valor da importação: US$9 ._931.597 ,00;
Valor do Financiamento: US$7.945.277,00;
Vigência: Data limite: cinco anos, prorrogáVeis por mais
de 12 meses, a partir da 'assinatura.
1 - Tranche "A" (Serviços)
Valor total: US$5.478.000,00
Valor financiado: US$4.382.400,00;
Sinal (Down Payment): a. 10% do valor do contrato,
como sinal, 45 dias contados de sua assinatura.
b) 10% do valor do contrato, como sinal, 45 dias contados
da data de emíssão das Atas de início efetivo dos s_erviços
e da aprovação dos projetas executivos.

e
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Amortização: 80% do valor do contrato, em 12 prestações
semestrais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira 18 meses
após a data das Atas referidas no item b acima.
2- Tranche "B" (Bens)
Valor Total: US$4.453.597,00
Valor Financiado: US$3.562.877 ,00;
Sinal ("Down Payment"): a. 10% do valor do contrato,
como sinal, 45 dias contados de sua assjnatura ou após a
emissão da guia de importação referente a compra de bens.
b. 10% do valor do contrato, dentro de 45 dias contados
da data de conhecimento de embarque ou arma:tenagem e
fatura comercial.
Amortização: 80% do valor do contrªto, em 12 prestações
semestrais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira 18 meses
após a data do conhecimento do embarque ou de armaze~
nagcm e da fatura comercial (Documentos Básicos).
Juros: exigidos semestralmente à taxa de 7,5% a.a. sobre
o saldo devedor, calculados a partir da data dos Docu.mentos
Básicos ou das Atas.
Quanto aos mecanismos de controle das operações de
crédito externo e ã: concessão de garantias da União a essas
operações, definidos a nível constitucional e regulamentados
pela Resolução do Senado Federal n• %189, cabem os seguintes esclarecimentos:
a) os limites de endividamento definidos nos art. 2~, 3\>
e 4n da Resolução n~ 96/89 são atendidos, conforme é informado na Exposição de Motivos que acompanha a mensagem
Presidencial;
Ressalte~se, ainda, que o Parécer da Secretaria do Teseu~
ro Nacional, anexo ao processo em exame, apenas informa
a inclusão da garantia a ser dada pela União nos limites de
endividamento previstos naquela Resolução; não são fornecidos, todavia, os dados comprobatórios do cumprimento dos
limites de endividamento;
b) relativamente aos limiteS pettineiftes-- à -codevasp,
aquele Parecer conclui "que há margem suficiente à cobertura
da operação no que concerne ao art. 2~ da citada resoh1_ção,
todavia. não há margem disponível para a contratação relativa~
mente aos limites de endividamento dos incisoS I e II do
art. 7"' da mesma". Tal fato implica a necessidade. também,
de autorização do Senado Federal .de_ pedido de excepcfo~
nalidade, relativo à elevação temporária desses limites, conforme cOnsta do a_rt. 9" da Resolução n"' 96/89, sem o que fica
inviabilizada a operação pretendida;
c) o parecer da Procuradoria~Geral_ da Fazenda Nacional
- PGFNICOFIN' 1625192, encaminhado ao Senado Federal,
no exame das cláusulas.da minuta contrawal conclui que as
mesmas são admissíveiS e estão de acordo com a legislação
brasileira aplicável à espécie, tendo sido observado o disposto
no artigo 5"' da Resolução 96/89, que veda disposição contratual de natureza política ou atentatóríi-à -sOberania ilaeidilal
e à ordem pública;
d) os condicionantes de garantia da União, estipulados
no § 9~ do art. 3<>_ da citada resolução também são atendidas~
conforme qonsta do parecer da Secretria do Tesouro N3.cional
-STNICOREFIDIREF n' 427192; dessa forma, a Secretaria
do Tesouro condu_i seu parecer favoravelmente à concessão
da pleiteada garantia da União;
e) há que se destacar, ainda, relativamente às exigências
quanto à instrução do processo·, ·constantes do § 39 do art.
49 da Resolução 96/89, que não foram encaminhadas as informações sobre as finanças do tomador e do garantidor do em~
préstimo, previstas na sua alínea g apenas emformado que.
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o projeto em referência está cOntemplado no Orçamento Ge~
ral da União, está incluído no Plano Plurianual, e qu aCODEVASF providenciará que suas propOstas orçamentária incluam
recursos específicos para atender aos compromissos finanCek
ros decorrentes do contrato pleiteado.
As demais formalidades prévias à concessão da garantia
da União e à contratação do empréstimo externo, prescritas
na Constituiç3.0 Federal e na Resolução 96/89 do Senado_ Fede~
ral, foram obedecidas.
Ante o exposto. somos pela autorização pleiteada pela
Mensagem n"' 92193. nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 8, DE 1993
Autoriza a Companhia de Desenvolvinento do Vale
do São FranCisco - CODEV ASF a ampliar os limites
fixados no art. 7~ da Resolução n~ 96, de 1989, do Senado
Federal, com vistas a contratar operação de crédito externo, com a garantia da União, no valor de
US$7 .945,277,00 (sete milhões, novecentos e_ quarenta
e cinco mil, duzentos e setenta dólares norte america~
nos), junto à Empresa Húngara de Comércio Exterior
e de Empreendirtentos para Exportação - AGROINVEST.
. _
..
O Senado Federal resolve:
Ãrt. 19 É a Companhia de DesenvOlvimento do Vale
do São Francisco_- CODEV ASF autorizada a elevar tempo~
rariamente os limites fixados.no art. 7~ da _Resol.ução n" 96,
de 1989, do Senado Federal, nos termos do art. 9o da citada
resolução, com vistas a contratar ç.peração de crédito externo,
com garantia da União, no valor de US$7.945,277,00 (sete
milhões, novecentos e quarenta e cinco ntil, duzentos e setenta
e sete dólares norte~americanos), junto à Empresa Húngara
de Comércio Exterior e. de Empreendimentos para Expor~
tação- AGROINVEST.
Parágrafo único. A operação de crédito externo referida
no caput deste artigo destina~se a financiar a importação de
bens e serviços de assistência técnica e transferência de tecno~
logia, no âmbito do. Protocolo de Cooperação Técnica e Finan.::
ceira celebrado entre a União e aquela empresa em 10 de
~
~
abril de 1992.
Art. 29 Fica a República Federativa do Brasil autori.:zada a conceder garantia à operação de crédito externo referida no art. 1" desta resolução.
Art. 39. As condições financeiras básicas Çla ·operação
de crédito externo a se! garantida pela União são as seguintes·:
I - Valor da Importação: US$9.931.597 ,00,
II- Valor do Financiamento: US$7.945.277,00;
III- Vigência: Data limite: cincO ãrios, prorrogáveis por
mais 12 meses, a partir da assinatura.
IV -TRANCHE "A" (Serviços)
a) Valor Total: US$5.478.000,00
b) Valor Financiado: US$4.382.400,00
c) Sinal (Down payment): a) 10% do valor do contrato,
como sinal, 45 dias contados de sua assinatura, b) 10% do
valor do contrato, como sinal, 45 dias contados da data de_
emissão das Atas de início eTetiVO dos serviÇOs e da aprovaçãO.
dos projetes executivos.
d) Àmortização: 80% do valor do contrato, ein 12 presta~
ções semestrais, iguais e ·sucesslVãs, vencendo a primeira 18
meses após a data das Atas referidas no item b acima.
V- Tranche ''B" ("Bens)
a) Valor Total: US$4.453.597 ,00
b) Valor Financiado: US$3.562.877,00;
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c) Sinal {Down Pnyment): a) 10% do valor do cOntrato,

como sinal, 45 dias contados de sua ·a-s·sinatura ou após a
emissão da guia de importação referente a compra de bens.
b) 10% do Valor do contrato, dentro de 45 dias contados
da data de conhecimento de embarque ou armazenagem e
fatura comercial.
d) Amortização: 80% do valor do contrato, em 12 prestações semestrais, iguais e sucessivas. vencendo a primeira 18
meses após a data do conhecimento do embarque ou de armazenagem e da fatura _comercial (Documentos Básicos).
VI) Juros: exigidos semestralmente à taxa de 7,5% a.a.
sobre o saldo devedor, calculados a partir da data dos Documentos Básicos ou das Atas.
Art. 4~' A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de 540 (quinhentos e quarenta)
dias, contados da data de sua publicação.
Art. 5<? Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - O parecer conclui pela apresentação do Projeto de Resolução o>?

8, de 1993.
.·
Completada a instrução na matéria, passa-se à discu_ssão
do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, ence:r:ro a discussão;
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra, por trinta minutos, ao nObre Seiiador
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Promiricia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, no dia 2 de outubro de 1992, véspera da
eleição municipal, ocorreu grave incidente na Casa de Detenção do Carandiru, na Cidade de São Paulo.
Nada menos do que 111 presos foram executados numa
operação caracterizada pela participação de inúmeros p-oliciais
militares, que adentraram naquela Casa de Detenção, fazendo
5 mil disparos.
Do lado dos detentos, houve 111 cadáveres; do lado dos
policiais, poucos feridos, ainda que, supostamente, 13 armas
tivessem sido apreendidas entre os amotinados. Evidentemente? havia entre eles pessoas que cometeram crimes bárbaros,
· crimes que demandavam penas severas.
Entretanto, o que aconteceu naquele dia trágico foi, em
verdade, aplicação infonnal da instituição- da pena de morte,
sem que tivesse havido o devido julgamen~C?- para tanto.
O próprio Ministro da Justiça, Maurício Corrêa, como
presidente da comissão que trata dos direitos humanos, deslocou-se para São Paulo, com o objetivo de_ averiguar in loco
o que teria acontecido.
No âmbito da Assembléia Legislativa formou-se uma
Comissão Especial de Inquérito, que, embora tenha adinitido
em seu relatório conclusivo que houve excesso, acabou não
responsabilizando qualquer pessoa, não obstante haver, por
parte dos Deputados Estaduais do Partido dos Trabalhadores,
outra vontade e disposição.
Foi também instaurado Inquérito Policial Militar, presidido pelo Coronel Luiz GOnZaga de Oliveira. Alegando falta
de provas suficientes para individualizar a culpa, o Inquérito
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admitiu apenas que houve excesso no Carandiru no dia 2
de outubro. Foi colocado que o Instituto. de Criminalística
consumiria 76 anos para dar conta dos exames de balística,
pois 300 armas foram apreendidas. Este argumento, além de
outros, acabou por impedir que fosse imputada culpa a qualquer pessoa pela prática de um ato certamente abusivo de
um ato que não pode ser senão condenado.
'
A Folha de S. Paulo, em editorial de boje, alude ao
vício da impunidade. Ressalta que policiais -sem dúvida,
não são poucos- sentem-se aptos a julgar e executar suspeitos
e presos sob custódia do Estado. A lição a tirar não poderia
ser mais absurdamente lógica: quanto maior o excesso, tanto
- maior a impunidade. Aponta a Folha de S. Paulo para a des"
controlada fuzilaria que tem caracterizado a ação de policiais
militares não apenas na Casa de Detenção, mas na sua ação
de dia-a-dia na Cidade de São Paulo, onde nada menos que
1.359 suspeitos, somente no ano 1992, foram mortos em episódios nas ruas da capital do Estado de São Paulo. Triste recorde!
É preciso ressaltar que, quando o governador diz ser
filosoficamente a favor da pena de morte, quando afirma que
a Polícia Militar deve ser dura com os que cometem crimes,
na própria forma de se expressar do Governador de Estado,
não pode haver qualquer tipo de instigação a procedimentos
abusivas tais como os que ocorreram na Casa de Detenção
do Carandiru, em 2 de outubro último, bem como os que
ocorrem no dia-a-dia na Cidade de São Paulo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, posso compreender as
dificuldades enfrentadas pela polícia - Polícia Militar e
Polícia Civil - na árdua tarefa de impedir a criminalidade.
No entanto, é preciso que a impunidade, seja pelas escaramuças do dia-a-dia na cidade, seja por episódios tais como
o massacre da. <:;asa de Detenção, não conduza a procedimentos que atinjam a garantia dos direitos individuais e o
sentido de justiça que devemos- esperar de hossas instituições.
Muito obrigado. (Muito bem!)
.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Aureo Mello - Carlos Patrocíriio - César Dias Darcy Ribeiro - Dario Pereirã - Eduardo Suplicy - Eva
Blay- Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Hydekel
Freitas- Iram Saraiva- Jonas Pinheiro- José Paulo Bisol
- José Sarney - Levy Dias - Magno Bacelar - Marco
Maciel - W,jlson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Não
há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de quartafeira, às-14h30min, a seguinte

ORDEM DO DIA
-lProjeto de Lei da Câmara N• 50, de 1992
(Em regime ~e urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto 4e Lei da Câmara
n• 50 de 1992 (n' 4.621/90, ria Casa de origem), de iniciativa
do P;esidente da República, que dispõe sobre a criação de
Escolas Técnicas Federais, e dá outras providências, tendo
Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador João
Calmon, favorável com Emendas que apresenta.
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-2Projeto de Lei da Câmara n' 143, de 1992 (Em regime de urgência, nos termos do art. 3_36, c, do
Regimento Interno.)
Votação, em turno únic.o, do Projeto de Lei da Câmara
n' 143, de 1992 (n' 3.104/92, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre a criação do
Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal do
Amapá, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador Jonas Pinheiro.
-3Projeto de Lei da Câmara n' 153, de 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
.
. __
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 153, de 1992 (n• 3.465/92, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que cria cargos na Carreira Policial Federal, tendo
Parecer favóráyel, proferido em Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar. (Dependendo da votação do Requeriment<rn' 107, de 1993, de extinção da urgência.)

-4Projeto de Lei da Câmara n• 155, de 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 155, de 1992, (n' 3.420192, na Casa de origem), de iniciativa
do Miriistério Público da União, que dispõe sobre a regulamentação da Carreira. de Apoio Técnico-Administrativo do
Ministério Público da União - MPU, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador Jonas Pinheiro.

-5Projeto de Resolução n' 8, de 1993
(Em regime de urgência, nos termos do a:rt. 336, c, do
·
Regimento Interno)

Votação, err. turno único, do Projeto de ResolUção n9
8 de 1993, que. autoriza a Companhia de DesenvolVimento
do Vale do São Francisco ~-CQDEY ASF a ampliar os limites
fixados no art. 79 da Resolução n"' 96; de 1989, do Senado
Federal, \:om com mistas e ·contratar operação de crédito exterior garantia da União, no valor de sete milhões, novecentos
e quarenta e cinco mil, dUzefttOs_-e_setenta e set_e doláres
norte-americanos, junto à Empresa -Húngara de Comércio
Exteririi e de Empreendimentos para- Exportação AGROINVEST.

-6Projeto de Lei da Câmara n' 157, de 1992
(Em regiitie de urgência, nos termos do art, 316, c, dÜ
Regimento Interno.)
__
DisCtJ.ssão; em turno úniêo; do Pi'ojeto de Lei da Câmara
n' 157, de 1992 (n' 3.423/92, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre a. organização
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e o funcionamento do Conselho Monetário Nacional. (Depen-de-ndo de Parecer.)

-7Projeto de Lei do Senado n' 105, de 1992
(Incluído em Ordem do dia nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno.)
Disctisão, ein turno único, do Projeto de Lei do Senado
n'105, de 1992, de iniciativa da CP! - FGTS, que dispõe
sobre o Fundo de Garantia do Tempo de SerViço, e dá outras
provid,_ências. (Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16horas e 50 minutos)

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 26, DE 1993
A COmissão Diietora do senado Federal~- DO uso de suas
atribuições. regimentais e regulamentares, e tendO em vista
o que consta do Processo n<? 015:507/92.0, resolve tranferir
o servidor Antônio Pio SilVa: Vasconcelos, ocupan"te da Categoria Funcional de Técnico_Legislativo- Área de Artesanto,
Cta_ss~ '.'E-special", Padrão V, para a Categoria Funcional de
Técnico Legi~lativo- Área de APminist_ração, Classe "Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
de acordo~ com o disposto no§ 1' do artigo 23 da Lei 8.112,
de 11 de dezembro de 1990 e no artigo 418, indso I,_ do
Regulamento Ádministiativo.
-- -Senado Federal, 2 de fevereiro de 1993.,-.Mauro Renevides - Carlos Alberto De'Carli - Márcio Lacerda - Saldanha Derzi - Iram Saraiva.
ATO DA COMISSÁO DIRETORA
N• 27, DE 1993

--A Comissão Diretora: do- Senado Federal, no uso" de suas
atribuições regiinent3iS -e regulamentares, e tendo em vista
o que consta do Processo n<? 015.709/92.2, resolve transferir
a servidora Dalva Quitéria Rangel Lima, ocupante da C~te
goria Funcional de Técnico Legislativo Área de Assistência
a Plenários e Portaria, Classe "Especiar', Padrão II, para
a Categoria Funcional de Técnico Legislativo --Área de Administração, Oasse ''Especial", Padrão II, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, de acordo com o disposto no § 1'?
do artigo 23 d~a Lei 8.112, de '11 de dezembro de 1990 e
no artigo 418, inciso I, do Regulamento AdministratiVo.
Senado Federal, 2 de fevereiro de 1993. -Mauro Benevides - Carlos Alberto De'Carli - Márcio Lacerda - Saldanha Derzi - Iram Saraiva.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 28, DE 1993
A Comissão D"ír.etora do Senado Federal, no uso de s.Uas
atribuições regimentãis e regulariientares, e·-féiido em vista
o que çonsta do Processo.-n'? 017.749/92-1, resqlv~ transferir
o servidor João Barbosa da Cunha, ocupante da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo- Área de Segurança, Classe "EspeCial", Padrão V, para a Categoria Funcional de Técnico Legislativo·- Área de Administração, Classe uEspecial'',
Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, de acordo
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·com o disposto no § 1' do anigo 23 da Lei n' 8.112, de 11
de dezembro de 1990e no anigo 418, inciso I, do Regulamento
Administrativo.
Senado Federal, 2 de fevereiro de 1993 . .......-Mauro Rene-

vides - Carlos Alberto De'CarU - Mál-.:io Lacerda - Saldanha Derzi - Iram Saraiva.
ATO DA COMISSÃO DIREÍORA

N• 29, DE 1993
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regimentais e regulamentares, e tendo em vista

o que consta do Processo n' 017.719/92-6, resolve, transferir
o servidor José Ribamar de Andrade ocupante da Categoria
Funcional de Técnica Legislativo- Área de Segurança, Classe "Especial", Padrão V, para a Categoria Funcional de Técnico Legislativo- Área de Administração, Classe "Especial",
Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, de acordo
com o disposto no § 1' do anigo 23 da Lei n' 8.112, de 11
de dezembro de 1990 e no artigo 418, inciso I, do Regulamento
Administrativo.
Sênado Federal, 2 de fevereiro de 1993. -Mauro Rene-

vides - Carlos De'CarU - Márcio Lacerda - Saldanha Derzi
· ·
- ·
- Iram Saraiva.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 30, DE 1993
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas
atribuiç-ões regimentais e regulamentares, e t_end~--~!!!- ~_!l!_
o que consta com o Processo 00.440/92~ 1 - rCsOívetransferir
o servidor Aloisio João Paulo, ocupante da Categoria Funcional de Técnico Legislativo~ Área de Segurança, Classe "Especial", Padrão V, para a Categoria Funcional de Téenico
Legislativo --Área de Administração, CliiSse «EsPedài"; Padrão V, do Quadro de PessOal do Senado Federal, de acordo
com o disposto no § 1', do artigo 23 da Lei n' 8 .112, de
11 de dezembro de 1990 e no anigo 418;InCiso'J; do Regulamento Administrativo.
Senado Federal, 2 de fevereiro de 1993.- Mauro Beoevldes- Carlos De'CarU- SBldanha Derzi- Iram SIIÍ'aiva.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 31, DE 1993
A Comissão Diretorã do Senado Federal, no uso-de suas
atribuições regimentais e regulamentares, e tendo em vista
o que consta do Processo n' 015.924/92-0, resolve transferii
o servidor Nicolau Bonvakiades, ocupante da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - Área de Segurança, Classe
"Especial", Padrão V, para a Categoria Funcional de Técnico
Legislativo- Área de Administração, Classe "Especial", Pa·
drão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, de acordo
com o disposto no § 1' anigo 23 da Lei n' 8.112, de 11 de
dezembro de 1990 e no artigo 418, inciso I, do Regulamento
Administrativo.
Senado Federal, 2 de fevereiro de 1993. ~Mauro-Rene
vides - Carlos De'Carli - Saldanha Derzi - Iram Saraiva
- Márcio Lacerda.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 32, DE 1993
A Comissão Dfretora do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regimentais e reguiameDt3res, e tendo _ eiti ~_vista
o que consta do Processo II" 015.796/92-2, resolve transfeiir
o servidor Márcio Sampaio Leão Marques, ~cupante da Cate-
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gOria Funcional de Técnico Legislativo- Area de Eletrônica
e Telecomunicações, Classe "Especial,., Padrão V, para a
Categoria Funcional de Técnic<:!L~gislativo- _Área de ~dmi
nistração, Classe-''Especiai'\Padrão V, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, de acordo com o disposto no § 19 do

anigo 23 da Lei n' 8.112, de 11 de -dezembro de 1990 e no
artigo 418, inciso I, do Regulamento Administrativo.
Senador Federal, 2 de fevereiro de 1993. --Mauro Beoe-

vldes- Carlos De'Carll - Márcio Lacerda- Saldanha Derzi
- Iram Saraiva.
ATO DO PRESIDENTE
N• 39, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outó.gada pelo Ato da
Comissão DiretOra 2, de 1973, e tendo em vista o que consta
do processo PD 000.343/89-9, resolve nomear Arnaldo Moreira da Silva para o cargo de Especialidade em Informática
Legislativa/Técnicas de Produção,-Classe 4~, Padrão I, do Quadro de Pessoal do Centro de Informática e Processamento
de Dados do Senado_ Federal PRODASEN, em virtude da
aprovação em concurso público homologado em 7-12-89, pelo
Ato o• 37, de 1989 e prorrogado pelo Ato n' 40, de 1991,
ambos da Comissão Diretora do Senado Federal.
Senado Federal, 29 de janeiro de 1993. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 40, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso -de suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outogada pelo Ato da
Comissão Diretora 2; de 1973, e tendo em vista o que co-nsta
do Processo PD 000.343/89-9, Resolve nomear Marcelo Vavallo para o cargo de Especialista em Informática Legislativa/
Análise da Informação, Classe 3•, Padrão III, do Quadro de
Pessoal do Centro de Informática e Processamento de Dados
do Senado Federal - prodasen, em virtude da aprovação
em concurso público homologado em 7-12-89, pelO Ato n"
37, de 1989 e prorrogado pelo Ato n' 40, de 1991, ambos
da Comissão Diretora do Senado Federal:
Senado Federal, 29 de janeiro de 1993. -Senador Mauro
Benevides, Presidente
ATO DO PRESIDENTE
N• 41, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outogada pelo Ato da
Comissão Diretora 2, de 1973, e tendo em vista o que consta
do Processo PD o• 000.343(89-9; resolve noméar Wagner Rodrigues Teixeira para-o cargo d6 Especialista em Infomática
Legislativa/Técnicas de Produção, Classe 4•, Padrão I, do Quadro de Pessoal do Centro de Informática e· Processalnento
de Dados do Senado Federal - PRODASEN, em virtude
da aprovação em concurso público homolggado em 7-12-89,
_ pelo Ato o• 37, de 1989 e prorrogado .Pelo Ato n' 40, de
1991, ambas da ComiSsão _Diretora do Senado Federal.
Sepado Federal, 29de )aneiço de 1993. ~senador Mauro
Benevides , Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE
N• 42, DE 1993
O Presidente do Senado Federai,- no uso da sua cOinp-etência regirilerital e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pel~ Ato
da Comissão= Diretora o"? 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n~ 001.948/95-8, resolve
aposentar, voJuntariamente, o servidor Ney Madeira, ~nalista
Legislativa, Area de Processo Legislativo, Classe ''Especi~,"
Padrão V, atualmente no exercício do cargo em comissão
de Diretor-da Subsecretaria de Administração de Pessoal,
súnbolo SF-DAS-101.4; nos- termos do artigo 40, inciso Itl,
alínea a, da ConstituiçãO da República Federativa do Brasil,
combinado com os artigos 186, inciso III, alínea a, 193- e67, da Lei n• 8.112, de 1990, bem assÍlil com o artigo 11
da Resolução (SF) n'? 87, de 1989, no cargo em comissão,
código SF-DAS-101.4, com proventos integrais, observado
o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 1"' de Fevereiro de 1993. - Senador
Mauro Benevides, Presidente
ATO DO PRESIDENTE
N• 43, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com· a
delegação de competência que lhe foi outogada pelo Ato da
Comissão Diretora n"' 2, de 197::f, resolve exonerar, a pedido,
Margarett Rose N. Leite Cabral, Analista Legislativa, área
de Processo Legislativo, Classe "Especial", Padrão V, do cargo, em comissão, de Chefe de Gabinete da Presidência do
Senado Federal, Código SF-DAS-101.4, do Quadro de Pessoal
do Senado.Federal.
Senado Federal, 19 de fevereiro de 1993. -Senado Mauro
Benevides , presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 44, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso_ da sua conipetência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de comeptência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, resolve
nomear Margarett Rose Nunes Leite Càbral, Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe "Especia1", Padrão
V, do Quadro Permanente do Senado Federal, para exercer
o cargo, em comição, de Assessor Legislativo, código SFDAS-12.3, do Quadro Permanente do Senado Federal.
Senado Federal, 1 de fevereiro de 1993. -Senador Mauro Benevides , Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 45, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, de confortnidade com a
delega·Ção de competência q-ue lhe foi outorgada pelo Ato
da Contissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em viSta o que consta do Processo n9 001.230/93..:, resolve
aposentar, voluntariamente, o servidor José de Ribamar
Duarte Mourão~ Analistª Legislativo 7 Area de Processo Legislativo, Casse "Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciSo III, alínea
c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado COJP os artigos 186, ínciso III, alínea c, 193 e 67, da
Lei n9 8.112, de 1990, bem assim com o artigo 11 da Resolução
(SF) n• 87, de 1989, no cargo em comissão de Assessor Legisla-
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tivo, código SF-DAS-12.3, com proveritos proporcionais ao
tempo de serviço, observado o disposto no artigo 37, inciso
XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 1•de fevereiro de 1993. -Senador Mauro Benevides, Presidente
ATO DO PRESIDENTE
N• 46, DE 1993
_ _o Pre.sidente do Senado Federal, no uso da sua CÚmpctêncta regtmental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora o• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n9 000.705/93-4, resolve
aposentar, voluntariamente, Terezinha Lemos de Souza, Analista Legislativo, Classe "Especial", Padrão V, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40~ inciso
III, alínea a, da Constituição da República Federativa do
Brasil, combinado com os artigos 186, inciso __m, alínea a;
193; e 67, da Lei n• 8.112, de 1990, e artigo 11, da Resolução .
(SF) n• 87, de 1989, bem assim com as vantagens da Resolução
(SF) n' 21, de 1980, com proventos integrais, observado 6
dispo:rto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 19 de fevereiro de 1993. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 47, de 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n9 000.853/93-3, resolve
alterar o Ato desta Presidência o• 196, de 1991, publicado
no DCN, Seção II, de 2 de fevereiro de 1991, para manter
aposentado o servidor Amaury Gonçalves Martins, Analista
Legíslativo, Classe Especial, Pacirão_ y, no cargo, em comissão, de Diretor da Subsecretariã de Administração de Material
e Património, código SF-DAS-101.4, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal- Parte Permanente, nos termos do artigo
40, inciso III, alínea c, da CoristitU.ição_ da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 67, 186, inciso III,
alínea c, e 193, todos da Lei n~ 8.112, de 1990, artigos 517,
inciso I, e 524, do Regulamento Administrativo do Senado
Federal, bem assim com o artigo 11 da Resolução SF n' 87,
de 1989, com proventos proporcionais do cargo, em comissão,
de Diretor, código SF-DAS.101.4, a partir de 19 de setembro
de 1992, observado o disposto no artigo 37, inciso- XI, da
Constituição Federal.
Senado Federal, 1• de fevereiro de 1993. -Senador Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 48, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua cOmpetência regimerttal e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que Consta do Processo n 9 001.046/93-4, resolve
alterar _o Ato desta Presidência n"' 111, de 1988, publicado
no DCN, Seção II, de 10 de agosto de 1988, para inatiter
aposentado o seividor Lourival FrancisCo Lopes, Analista Le~
gislativo, Classe Especial, Padrão V, do Quadro de Pesso~l._
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do Senado Federal- Parte Permanente, no cargo, em comissão, de Assessor Legislativo, código SF-DAS-102.3~ nOs termos do artigo 40, -inciSO III, alínea a, da Constituição" da
República Federativa do Brasil, combinado com Os artigos
67, 186, inciso III, alínea a, e 193, todos da Lei n~ 8.112,
de 1990, artigos517, inciso I, e 524, do Regulamento Admiriistrativo do Senado Federal, bem assim com o artigo 11 da
Resolução SF nl> 87, de 1989, com proventos integrais, calculados com base no cargo, em comissão, de Assessor Legislativo, Código SF-DAS. 102.3, a partir de 1' de setembro de
1992, observado o disposto no artigo 37,-inciso XI, da Constituição Federal.
_
__
__
Senado Federal, 19 de fevereiro de 1993. -Senador Mauro Benevides, Presidente d9 Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 49, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua ~mpe
tência regimental e regulamentar, em ..-:unformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da ComiSsão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n9 000.598/93.:.3, resolve
alterar o Ato desta Presidên_cia n? 154, de 1991, publicado
no DCN, Seção II, de 30 de janeiro de 1991, para manter
aposentado o servidor João Emilio Falcão Costa. Fi.lhçh _!!.O
cargo de Assessor Legislativo, em comissão, código SFDAS-102.3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos
termos do artigo 40, incisO-III, alínea a, da Constituição da
República Federativa do Brasil, coínbinado com os artigos
67, 186, inciso III, alínea a e 193, todos da Lei n' 8.112,
de 1990, bem assim com o artigo 11 da Resolução SF n9 87,
de 1989, com proventos integi'ais do cargo, em comissão, de
Assessor Legislativo, código SF-DAS.102.3, a:-partir de 1'
de setembro de 1992, observado o disposto no artigo 37, inciso
XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 1• de fevereiro de 1993.- &riador Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 50, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência: regimental e regulamentar, de conforrriidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n9 0001.202/93-6, reSolve
aposentar, voluntariamente, Sergio Paulo Azeredo Boechat,
ocupante do cargo isolado de provimento·efetivo de Assessor
Legislativo- DAS-3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal - Parte Especial, nos termos do artigo 40, ·incisO- III,
alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinado com os artigos 186, indso III, alínea_ c, e 67, da
Lei n9 8.112, de 1990, bem assim com o artigo 11 da Resolução
(SF) n' 87, de 1989, com proventos proporcionais ao tempo
de serviço, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da
Constituição Fed.er_aL_
Senado Federal,19 de fevereiro de 1993. -Senador Mau~
ro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 51, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência reginiental e regulamentar, em confófrilidade com a
delegação de competência que lhe foi OtitOtgad( pelO Ato
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da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo h9 000.621/93-5, reSOlve
alterar o Ato desta Presidência n? 144, de 1991, publicado
no DCN, Seção II, de 30 de janeiro de 1991, para manter
aposentado o servidor Juarez Abdulmassih, no cargo de Diretor da Subsecretaria de: Assistência Médica e Social, em _comissão, código SF-DAS-101.3, do Quadro de Pessoal do S~nado
Federal, nos temfos do artigo 40; iilciso III, alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com
os artigos 67, 186, inciso ill, alínea c e 193, todos da Lei
n' 8.112, de 1990, bem assim com o artigo 11 da Resolução
SF o' 87,de 1989, com proventos proporcionais, calculados
com base no cargo em comissão, de Diretor da Subsecretaria
de Assistência Médica e Social, código SF-DAS. 101.3, àrazão
de 34/35 (trinta e quatro trinta e c.inco avos) de seu vencimento,._
a partir de 1~ de setembro de 1992, observado o disposto
no artigo 37, inciso XI, da ConstitUição Federal.
Senado Federal, 1' de fevereiro de 1993. -Senador Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 52, DE 1993
O Presidente do Senado Fe.deral, no uso de sua competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão DTietoi"a
n9 2, de 4 -de abril de 1973, ·e: -tendo em vista o que Consta
n9 001.219/93.,.6, resolve alterar o Ato desta Presidência n?
242, de 1990, publicado no DCN, Seção II, de 23 de novembro
de 1990, para manter aposentado o servidor Hélio Carvalho
da SilV-a-, Analista Legi_slativo, Ái:-ea de Proc;esso Legislativo,
Classe Especial, Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal - Parte Permanente, no cargo, em comissão, de
Diretor, código SF-DAS-101.4, nos termos do artigo 40, inciso
II, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinado com os artigos 67, 186, inciso III, alínea a, e 193,
todos da Lei n' 8.112, de 1990, e artigos 517, incisO I, e
524, do Regulamento Administrativo do Senado Federal. bem
assim com o artigo 11 da Resolução SF n' 87, de 1989, com
proventos integrais, calculados com base_ no carg9, em comissão, de Diretor, Código SF-DAS. 101.4, a partir de 1' de
setembro de 1992, observado o disposto _no_ artigo 37, inciso
XI, da Constituição Federa!.
Senado Federai; 1' de fevereiro de 1993. -Senador Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 53, DE 1993

.o Pr~sidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulame~tar, em conformidade com a
delegaç~o ?e c~mpetência·que lhe_ foi oUtorgada pelo Ato
da Com1ssao Dtretbra n9 2, de 4 de abril de 1973 e tendo
em vista o ·que--Consta do· Processo n? 015.795/92-6: résolve
alterar o Ato__ desta Presidência n? 21, de .1992, _publicado
no DCN, Seçao II, de 3 de fevereiro de 1992, para manter
aposentado o servidor Mauro Mendes de Lima Assessor Legislativo, Parte Especial, do Quadro de PessC:al do Senado
Federal, nos termos·do artigo 40, inciso III, alínea c, da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, combinado
com os artigos 186, inciso III, alínea c, 67 e 193, da Lei
n' 8.112, de 1990, bem assim com o artigo 11 da Resolução
SF n 9 87, de 1989, com proventos proporcionais (33/35 avos)
do cargo em Comissão DAS-3, a partir de 13 de novembro
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de 1992, observado o disPosto no artigo 37, inciso XI, da
Constituição Federal.
Senado Federal, 1' de fevereiro de 1993. -Senador Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE

N• 54, DE 1993

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, elll _Çc_>_nformidade com a
delegação de competência que lhe foi-OUtOfgado pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do -Processo n~ OOL601193-8, resolve
alterar o Ato desta Presidência n~" 72, de 1987 1 publicado
no DCN, Seção II, de 10 de março de 1987, para manter
aposentado o servidor Aleixo Ramirez Gonzalez~ Analista
Legislativo, Classe Especial, Padrão V, do Quadro de Pessoal
Senado Fed_eral- Parte Perrhanente, no cargo, em comissão,
de Chefe de Gabinete do Presidente, código SF-DAS-101.4,
nos termos do artigo 40, inciso III, alínea a, da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos
67, 186, inciso UI, alínea a, e 193, todos da Lei nl' 8.112,
de 1990, artigos 517, incisO I, e 524, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem assim com o artigo 11 da
Resolução SF n' 87, de 989, de Chefe de Gabinete do Presidente, código SF-DAS.101.4, a partir de 1• de setembro de
1992, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Consti.:tuição Federal.
Senado Federal, 19 de fevereiro de 1993. -Senador Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE

N• 56, de 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso· de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n' 001.416193-6, resolve
alterar o Ato desta Presidência n' 48, de 1987, publicado
.no DO, Seção II, de 12 de fevereiro de 1987, para manter
aposentado o servidor Alberto Moreira ·de Vasconcelos, Analista Legislativo, Classe Especial, Padrão V, do Quadro de
Pessoal do Senado Federal - Parte Permanente, no cargo,
em comissão, ?e Consultor~Geral, código SF·DAS-102.5, nos
termos do arttgo 40, inciso III, alínea a, da Constituição da
Repúlbica Federativa do Brasil, combinado com os artigos
67, 186, inciso III, alínea a, e 193, todos da Lei n<? 8.112,
de 1990, e artigos 517, inciso I, e 524, do Regulamento Administrativo do Senado Federal~ bem assim com o artigo 11
da Resolução SF n' 87, de 1989, com proventos integrais,
calculados com base no cargo, em comissão, de Consultor-Geral, código SF-DAS.l02.5, a partir de 1' de setembro de
1992, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal,1'~de fevereiro de 19-93. -Senador Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 57, DE 1993
Homologa o Concurso Público para o ·cargo iso~ado
de provimento efetivo de Assessor Legislativo do Quadro
de Pessoal do Senado Federal - Parte Especial.

ATO DO PRESIDENTE

N• 55, DE 1993
O Presidente do _Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretoni ri~" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo no 001.592/93-9 ,resolve
alterar o Ato desta Presidência n' 454, de 1992, publicado
no DCN, Seção li, de 19 de novembro de 1992, para manter
aposentado o- servidor José Lucena Dantas, Analista Legislativo, Classe Especial, Padrão V, do Quadro de Pessoal Senado
Federal- Parte Permanente, no cargo em comissão, de Díretor, código SF-DAS-101.4, nos termos do artigo 40, inciso
III, alínea a, da Constituição da República Federativa do
Brasil, combinado com os artigos 67, 186, inciso III, alínea
a, e 193, todos da Lei n' 8.112, de 1990, artigos 517, inciso
I, e 524, do Regulamento Administrativo do Senado Federal,
bem assim com o artigo 11 da Resolução SF n' 87, de 1989,
com proventos~ partir de 1~" de setembro dc.l992, observado
o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 1' de fevereiro de 1993. -Senador Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
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O Presidente do Senado Federal~ no uso de sua competência regimental, resolve
Art. 19 Ê homologado o resultado final do Concurso
Público para o cargo isolado de provimento _efetiVO de Assessor Legislativo do Quadro de Pessoal -do Senado Federal,
promovido pelo Senado Federal_em convênio com a Fundação
Universidade de Brasília, cuja classificação final é apresentada
no Anexo deste Ato.
Art. 2~" A nomeação dos aprovados far-se-á em estrita
obediência ao Edital e obedecerá:
I - às necessidades do Senado Federal nas respectivas
ár~s;

-

II -ao número de vagas estabelecido nO edital de conVocação; e
ITI - à ordem de classificação.
Art. 3\' Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
··
Art. 49 Revogam-se as disposições em ~;;ontrário.
Senado Federal, 19 de fevereiro de 19Y3.- S.enador_M~u11! Benevides, Presidente do Senado Federal.

ÁRf:/\ CINCO
T N,';CIU <;li O

0001)4
00055
00057
000"25

NO MI•:

CÍCERO IY/\N FERREIRI\ GONTIJO
DIRCEU VENTURA TEIXEIR/\
LUCIA HELENA CHI/\RINI MEDEIROS
LUIS LUZ

NO'I"I\ 1.-INI\L
589·, 80

5_'1.9..~ ~-0 ...
490,"1)0
48Gl?.O

9q_ Terça-feira 2

_ J:)IÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Fevereiro de 1993

ÂREA SEIS
INSCRIÇÃO

00002
00086
00011
00093
00063
00089
00017
00111
00004

NOME

NOTA FINAT.

JOS~

710.10
604,50
596,00
556,50
534.50
522 '50
520.90
51-1,50
507,40

ROBERTO BASSUL CAMPOS
EL!SIIBETH WI\NDERLEY NOBRF.G/1
CARLOS ROBERTO DOS S. MOURA
LUCI/lN/\ STUDIIRT L. DE 1\. 1\NDR/\DB
LUIZ DE GONZ/\G/1 DOS R. CARVALHO
LILI/\ MARIA DE 1\. E. FRANÇA
MARIA SILVI/1 BARROS LORF:NZETTI
DUARTE DE SOUZA ROSA FILHO
ANA TEREZA SOTERO DUARTE

I.RF.A SI':TF.
I::scRrçl\o

00015
00153
00235
00022
00074
00038
00174
00079

NOME
FERNANDO ANTONIO LYRIO SILVA
PAULO RODOLFO R. PEREIRA
EDUARDO BAUMGRATZ VIOTTI
HELOISA INES MIIGI\LHÃES
CRISTINA THEDIM BRANDT
AUGUSTO CES/IR B. PIRES
MARIA DE JESUS C. DE M. FERRA7.
CARMEM RACHEL S. M. FARÍA

NOTA FINAL

719.70
671.00
615,?0
603,90
591,80
586,40
563.80
549.50

ÂREA OITO
INSCRIÇl\0

00038
00182
00043
00051
00174
OOÓC>l
00003
00189
00007
00054

NOME
MARCELO LUCIO OTTONI DS CASTRO
HELOISA MIRANDA S. DE CARVALHO
GILSON SOBRAL
ID/\LIN/1 MARIA ROCHA. MÍÚ.Õ.
CLEIDE DF: OLIYF.IRA LRMOS
ADlHANA VA[,[,P. DOS IHÚ~
GF.RALDO MAGI':LA DI\ SILVA
SILONY CASSI/1 SILYERIO
MARIA Z~LI/1 ~ORBA ROCHA
MARCELO FREITAS CBLESTIN

NOTA l"'NAL

728.40
677.90
666,20
613,70
614,90
!:i~rJ ' r:-.r)
591,30

579,00
574,40

ssoJ·1o

ÂREA ONZF.
INSCRIÇl\0

NOME

-00041
00009
00002
00052
00032
00008
00038
00005
00055
00016

FRANCISCO EUGENIO M. ARCANJO
MARCELO AFFONSO MONTEIRO
LUCIO REINER
WAGNER MONDIM RIBEIRO
MARCELOVII\NA E. DI:: MORAES
CIRO CAMPOS CHRISTO tERNANDES
CHRISTIANP. ALMEIDA DE AGUIÀR
ELIR CANANP./1 SILVA
1\DRIANA MONTEIRO VIEIRA
HUGO PORTO SOA-RES

NO'f/1 FINAL

643,00
614,20
596,40
590,50
--501,10
541.90
517,60
505,60
483,00
475,40
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ÁREA DOZE
INSCRIÇllO

00301
00298

00042
00091
00088
00311
00209
00191
00165

NO'l'A FINAL

NOME

705,20
701,00
694,80
661!,80
657,10
650,70
644,00
598,00
533,90

ALVARO ALMEIDA DE BRITTO
HUMBERTO TEIXEIRA AVEIR~
CRISTOVllO S. DE FARIA JUNIOR
ANTONIO PEREIRA 08 PAULA
LILIAN MARCIA SIMÕES ZAMBONI
JOllO CARLOS GASTAL JUNIOR
JOS~ FERNANDES NETO
JOllO BATISTA DE MIRANDA TORRES
DAVID WAISMAN

As inscrições nq 00044 (Área quatro), ng
n2
00137 (Área dez) aguardam decisão.
ATO DO PRESIDENTE
N• 58, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar. em conformidade com a
delegaç~o ~e cc:mpetência _que lhe foi outorgada pelo Ato
da Com1ssao Du~tora n9 2, de 4 de abril de 1973, reSolve
nomear! o sé de Ribamar Duarte Mourão para exercer o cargo-,
em comiSsão, de Assessor Legislativo, código SF·DAS'102.3,
do Quadro de Pessoal do Senado Federal.
Senado Federal, 19 de fevereiro de 1992_, ::-Senador Mauro Benevides, Presidente.

00020

(J\rea

nove)

e

dente n 9 390: de_ 1992, ~m virtude de não haVerem cumprido
o p~zo preVISto para posse no referido cargo, de acordo com
a disposto no art. 13, § 1•, da Lei n' 8.112, de 1990.
Senado Federal, 19 de fevereiro de 1993. -Senadoi Mauro Benevides, Presidente d_o Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE
N• 61, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, e de acordo com o §
2' do art. 15 da Lei n' 8.112, de 1990, resolve exonerar Marcelo
ATO DO PRESIDENTE
José Oliveira Yared do cargo de Técnico Legislativo-Área
N• 59, DE 1993
de Eletrónica e Telecomunicações, Classe 3•, Padrão I, do
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuQuadro de Pessoal do Senado Federal, para o qual foi nomeações regimentais e regulamentares, em Conformidade ço:Qt a
do pelo Ato do Presidente n' 390, de 1992, em virtude de
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato " não haver cumprido o prazo previsto para entrar em exercício
da Comissão Di_re_t_ora" n9 2, de 1973, e tendo em vista o' que
no referido cargo, de acordo com o disposto no § 19 do art.
consta dos Atos do Presidente n' 488, de 1992, e 12, de 1993,
15 da Lei n' 8.112, de 1990.
resolve nomeàr Maria Antónia Barbosa e Maria José BeZerra ·
Senado Federal, 19 de fevereiro de 1993. -Senador MauFerraz, para o cargo de TéCnico Legislativo-Área de Auxiliar
ro Benevides, Presidente do Senado Federal.
de Enfermagem, Classe 3~, Padrão I, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, em virtude de aprovação em concurso
público, homologado pelo Ato do Presidente n' 406, de 1992,
ATO DO PRESIDENTE
publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção.Jl, de 22
N• 62, DE 1993
de outubro de 1992 e no Diário Oficial da União, Seção I,
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuide 22 de outubro de 1992.
-ções regimentais e regulamentares, em conformidade com a
Senado Federal, 1• de fevereiro de 1993. -Senador Maudelegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
ro Benevides, Presidente do Senado Federal.
da Comissão Diretora n 9 2, de 1973, e de acordo com o que
ATO DO_ PRESIDENTE
consta dos Atos .d.o Presidente n>"' 60 e 61, de 1993, resolve
N• 60, DE 1993
nomear Fernandes Tomyoshi Takuno, Arão Fernandes Bulhões
e Edgar Benicit> Rosa, para o Cargo de Técnico Legislati·
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuivo;;Área de Eletrô~ica e Telecomunicações, Classe 3•, Padrão
ções regimentaiS: e regulamentares, em conformidaóe com a
I, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, em virtude de
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo· Ato
aprovação em concurso público, homologado pelo Ato do
da Comissão Diretora no;o 2, de 1973, e de acordo com o §
6• do art. 13 da Lei n' 8.112, de 1990, resolve tomar sem Presidente n' 358, de 1992, publicado no Diário do Congresso
efeito as nomeações de William Vairo dos_Santos e Ednilton Nacional, Seção II, de 22 de setembro de 1992 e no Diário
Oficial da União, Seção I, de setembro de 1992.
Andrade Pires, para o cargo de Técnico Legislativo-Área de
Senado Federal, 1' de fevereiro de 1993. -Senador Mau·
Eletrônica e Telecomunicações, Classe 3• ~ Padrão I, do Qua. dro de Pessoal do Senado Federal, constante do Ato do Presi- ro Benevides, Presidente do Senado Federal .
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ATO DO PRESIDENTE
N• 63, DE 1993

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformidade com _a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de acordo com a Resolução n<?
56, de 1992, e tendo em vista o disposto no § 2• do art.
15 da Lei n' 8.112, de 1990, resolve exonerar Maria Ângela
Couto do cargo de Técnico Legislativo-Área de Telefonia,
Classe 3•, Padrão I, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
para o qual foi nomeada pelo Ato do Presidente n<? 417, de
1992, em virtUde de não haver cumprido o prazo previsto
para entrar em exercício no referido cargo, de acordo com
o disposto no§ I•do art. 15 da Lei n' 8.112, de 1990.
Senado Federal, 1' de fevereiro de 1993. -Senador Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 64, DE 1993

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regul3mentares, cm conformidade com a
delegação de competência que lhe foi oUtorgada pelo Ato
da Comissão Dirctora n~ 2, de 1973, de acordo com a R.es_olução n~ 56, de 1992, e tendo_ em vista o que consta do Ato
do Presidente no 63, de 1993, resolve nomear Loide de Melo
Faria, para o cargo de T~cnico LegislativO-Área de Telefonia,
Classe 3~, Padrão I, do QuadrQ de Pessoal do Senado Federal,
em virtude de ap!ovação em concurso público, homologado
pelo Ato do Pres1dente n• 405, de 1992, publicado no Diário
do Congresso Nacional, Seção II, de 22 de outubro de 1992
e no Diário Oficial da União, Seção I, de 22 de outubro de
1992.
- ---..
Senado Federal. 1~ de fevcreífo de 1993.- Senador Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 65, DE 1993

O Presidente do Senado Federal, no us_o de suas atribuições regimentais e regulamentares, em _conformidaQ~ _COIJl__ a
delegação de competência ,ql}e__ltl_e _foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, e_ de acordo com o §
6' do art. 13 da Lei n' 8,112, de 1990, resolve tornar sem
efeito as nomeaçóes de Carlos Eduardo Teixeira Freir~~ D_orgil
Marinho da S. Brandão, Anna Augusta Chagas Ferreira, Silvia
Pontes Carvalho, César Augustos Rolon e Marinalva Lima
de Souza, para a cargo de Técnico Legislativo-Área de Datilografia, Classe 3\ Padrão I. do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, constante do Aio do Presidente n' 389, de 1992,
em virtude de não haverem cumprido o prazo previsto para
posse do referido cargo, de acordo com o disposto no art.
13, § 1', da Lei n• 8.112, de 1990.
Senado Federal, 1~ de fevereiro de 1993. -Senador_Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 66, DE 1993

O Presidnetc do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Dirétora n" ~. de 1973, e tendo em vista o disposto
no§ 2• do art. 15 da Lei n• 8.112, de 1990, resolve exonerar
Noêmia Gonçalves Barbosa, Eneida Aparecida M. Vieira,
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Maria do Perpétuo Socorro A. de Souza, Lafaiete Luiz do
Nascimento e António Carlos Vidigal Simões do cargo de
Técnico Legislativo-Área de Datilografia, Classe 39 , Padrão
I, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para o qual
foram nomeados pelo Ato do Presidente n9 389, de 1992,
em virtude de não haverem cumrpido o prazo previsto para
entrar cm exercício no referido cargo, de acordo com o disposto no§ 1• do art. 15 da Lei n' 8.112, de 1990.
Senado Federal, em 19 de fevereiro de 1993.- Senador
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 67, DE 1993

O Presidente do Senado Federal, no_uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outrogada pelo Ato
da Comissão Diretora n? 2, de 1973, e tendo em vista o que
consta dos Atos do Presidente n~ 65 e 66, de 1993, resolve
nomear Arilene de Oliveira Freire, Heriberto Brasileiro Ceolin, Dilene Soares da Rocha Tavares, Carlos Eduardo Rodrigues Cruz, Magda C. A. de Vasconcelos, António Marcos
Mousinho Sousa, Alcina Luce Sepulveda Coelho, Angelina
Almeida Silva, Francisca Helena Rios, Gilson Dantas de San~
tana, Otto Fernandes da Silva, Marcia Lemes da Silva Eliane
Cunha -~endonça e Çristil:ta Judite Vicino, para o carta de
Técnico Legislativo-Arca de Datilografia, Classe 39, Padrão
I, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, cm virtude de
aprovação- em concurs·o público, homologado pelo Ato do
Presidente n~ 357, de 1992, publicado no Diário do Congresso
Nacional, Seção II, de 22 de setembro de 1992, e no Diário
Oficial a União, Seção I, de 22 de setembro de 1992.
Senado Federal, em 19 de fevereiio de 1993. -Senador
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATODO PRESIDENTE
N• 68, DE 1993

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, cm conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão-Tiirctora no--z, de 1973, e de_ acordo com o §
6~ do art. 13 da Lei n~ 8.112, de 1990, resolve tornar sem
efeito a nomeaçãO de Anaeno dos Santos Xavier, para o cargo
de Técnico Legislativo-Área de Transportas, Classe 3"', Padrão
I, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, constante do
Ato do Presidente n~ 277, de 1992, em virtude de não haverem
cumprido o prazo previsto para posse do referido cargo, de
acordo com o disposto no art. 13, § 1~. da Lei n 9 8.112, de
1990.
Senado Federal, em I• de fevereiro de 1993.- Senador
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 69, DE 1993

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, cm confonnidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2. de 1973, e tendo em vista o que
consta do Ato do Presidente n~ 68, de 1993, resolve nomear
Sergio Araujo de Amorim Lopes para o cargo de Técnico
Legislativo-Area de Transportes, Classe 3~, Padrão I, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, em virtude de aprovação
erri concurso público, homolOgado pelo Ato do Presidente
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262, de 1992, publicado no Diário do Congresso Nacional,

Seção II, de 25 de junho de 1992, e no Diário O(icial da.
União, Seção I, de 30. de junho de 1992.
Senado Federal, em 19 de fevereiro de 1993. - Senador
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE
N• 70, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi oUtOfgada pelo Ato
da Comissão Diretora n<:> 2, de 1973, de acordo com disposto
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da
Comissão Diretora n~' 1, de 1991, tendo em vista o que consta
do Processo· o<? 1.814/93-1, resolve exonerar Lulz Melo, do
cargo, em comissão, de SecretáriO Parlamentar, Código AS-1,
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do
Senador Irapuan Costa Júnior, a partir de 1~ de fevereiro
·
·
de 1993.
Senado Federal, 1~de fevereiro de 1993. -Senador Mau~
ro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 71, DE 1993
O Presidente do Se:Oado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e- regUlamentares, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão são Diretora n~ 2, de 1973, de acordo com o
disposto no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990 e ·no
Ato da Comissão DirCtora n 9 1, de 1991, e tendo em vista
o que consta do processo n 9 1.145/93-2, resolve nomerar Adayr
Freitas Bittencourt para exercer o cargo,- em comissão, de
Secretário Parlamentar, Código AS-1, do Quadro de Pessoal
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do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do
Senador Irapuan Costa Júnior.
Senado Federal, 1" de fevereiro de 1993.- Senador Mau~
ro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 72, DE 1993
O Presidnete do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outrogada pelo Ato
da Comissão Diretora n"' , de 1973, de acordo com o disposto
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990 e no Ato da
Comissão Diretora n"' 1, de 1991, e tendo em vista o que
consta do prOcesso n• 1.671/93-6, resolve nomear Benvinda
Maria de Assis para exercer o cargo, em comissão, de Secre~
tário Parlamentar, Código AS-1, do Quadro de Pessoal do
Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Senador Almir Gabriel.
Senado Federal, em 19 de fevereiro de 1993. --Senador
Mauro Be"evides, Presidente. DESPACHO
Processo n• 94/93-5
Assunto: Inexigibilidade de Licitação
Homologo a inexigibilidade de licitação para aquisição,
junto à MAQOESTE - Máquinas e Equipamentos Ltda,
através de dispensa de licitação, de peças, reparos e colocação
de peças na Empilhadeira Clark, com base no Parecer n~"
4/93, favorável, da Assessoria Jurídica, nos termos do art.
23, I, do Decreto-Lei n• 2.300/86 e art. 20, I, do Ato da
Comissão Diretora n? 31/87, combinado_ com o § 19 do art.
z,. do Decreto n9 30/91. Ratificação como determina o art.
24 do retromencionado dispositivo legal do art. 79 do Decreto
n• 449 de 1992.
Brasília, 29 de janeiro de 1993. - Agaciel da Sllva Maia,
Diretor~Executivo.
·

-

MESA

LIDERANÇA DO GOVERNO

l1dcr
Pedro Simoo

Mauro Bencvideo - PMDB - CE
l"VIco-Pmddenle
'Jf'VIco-Pmddenle
Carlos De'Carti- PTB- AM

'Jf'-

1·-

l1dcr
Humberto Lucena
Vlce-UdeRa
Cid Sabóla de CaJvalho

Márcio Lacema -' PMDB - MT

Coutinho JoJgC
GaribaJdi A1vc:o Filho
Joot Fogaça
Ronaldo Alllgio
Mansueto de Lavor

de-

, Rachid Saldanha Dem - PRN - MS

4"-

Iram Saroiva - PDT- GO
SupleDtca
Lavoisier Mala - PDT- RN
Meira Filho - PFL- DF
Lucfdio Portella - PDS- PI
Beni Veras- PSDB- CE

l1dcr
Joot Eduardo
Vlce-Uden:o
Louremberg Nunes Rocha

JCJOU Pinheiro
LIDERANÇA DO PMDB

Din:eu Carneiro - PSDB - SC

3"-

UDERANÇA DO PTB

Pedro Simon
LIDERANÇA DO PSDB

l1dcr
Fernando Henrique Canlooo
Vlco-UdeRa
Olagas Rodrigues
Jutahy Magalbães
UDERANÇA DO PFL

l1dcr
Man:o Maciel
VJOC-Uden:&
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Ata da la Reunião:Preparatória, em 2 de fevereiro de 1993
38 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura
Presidência das Srs.: Mauro Benevides e Humberto Lucena·
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
.

. . Affcinso Olmarga·..: Albano Franco~ Alfredo campos

~ Almfr Gabriel - Alu1Zió Bezerra- Álvaro Pacheco ..;. Aureo

Irei suspender a reuÔião ·por 5 minutos, a filn de que
os nobres Srs. Senadores possam munir-se da·s 'cédulas de
votação .
As cédulas encontram-se nas Cabines- telefónicas. tran~
formadas, portanto, em cabines eleitoi"ais.'
Está suspensa a reunião.
(Suspensa às 14h50min, a reunião, é reaberta às
14h54min.)

Mello .: Bellà Parga - :áeni Veras - CUrtos De'Olrli - CárIes 'Patrocfnio - Cêsar Dias. - Chagas Ra<lrigues - Cid Sabota de Cárvalho - Darcy Ribeiro - Dario Per.eira - Dirceu
Cán1eiró ~ Divaldo Suruagy - Eduardo sup!icy - Elcio ÁlVaO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está reares - EPitãi:ió ·Cáfeteita'..: Esperldiao Amin - Eva Blay - Flaberta a reunião.
viano ·Mefp,.:. Francisc'o Rollemberg - Garibatdi Alves Filho
O Sr. 1• Secretário procederá à chamada dos nobres Se- Gersçm Cámata - Gil~rto' Miranda - ,Guilherme Palmei- ·
ra- Henrique Almeida:- Humberto Lucena- Hydeli.el Frei-· nhores Senadores. A medida em que forem sendo chamados,
os Srs. Senadores_deverão depositar as cédulas na uma.
tas- Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior-'- Joao CálmónJoao França- Joao Rocba- Jonas Pinheiro -·Josapbat Ma(Procede.-se à votação,)
rinho- Josê Fogaça- Josê Paulo Biso! - Josê Ricba- Josê
Sarney- Júlio Cámpos- Júnia Marise - Jutahy Magalbaes
- Juvêncio Dias- Lavoisier Maia - Levy Dias- Louremberg
JIESPONDEM A CHAMADA E VOTAM OS SRS. SENA,
Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio 'Portella - Luiz
DORES:
.
Alberto - Magno Bacelar - Mansueto de Lavór - Mareio
Affonso Camargo
Lacerda - Marco Maciel -' Mario Covas - Marluce Pinto Albano Franco
Mauro Benevides - Meira Filho - Moisês Abrao- Nabor JúAlfredo
Cámpos
nior - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhao ·
Almir Gabriel
- Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Pedro
· Aluízio Bezerra
Simon - Rachld Saldanha Derzi - Raimundo Ura - RenalÁlvaro Pacbeco
do Aragao - Ronan Tito - Teotonio Vilela Filho - Valmir
Aureo Mello
Cámpelo - Wilson Martins.
Bello Parga
Carlos De'Carli
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
Carlos PatrQcínio
presença acusa o COmparecimento de ·77 Srs. Senadores. HaCéSar Dias
vendo ttl.Ímero regimental, declaro aberta a reuni.ão.
.Chagas Rodrigues
Sob a proteção de Deus, iniciam9s nosSos trabalhos ..
Cid Sabóia de Carvalho
De acordo com o disposto nO art: 60 elo Regimento InterDario Pereira
no, a eleição far-s~-á por escrutínio secreto e maioria de votos,Dirceu Carneiro
presente; a maioria da composição d.Q.;5_enado.
Divaldo Suruagy
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Eduardo Suplic:y

Elcio Álvares
Epitácio Cafeteira
Esperidião Amin
Eva Blay

concluídã à'v"otação.
' '' ' ' ' ' '·' ' '··' ·
Vai-se procedei- à 'contagem' de_Sótir~artas: ·
, '
'. '·.
Cónvido para servirem de escrutinadores os ilustres Sena~ ·•
dores Rachid Saldanha Derzi e Garibaldi Alves Filho.
·Est~

,,, .

Flaviano M~lo
Francisco·Rollem5erg

\

Garibaldi Alves

-
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'''

(Procede-se à contagem das sobrecartas.)
o SR. PRESIDENTE (MaurÓ Bepeyides) .:...: Foram en- ..
centradas na uma 72 sobrecartas, número que coiricide com· ,',
o de votantes.
.
. ',
Vai-se proceder à apuração.
·
•

Gerson Camata
Gilberto Miranda
Guilherme Palmeira
Henrique Almeida
(Procede~se à apuraçáo.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro'Berievides) ,-É o seguinte
Humberto Lucena
Hydckel Freitas
o resultado da votação:
Iram s~rajo.,.;a. . ' .................. ~ ~ .- ... ~ • ~ ..... ~ • -..... Para-Presidente~ Senador Humberto Lucena com 69 VO~

.·.<·.·.-.· .. ·. ·

·.•.',','Jr;:appf~J}'l,QÇI~t?')\Í'Qipr,·:, ,·,,.,', •.. • • • •' · • • · • •tos. Em•branco: 3~t~tbS..'.
_'.\'.','.'.~.-. ·
Jo~o Calmon
Diante do result<;ido, tenho a honra de proclamar eleito
Jo~o França
Presidente do Senadp_Federal. parà as e 4~ Sessões_Legisla1

',

Joao R'2cha..
Jonas Pmhetr?
Jos~phat Ma:mho
Jose Paulo B1sol .. _
José Richa
José Sarney
Júlio Campos,
J únia Ma ri se
Jutahy Magalhães
Juvêncio Dias
Lavoisier Maia
·Levy 'Dias
:Lqure~9~rz.Nunes Rocha
Lourival Baptista
Lucído Portella
Magno Bacelar
· Márcio Làceicta
Marco Maciel
Mário Covas
'Marlucc Pinto
Mauro Benevtdes
Meira Filho
Moisés Abrão
Nabor Júnior
Nelson Carneiro
Nelson Wedekin
Ney Maranh~o
Ney

Sua~suna

Odacir Soares
Onofre Quinan
Pedro Simon
Rachid Sáldanha Derzi
Raimundo Lir3.
Ronal Aragão
Ronan Tito
Reotônio Vilela Filho
Valmir Campelo
Wilson Martins.
O SR~ P,RESIDENTE (Mauro Benevides) _:_ Se todos
os Srs. Senadores já votaram, a Presidência pede lhe seja
trazida a urna, para que os membros da Mesa o possam fazer.
(Pausa.)
A Presidência iridaga se dentre os presentes· há algum
Senador que não exercitou o direito de voto.

3:

tiVas da 491'-Legislatura, o nobre;:: ~~n,Çor Humberto Luc_ena.
(Paimas.) ~
·
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr ..

·1~ Secr~t~rio.

'·

~

.

São lidàs as seguintes
COMUNICAÇÃO

Senhor Preside'nte,
.
Nos termos do estabelecido no'art. 65, § 6?, do Reginlento.
Interno do Senado Federal, comunicamos à Euégia Mesa
que o PMDB indicOu'como seu Lídh Jiàra as terceír:i é: quarta
sessões Legislativas_ 4a, 4~ legislatur<.t ~ n_obre Senador MAU-·
RO BENEVIDES., .
,
.
~
Brasflia ~ DF, 2 .de fevereirp de 1993. - Cid Sabóia
de. c~rvalho - José Sarney - Juvêncio Dias - José Fogaça
- César Dias- Flaviano Melo- Garibaldi A. Filho- Pedro
Simon - HunlbertO Lucena - Ronan -TitO--- Ney ·su&ssima
....:.. Mareio Lacerdit' ..:_ João CalmOQ. - Ronaldo Aragão NelsOD ·carneiro---; R~y Bacelar --: Alfredo Campos- Onofre
Quinan ;_ Irapuan Costa Júnior- Aluízlo Bezerra·- Man~
sueto de Lavor.
·
·
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
Os abaixo-assinados, integrantes da Bancada do Partido
da Frente Liberal ....:... PFL, no Senado Federal, através deste,
indicam o Senador MARCO MACIEL para exercer as funções
de Líder do Partido.~
Brasília,
de fevereiro de 1993. -Henrique Almeida
- João Rocha - ·Raimundo Lira - ~ Josapbat Marinho Elcio Álvares - Francisco Rollemberg - Guilherme Palmeira
- Dario Pereira --' Bello Parga - Hydekel Freitas - Odacir
So8res - Júlio Campos - Meira Filho - Lourival Baptista.
Brasfiia. 2 de fevereiro de 1993.
Senhor Presidente,
De acordo com o artigo 65, § 69 , do Regimento Interno,
comunicamos a V, Ex' que o Senador MÁRIO COVAS foi
eleito, por nós, Líder do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), no Senado FederaL
Aproveitamos a oportunidade para renovar a V. EX' nossos protestos de estima e respeito:~- Chagas Rodrigues Eva Blay- Jutaby Magalhães- Beni Veras- Dirceu Car·
neiro - Teotônio Vilela Filho - Almir Gabriel- José Richa•.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Os documentos lidos, indicando os Líderes do PFL, PMDB e PSDB,
serão enviados à publicação, na forma preceituada pelo Regimento Interno da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Srs. Senadores, Srs. Ministros Alexandre Costa e Coutinho Jorge, Senhoras e Senhores, exatamente há dois anos, fonios eleitos Presidente do Senado Federal, sob as vistas atentas da opinião
pública brasileira. iniciando a honrosa missão de dirigir esta
Casa Legislativa e, por prescrição da Lei Maior, o Congresso
Nacional.
Chegamos, naquela ocasião, num raSgo- pr-emonitório,
posteriormente confi-rmado, a anunciar -que viveria o Poder
Legislativo do__ P_aís uma fase de Novos Tempos, assinalada
pela reaquisição de índices estimulantes de aceitação popular,
nunca antes atingidos ao longo de nossa vida republicana,
o que garantiu a Senadores e Deputados uma permanente
sintonia ·com as legítimas aspirações da coletividade.
Os Novos--Tempos configuraramwse na modernização de
toda uma_estrutura técnica e administrativa; ai:rlda, à margem
dos avanços tecnológicos exigidos pela sociedade para o corw
reto desempenho do nosso múnus constitucional.
Gradualmente, promovíamos as re'formulações adequadas, com a reclamada informatização dos setores vitais do
Senado, especialmente os relacionados com o processo legislativo. a partir de então muito mais ágil e perfeito, em condições
de aprimorar o funcionam-ento deste Poder.
Hoje, com invulgar celeridade, são fornecidas as informações competentes, enviando-se, por outro lado, à sanção presidencial os projetas- discutidos e votados, instantes após a deliberação soberana do Plenário, como ocorreu, reCentemente,
com os autógrafos de inúmeras propOsiç-ões, -inClusive ós pertiw
nentes ao aumento dos servidores civis e inilitares da União.
Nesta manhã, com a inauguração de um arrojado projeto
de multimídia, igualando-nos a nações do Primeiro Mundo,
ultrapassamos a própria meta de modernização que traçamos
em meio à incontida alegria de havermos possibilitado a cada
Senador, de seu próprio Gabinete, acompanhar os trabalhos
deste Plenário e das Comissões, bem assim, simultaneamente,
obter dados preciosos para fundamentar projetos, discursos,
pareceres e demais proposições legislativas.
Não nos seria difícil sin~etizar, neste breve proriimciaw
mento, outras realizações positivas de repercussão assemelhada, permitindo-nos recolher impressões lisonjeiras em torno da ação profícua empreendida pela Mesa Diretora, com
o ap<rio dos Senadores e dos dedicados servidores de todos
os níveis.
Eis aigum-aS-delas:
-Redução do número de servidores do_ Senado,
através .da_ Resolução n" 33, de 1991, quando foram
extintos cerca_de__ 4_QQ__ca,_rgos, significando urila economia/mês de quase 16 bilhões, a preço de janeiro de
1992.
-realização de concurso público para preenchimento de vagas remanescentes -decorrentes de aposentadoria- a cargo da UnB, com a insuspeição-ética
daquela prestigiosa entidade de ensino superior;
- instituição do Sistema Integrado de Saúde para
os funcionáriõ-S da Casa, numa iniciativa louvável, cuja
correta exeqüibilidade tem recebido aplausos indiscrepantes da massa de beneficiãriOs;
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- elaboração de um Plano de Carreira, discutido
democraticamente com as várias_ categorias e com o
SINDILEGIS, cuja aprovação -_por já se achar ultimado ~ espera-se venha a ocorrer com a sua inclusão
em Ordem do Dia da Sessão Legislativa a iniciar-se
a 15 de fevereiro;
-estruturação de uma Reforma Administrativa,
virtualmente concluída, dependendo apenas de sua
aceitação pela nova Mesa, prestes a empossar-se, sob
a lúcida Presidência do Senador Humberto Lucena,
que acaba de ser eleito;
-reajustamento dos percentuais da Gratificação
de Atividade Legislativa, para situá-los em padrões
compatíveis com as tabelas do__ CEGRAF e PRODASEN;
-ampliação do espaço físico da Biblioteca e climatização central, inaugurada em setembro, oferecendo-se melhores condições aos usuários e outros consulentes dos seus cem mil volumes;
-inauguração do Correio Eletrônico, em convênio com a Embratel, dando lugar a que as notícias

dos trabalhos do Plenário e Comissões cheguem a cerca
de quinze mil veículos de divulgação do País;
- firmatura de convênio cultural com o Ministério
da Educação, para a edição, através do CEGRAF,
de vinte importantes obras de autores brasileiros, para
distribuição nas bibliotecas e escolas públicas, atendendo a iniciativa dos Senadores Darcy Ribeiro, José
Samey e João Calmon;
-acesso dos Senadores, através dos microcomputadores, ao Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), a finl- de viabilízár o exercício de prerrow
gativa relacionada com a fiscalização e_ controle dos
órgãos do Executivo e da admlnisil-ação -iiidli-eta.
No que diz respeito ao PRODASEN, ressalte-se, ainda,
a aquisição de um computador central de última geração,
substituindo o já obsoleto equipamento existente,- adquirido
em 1972. Também anote-se a substituição da rede de comunicação de dados e a dos terminais por microcomputadores.
Çom base nesta plataforma tecnológica foi posstvel a informatização da SecretariawGeral da Mesa, da Assessoria, das Comissões, da Taquigrafia, da Ata, do Expediente, dos Gabinetes dos Srs. Senadores e de outros setores da Casa. Relevante frisai" que, além da compra de inúmeras máquinas para
o _CEGRAF, encontrawse e:r;n fase final de implantação no
órgão um sistema de fotocomposição, dos mais modernos.
Tramita, igualmente, um processo licitatório para aquisição
de uma Impressora Rotativa, que iráreduzir em 50% o tempo
de impressão do DCN e de outras publicações. Foram inauguradas obras de vulto, como a cobertur.a do prédio da Gráfica
I e o mezanino da CourdenaçãowGeral em Impressão Ofset,
executadas pelos próprios servidores do órgão.
·
As realizações enumeradas, ao invés de projetarem um
natural sentimento de vaidade, expressam, apenas, a manifestação de quem, recebendo um encargo, tem a consciência
do dever cumprido perante a Instituição, cuja trajetória cõD.stitui "parte indelével da História do Brasil".
Nada, entretanto, alcandorou mais esta Casa do que a
atuação dos seus componentes, pelas ações, virtudes públicas
e lições de civismo ministradas. Fomos a esperança e, ao
mesmo temp.q, a realização dos anseios populares, guardan~o
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na serenidade dos gestos e atitudes a dimensão de políticos
revestidos de acentuada seriedade.
Como é do domínio pUblico, em período iecente, marcado pela incerteza dos_ acontecimentos que poderiam advir,

viveu o País, a partir de 27 de maio, com a ·criaÇãO da ComissãO
Parlamentar Mista de Inquérito, até o_:aguardadu29 de dezembro próximo passado - dia fixado para o julgamento do exPresidente_da República- um clima de indefinição-, -à espera
de que o Congresso, fiei às tradições da ética e da moralidade,
se irmanasse às aspirações de quase todos os segmentos de
nossa população.
Recordamos, com profunda emoção, que nos trinta dias
anteriores ao término dos trabalhos da mencionada Comissão,
desfilaram, espontaneamente, pelo Gabinete da Presidência,
entidades representativas da sociedade civil, trazendo-nos manifestações reiteradas de confiança nos ruinOs da investigação
parlamentar em curso.
Governadores, empresários, trabalhadores por suas centrais sindicais; categorias profissionais, através dos vários Conselhos Federais; além das tradicionais OAB, ABI, CNBB,
UNE e tantas outras associações de classe demonstraram a
expectadva de que o Senado, como órgão judiciário, haveria
de resgatar a dignidade nacional, maculada por fatos deploráveis, apurados em processo criteriosamente instaurado, nO
trâmite do qual foram asseguradas à defesa e à acusação franquias amplas e irrestritas.
Somos conteinporãneos de todos esses episódios; merecemos o respeito dos que vivenciarain a traumática conjuntura,
e esperamos serenos o julgamento dos porvindouros, que outro não será senão o do aplauso ã verdade e ã justeza da
nossa decisão. "Todos estamos certos de que o tempo só
conserva aquela parte da ação do homem que visa além do
seu tempo", como diz o saudoso Afonso Arinos de Melo
Franco.
Diante de um Congress_o atónito, em face da inespera-da
renúncia do Presidente da República, tomamos, de pronto,
o compromisso de posse do Doutor Itamar Franco e o investimos na Chefia da Nação, conferilldo-lhe a titularidade de
um cargo exercido interinamente, até aquele momento, dentro
dos parâmetros constitucionais, pie-sei-vades estes, vigilantemente, durante a estressante crise política em que mergulhara
o País.
- -- Se os órgãos de divulgação mantiyerilm-se em afã indormido, contribuindo, paralelamente, para a elucidação dos fatos, a imprensa internacional, igualmente, abriu generosos
espaços de enaltecimento do CongTesso pela irrepreensível
postura assumida ao ensejo de toda a límpida instrução processual.
Como Presidente desta Casa, sentimo-nos honrados em
resSaltar que o Senado, órgão competente do Poder Legislativo para processar e julgar o Presidente da República nos
crimes de responsabilidade, cumpriu a elevada missão, realizando um trabalho sem precedentes nos anais da política republicana.
Havendo-se como magistrados, movidos pelos sentimentos de justiÇa e de devotamento ã causa pública, os Representantes das unidades federadas julgaram o titular da Presidência
da República dentro do espírito da mais ampla liberdade de
defesa, primando pela imparcialidade e procurando refletir,
no atendimento da atribuição conferida pela Carta Magna
vigente, os anseios sobejamente manife_stados pela sociedade.
Srs~ Senadores, depois de desempenharmos essa ingente
tarefa, que possibilitou ~o Senado, à Câmara e ao Congresso _
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capitalizarem a admiração de nossa gente, arriscamo-nos a _
defender a tese de apoio à governabilidade, a fim de que
o Executivo possa ultrapassar a fase crítica herdada do Governo anterior, representada por urna persistente recessão
e a conseqüente elevação das taxas de desemprego do País.
No dia 30 de setembro, na sua primeira fala_ da cadeira
presidencial, o Doutor Itamar FrancO traçou as-linhas mestras
de seu programa de ação, alinhando as proposições legislativas
que considerava indispensáveis à retomada do desenvolvimento.

Nesta convocação extraordinária-, procede-se à votação
das matérias de interesse nacional, num~diriplídta adesão
dos Srs. Senadores e Deputados à causa da govemabílidade,
o que não importa na aceitação pura e simples dos projetas
enviados, sem as alteraçóes inerentes às nossas prerrogativas
constitucionais.
Até o dia 10 de fevereiro. prosseguirão os trabalhos extraordinários, e não nos sentiremos molestados em razão das
estafantes jornadas de trabalho, quando os habituais períodos
de recesso foram suprímidos em nome de uma· fecunda atividade político-legislativa.
Ninguém irrogará mais à fase dos Membros desta Casa·
a increpação, sempre injusta e improcedente, mas constantement~ invocada,_ de_que çruzamos os braços numa·_~ubesti
mação a' questões de real magnitude, pendentes de deliberação
congressual.
Podemos dizer, portanto, que nesses dois anos, que ora
findam. vivemos, de fato, um Congresso dos Novos Tempos~
de lutas febricitantes, de comprovada altivez, de seriedade
incontestada, de inegável afirmação cívica~
Os Representantes com -assento nesta Casa sOUberam
enobrecer o mandato que lhes foi outorgado na manifestação
soberana das urnas e fazem jus, assim, ao reconhecimento
e às homenagens da comunidade.
A todoS. pela prestimosa cOlaboração recebida i-Pelo
permanente incentivo diuturnamente oferecido, a nossa mais
profunda gratidão, que tornamos extensiva ao Quadro de Pessoal da Casa, do Prodasen e do _CEG RAF, bem assim aos
jornalistas credenciadoS, ávídos por tornar efetiva a transparência dos a tos que praticamos.
Para este Congresso, nos dois últimos anos, a palavra
recesso foi uma mera abstração extraída do texto de nossa
C3:-rta Magna.
Nem em julho, nem em dezembro ou janeiro, fizemos
hiato nas nossas lides. Esperamos que o sacrifício_, em nome
do. estrito cumprimento do dever, contribua, decisivamente,
para uma Pátria melhor, mais-jUSta e humana. Só assim robusteceremos a nossa fé nos destinos da democracia, que alimenta
a alma dos brasileiros e fortalece impostergáveis reivindicações
populares.
O Senado soube engrandecer-se diante de milhões de
brasileiros!
Rejubilamo-nos por nossa condição de partícipes de momentos iildeléveis, Cuja grandiosidade a História saberá corre-tamente dimensíoriãr. (Múito bem! Palmas.)
Tenho a honra de convidar a assumir a Presidência- do
Senado Federal o .Senador Humberto Lucena, (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Srs. Senadores, a sessão está suspensa por 5 minutos-;-enquanto o_ Sena-·
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Anuãis e Plurianuais, mas, também, ao eficaz acompanhamento de __fiscalização da execução orçamentária;
- 4- apoio logístico, mediante lotação de assessores espe(Suspensa às 15h48min, a sessâ~ é reaberta 'às 151i52
cializados, deslocados.da Assessoria Geral da Casa, às Comismin.)
·
sões Técnicas do Senado e às Comissões Mistas do Congresso;
5 - rigorosa austeridade administrativa. Trata-se de um
o SR. PRESIDENTE (Humberto 'Lucena)- E~táreà- dever.
No entanto, convém que_ seja sublinhado momento
berta a sessão.
· · '_
' '' ,.
em que a Nação inteira exige de cada um de nós um comportaO Sr. Benl Veras - Sr. Presidente, peço a palavra pela
mento absolutamente autêntico nessa. matéria;
ordem.
·
6- critérios de probidade e competência na escolha dos
titulares dos cargos de direção;
·
·
O SR. PRESIDENTE (Humberto L~cena) -.Concedo
. 7- instituição da Corregedoria e do Código de Ética
a palavra ao nobre Senador Beni Veras para uma quest-ão
no Senado, a exemplo da Câmara dos Deputados;
de ordem.
· 8 - estudo de alternativas, visando a garantir o pleno
exerdcio do mandato do Senador, inclusive melhorando, a
. O SR. BENI VERÁS (PSDB-CE)--:- Gostaria de íustifiear
nível operacional, o funcionamento dos_ gabinetes de apoio;
a minha ausência. Ocupei-me extemafliel\te, r3ião'péla qual
9-- reexame da ampliação do espaço físico do Senado,
cheguei atrasado.·
~ ' '
com vistas a assegurar instalações mais condignas com o traba.
O SR. PRESIDENTE (Humberto LuC:,~a)- Será devidalho dos Srs. Senadores;
mente registrada em Ata a_ declaração ele_ y, EX'
10- prosseguimento da execução do projeto de informatização
do Senado, iniciado anteriormente, e que se tornou
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena - Pronuncia
mais abrangente na gestão do Presidente Mauro Benevides;
o seguinte discurso.) -S~. e Srs. Senã.dores, profundamente
11-reforma da estrutura aOministrativa do Senado Fesensibilizado, agradeço os votos que me elegeram Presidente
deral,
para desburocratizá-la e tornar mais eficiente a· sua
do Senado Federal e do_ Congresso Nacional para o biênio
gestão;
.
1993/1994.
12 - ampla política de recursos humanos, consubstanSinto o peso -da responsabilidade que recai sobre meus
ciada na valorização dos servidores do Senado, da Gráfica
ombros, neste momento-histórico da vida ·naCional. Posso assee do Prodasen, através do Plano de Cargos e Carreira (art.
gurar a V. Ex•s que tentarei' corresponder ple-namente ao crédi39 da Constituição) e_ de cursos de aperfeiçoamento. . .
to de confiança que me foi aberto.
-' É desnecessário ressaltar que essas são apenas algumas
Sem dúvida, o Congresso Nacional, como foi assinalado
das metas que desejo atingir durante os dois anos de meu
no pronunciamento do eminente Presidente Mauro Benevimandato. Estarei sempre aberto às sugestões dos Srs. Senadodes, conseguiu resgatar, Substancialmente, a sua imagem dures, das Lideranças e, naturahnente, tudo farei para'que a
rante o ano de 1992.
nova Mesa Diretora conduza os trabalhos do Senado, do ponto
Tenho presente em minha consciência o dever indeclide
vista administrativo e elaboração legislativa, de maneira
nável de continuar a luta nesse sentido, fazendo com que
harmónica e eficiente.
_
a opinião pública possa, cada dia mais, acreditar no Senado
S~ e Srs. Senadores, todos sabemos o que nos esper:i
Federal e no Congresso Nacional como instituições válidas
no ano de 1993. Teremos, a partir do próximo mês, pela
e capazes de sé firmarem como inStrumentos de ação política
emenda constitucional já promulgada e pelo projeto de lei
e parlamentar a serviço do desenvolvimento nacional.
já aprovado nas duas Casas do CongressO -e submetido à sanção
Como candidato à Presidência do Senado, levei ao conhepresidencial, a realização de uma campanha da maior imporcimento dos meus D.obres Pares algumas- metas que desejo
alcançar, entre as quaiS -destaco;
· .tâp.cia para a vida político_-institucional deste País: trata--se
da campanha do plebiscito, mediante o qual os eleitores irão
1 - cordial e altivo relacionamento côm os demais Podedecidir sobre a forma e o sistema de governo que deverão
res da República;
vigorar no País a partir de 1995, de acordo com o estabelecido
2 - preservação intransigente das prerrogativas dos Senas Disposições Transitórias da Constituição.
_
nadores e das atribuições do Congresso Nacional;
Acredito
que
será
uma
tarefa
árdua,
mas,
certamente,
3 - total apoio às Comissões Parlamentares de Inquérito,
será também uma nobre missão para todos nós políticos, hidecomo instrumentos àe ação fiscalizadora dos atos da Adminispendentemente de partidos e de ideologias, tentar esclarecer
tração Direta e Indireta da União. Não é demais relembrar
à opinião pública, e, espeCialmente, aos eleitores, a posição
o que significaram, no ano de 1992, os trab~lbos das Co~ssões
de cada um de nós, a respeito desses temas que, sem dúVida,
Parlamentares de Inquérito. Quando muitos, neste País, não
vão apaixonar o eleitorado.
acreditavam que elas cumprissem os seus reais objetivos? pro:EnÍ~etanto, devo dizer que,, independente da forma ou
.vamos à Nação que as nossas instituições estavam devidamente
amadurecidas; tomamo-las? portanto, instrumentos eficazes
sistema de governo que venham a ser decididos pelo eleitorado
nesse plebiscito, o que a todos nós preocupa, nesse momento,
de renovação dos nossos costumes políticos e administrativos,
é a atual situação do País e, por isso, devemos dar tudo de
de tal sorte que a sociedade civil organizada, por conta das
nós para ajudar a encontrar uma saída para a grave crise
iniciativas que tomamos no Congresso Nacional, fez nascer
económica que nos atormenta, sobretudo à grande maioria
nas ruas e nas praças o grande movimento pela ética na polítida população que é constituída de assalariados.
ca, que, hoje, ,sem dúvida nenhuma, comanda o processo
Nesse particular, continuarei a dar o mesmo apoio que
político brasileiro.
o deu o Senador Mauro Benevides, durante o exercício da
3.1- estruturação básica da Comissão Mista de Orçan!I&Jtto, axn \listas -.ão só à elaboração mais ágil e eficiente sua gestão, à chamada ..govemabilidade ... Mas, tenho para
dl!s ptQjotos •
~ e dos Orçamentos mim, que muito mais que a governabilidade, nós, de todos__
dor Mauro Benevides recebe os cumprimentos dos Srs. Senadores.

7
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Ao concluir minhas palavras, desejo sauda_r, eJ;D., nçH:ne.
os Partidos, em conjunto com as lideranças dos empresários
de todo o Senado, a excepcional personalidade do Senador
e com as lideranças dos. trabalhadores teremos que tentar
Mauro B~nevides. (palmas}, que acaba de terminar o seu man·
um amplo entendimento com o governo, neste instante presidato sob aplauso ·geral de seus Pares e dizer a S. E~ que
dido por Itamar Franco, no sentido de chegarmos· a um plano
conheci de perto todos os passos de sua administração. O
económico alternativo que possa nos tirar-da grave crise que
seu relatório fiCou muitó- aquém- daquilo que, realmente, S.
ai está.
·
·
Ex• pôde produzit à 'frente dos destinoS polítiCo"-a:dffiinistra·
Sem dúvida, em. nome do Presidente da RepUblica, a
tivos do Senado Federal.
área económica haverá de manter esses cantatas com os partiEspero que Deus me ilumine e que as s~s e Srs-. senadores
dos, com os trabalhadores e os empresários.- Ela, aliás, já
me dêem o apoio necessário para que eu possa assegurar
dispõe de uma versão que tem sido divulgada pela impiensa
que não haverá solução de continuid~~~ n~s proj~tos ÍJ1içíados
em linhas gerais. É tarefa urgente, urgentíssima a definiçãO
pelo Senador Mauro Benevides. Haveremos de prossegui-los,
dessas diretrizes económicas, para qile o Congresso possa realparticularmente aquele mais im"pOitEtiife, o projetO VIP de
mente dar uma contribuição efetiva, sobretudo o Senado inforinatização do Senado, unia tarefa he~cúlea que- engranCasa que pela sua experiência muito pode fazer no sentido
dece S. E~ e esta Casa do Congresso Nacional. _ _ .
de se encontrar a solução para os graves problemas que afligem
Desejo, ainda, ~gradecer a presença de alguns convidados
as populações urbanas e rurai~deste País.
do meu Estado qUê aqui vieram ·pres-tigiar a ffiinlia as-censão
Por fim, não posso deixar de fazer uma referência· também
à Presidência do Senado Federal e dar uma palavra· de fncena outro acontecimento que será de fundame1_1tal importância
tivo e apoio, ao Comitê de Imprensa do Senado Federal,
no ano de 1993 - o início da revisão constitucional, prevista
aos Srs. e Sf"l Jornalistas, aos funcionáriOs do Senado- incluno art. 3» do Ato da~ Disposições Transitórias da COnstituição
sive ao seu sindicato. Estaremos prontos a manter o mesmo
de 1988. Certamente essa revisão constitucional terá a presi·
diálogo que o Senador Mauro Benevides procurou estabelecer
di-la o Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional.
d~rante sua gestãt?·.. ·
·
.
(Palmas.) Temos absoluta convicção de que foi essa a decisão
dos Constituintes de 1988 e todos nós que compomos o Senado
Sobretudo, Sf'!'l e Srs. Senadores, posso assegurar a: V.
Federal estaremos irmanados no sentido de manter conosco ; Exfll neste instante, indicado que fui num acordo interparessa prerrogativa constitucional, até porque sabemos o que ' tidário, pelo princípio da proporcionalidade, pela Bancada
vai representar o trabalho do Congresso revisor· em 1993;
do PMDB, para l!re~idir o Senado _Federal e o Congresso
verdade que há uma divergência muito grande em tomo
Nacional, que, nesta cadeira, está assentado não um Senador
da amplitude da revisão - se ela deve apenas se restringir
do PMDB, mas o Presidente de todos os Senadores, acima
aos resultados do plebiscito sobre forma e sist~ma de governo dos partidos e das ideologias. (Palmas.)
_~ _
ou se deve ser mais ampla. O certo é que a revisão será
Vou lutar pelo prestígio e pelo engrandecimento
do
feita e, sem dúvida, de acoi-do com o que está nas DispoSições
S~nado, ·"o Con~esso Nacional, para que às Sr•s e .aos Srs.
Transitórias, pelo quorum qualificado da própria Constituinte
Senadores, num diálogo franco e aberto com todas as Lideoriginária, isto é, por maioria absoluta, metade mais um dos
ranças, com todos os demais -membros da Mesa, possa real· ·
Srs. _Congressistas em sesSão unicameral.
mente ~r assegurado o status de Senador que todos devem
·
Portanto, neste instante, faço um apelo a todos os Srs.
t e r , - V. EX"' si<>, JObrei!Udo, representantes das uni~
Senadores para que, sem prejuízo dos trabalhos ordinários
dos fedendas.
.
da Sessão Legislativa que estamos a iniciar e que será instalada
Juntos faremos a administração do Senado Federal.
solenemente no próximo dia' 15 de fevereiro, possamos dar
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
uma contribuição efetiva, com patriotismo, com espírito público e, sobretudo, com competência para que esSa revisão seja
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Antes de
encerrar à reunião, convoco os Srs. ·seD.àdores para· á Se'gUnda
feita de modo a não desfigurar a ConstitUição de 1988 nos
.Reunião Preparatória, a realizar-se hqje, às 16h15min, destiseus aspectos progres.sistas, mas de adaptá-la à nova realidade
nada à e~eição e posse dos demais membros da Mesa.
brasileira, no novo contexto internacional que se criou, sobre·
tudo a partir dos ventos que sopraram na União Soviética,
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Está encer·
após a Perestrolka e da Glasnost. Tenho certeza, Sr". e Srs.
rada a reu~ião.
.
.
.,~adores, que todos nós estamos conscientes dessa grande
(Levanta-se a reunião-às 16 horas •10 minutos.)
tarefa que teremos pela frente neste ano de 1993.

a

Ata da

za Reunião Preparatória, em 2 de fevereiro de 1993
38 Sessão Legislativa Ordinária, da 4!)11 Legislatura
;Presidência do Sr. Humberto Lucena

ÀS 16 HORAS E 15 MrNuroS, ACHAM.sE PRE· · rco Mello - Bello Parga - Beni V eras - Ca:rlos De'Ca:rll SENTES OS SRS. SENADORES:
: Carlos Patrocínio - César Dias - Chagas !<odrigues - Cid

· Saboia de carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Dir-

i ccu carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio .

.

Atronao camargo - Albano Franco - Altmlo

c:.a.x- IÁlvarca -

AJmlrO.brlei-AiulzloBezerra-ÁlvaroP p o-A. -n I

EPt6clo Cllfelelra rMIID•P

I

Eape.

ridiao Amin - Eva_ Blay

IIGI"'""*f.::-_Garibaldi_AM&
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- Gerson C'.amata - Gilberto Miranda - Guilherme Palmei~
ra- Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Frei-

tas- Iram Saraiva - Irapuan C',osta Júnior- João catmonJoao França- Joao Rocha- Jonas Pinheiro.- Josaphat Marinho- Jose Fogaça- José Paulo Bisei .,. José Richa- José
Sarney- Júlio Campos - Júnia Marise - Jutahy Magalhaes
- J uvêncio Dias - I .avoisiei Maia - Levy. Diã.s - Louremberg
Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Luiz
Alberto - Magno_ Bacelar - Mansueto _de Uivar ~_Marco
Maciel - Mário ('.-ovas - Marluce Pinto :... Mauro Benevides
- Meira Filho- Moisês Abrao- Nabor Júriior- Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhao- Ney Suassuna Odacir Soares - Onófre Quinan - Pedro Simon_~_ Rachid
Saldanha Derzi - Raimundo Ura - Ronaldo Aragao - Ronan 11to - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela Fjtho ~. Valmir
Campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -A lista de
presença acusa o comparecimento de 77 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a reunião.
Sob a proteção de Deüs, iniciamOs-nossos trabalhos.
Esta reunião ·preparatória- destina-se à eleição e posse
dos_ Vice-Presídentes, dos Secretários e dos Suplentes de Secretários que comporão a Mesa do Senado Federal nas 3~
e 4• Sessões Legislativas da 49' Legislatu!a·
O § 4"' do art. 60 do Regimento Interno, estabelece que,
por proposta de um terço dos Senadores, ou de líder que
represente este número, a eleição para o preenchimento dos
cargos de 1"' e 29 Vice- Presidentes, 1'?, 2 9 , 39 e- 49 Secretários
poderá ser feita em um úiiko escrutínio.
Nesse sentido, foi encaminhado à Mesa requerimento ·
que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
---- É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 108, DE 1993
Nos termos do art. 60, § 49 , do Regimento Interno, requeremos que a eleição para o preen:chimento dos cargos de VicePresídentes e de Secretários da Mesa do Seriado Federal,
seja feita em um único escrutínio, obedecido o disposto nos
§§ 2• e 3' do referido artigo.
,
,
Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 1993~- Mauro Renevides - Humberto, Lucena - Louremberg Nunes Rocha Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o re,querimento, passa-se ao primeiro escru-.
tínio, destinado à eleição dos 1? e 29 -Vice-PreSidentes e dos
19 , 29 , 3" e 49 Secretários.
A reunião será suspensa poF-alguns minutos_, para que
os Srs. Senadores possam munir-se das cédulas. (Pausa.)
Está reaberta a reunião.
O Sr. 1" Secretário fará a chamada dos Srs. Senadores.
(Procede-se à chamada.)
RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo
Albano Franco
Alfredo Campos

-Aluízio Bezerra
Álvaro Pacheco
Aureo Mello
Bello Parga
Beni V eras
Carlos De'Carli
Carlos Patrocínio
César Dias
Chagas Rodrigues
Cid Sabóia de Carvalho
Darcy Ribeiro
Dario Pereira
Dirceu Carneiro
Divaldo Suruagy
- Eduaido Suplicy
Elcio Álvares
Epitácio Cafeteira:
Esperidião Amin
Eva Blay
Flaviano Melo
Francisco Rollemberg
Garibaldi Alves
Gerson Camata
Gilberto Miranda
Guilherme Palmeira
Humberto Lucena
Hydekel Freitas
Iram Saraiva
Irapuan Costa Júnior
João Calmon
João França
João Rocha
- Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
José Fogaça
JOsé Richa
José Sarney
Júlio Campós
J únia Marise
Jutahy Magalhães
Juvêncio Dias
Lavoisier Maia
Levy Dias
Louremberg Nunes Rocha
Lourival Baptista
Lucldio Portella
Luiz Alberto
Magno Bacelar
Mansueto de Lavor
Márcio Lacerda
Marco Maciel
Mário Covas
Marluce Pinto
Mauro Benevides
Meira Filho
Moisés Abrão
Nabor Júnior
Nelson Carneiro
Nelson Wedekin
Ney Maranhão
Ney Suassuna
Odacir Soares
Pedro Simon
o,
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Rachid Saldanha Derzi
RahnuD.âo Lira
Ronaldo Aragão
Ronan Tito
Teotónio Vilela Filho
Valmir Campelo
Wilson Martins

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Está concluída a votação. Vai-se passar à contagem das sobrecartas.
Convido para servirem de escrutinadores os ilustres Senadores Valmir Campelo e Alfredo Campos.

(Procede-se à contagem das_ sobrecartas.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Enquanto
se procede à contagem das sobrecartas, a Presidência deseja
fazer um apelo aos Srs. Senadores no sentido de que permaneçam em Brasília até o próximo dia 10, quando se encerra
'o período da atual convocação extraordinária do Congresso
Nacional, tendo em vista a ingente necessidade de votarmos
diversas matérias constantes da pauta, algumas delas já com
a sua apreciação concluída na Câmara dos Deputados.
Consideramos da maior importância a presença dos Srs.
Senadores em Brasília, nas sessóes do Senado e do Congresso
Nacional, até o próxiiiio- dia 10, lembrando, por ser oportuno,
que o Projeto de Lei Orçamentária, que deve estar em fase
de apreciação final pela Comissão de Orçamento, segundo
conta tos que temos mantido com o Relator da_matéria, ·senador Mansueto de Lavor, deverá, ao que tudo indica, entrar
na pauta do Congresso Nacional durante esse período.
Trata-se da Lei de Meios, que é de fundamental importância para a vida político-administrativa do País.
O Sr. Mansueto de Lavor - Sr. Presidente, pela ordem,
para uma questão relativa à votação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra o· nobre Senador, pela ord~m.
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE, Pela
ordem. Sem reVisão do orador.)- -Sr. Presidente, em decorrência de uma reunião havida no Ministério da Educação
e depois no Ministério da Administração, tratando de orçamento, foi-me iinpOssível chegar aqui a tempo para participar
da eleição para Presidente do Senado, como era meu desejo
e intenção.
Eu gostaria de justificar a minha ausência no momento
da votação para Presidente e aproveito o ensejo para dizer
que, mesmo sendo voto secreto - mas o voto é de quem
vota - estaria aqui, com muito prazer, para votar no nome
do Senador Humberto Lucena para Presidente do Senado,
a quem já encontro ocupando a cadeira presidencial. Nesse
caso, só me resta desejar o melhor sucesso para o bem da
instituição e do País, que é o que V. Ex' sempre procurou
em todos os cargos que ocupou.
Nesse sentido, peço que se registre a justificatiVa pelo
fato de não ter chegado a tempo de votar na chapa de Presidente, já votei nos demais cargos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A declaração de V. EX' será registrada em ata, nobre Senador Mansueto de Lavor.
Muito obrigado a V. Ex•
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Foram encontradas na uma 73 sobrecartas, número que coincide com
o de votantes.
Vai-se proceder à apuração.(Pausa.)
Gostiiria ainda de fazer um apelo aos Srs. Senadores
para que. após ã prOclamação do resultado da eleição dos
Vice-Presidentes e dos Secretários, não se-afastem do plenário,
porque ainda será realizada a votação dos quatro suplentes
à Mesa, que será rápida.
Concluída a apuração; que acusa o seguinte resultado;
Primeiro Vice Presidente: Senador Chagas Rodrigues,
67 votos. (Palmas.)
Segundo Vice _Presidente: Senador Levy Dias, 73 votos.
(Palmas.)
_
Primeiro Secretário: Senador Júlio Campos, 73 Votos.
(Palmas.)
Segundo SecretáriO: Senador Nabor Júnior, 73 votos.
(Palmas.)
Terceiro Secretário: Senadora Júnia Marise, 69 votos.
(Palmas.)
Quarto-Secretário: Senado:r; Nelson Wedekin_, 66 votOs.
(Palmas.)
·
A Presidência tem a honra de proclamar eleitos e declarar
empossados os ilustres Senadores mencionados.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se,
agora, à eleição dos Suplentes de Secretários.
Os Srs. Senadores -podem munir-se das cédulas. (Pausa)
Convido o 1~' Secretário, Senador Júlio Caln-pos, para
secretariar a Mesa e, bem assim, o 2" Secretário, Senador
Nabor Júnior, para compor a Mesa.
O Sr. 1' Secretário irá proceder à chamada.
(~rocede-se

à chamada.)

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SRS. SE·
NA DORES:

Affonso Camargo
Albano Franco
Alfredo Campos
Álvaro Pacheco
Aureo Mello
Bello Parga
Beni V eras
Carlos De'Carli
Carlos Patrocínio
César Dias
Chagas Rodrigues
Cid Sabóia de Carvalho
Darcy Ribeiro
Dario Pereira
Dirceu Carneiro
Divaldo Suruaggy
Eduardo Suplicy
Elcio Álvares
Esperidião Amin
Eva Blay
Flaviano Mello
Francisco Rollemberg
Garibaldi Alves
Gilberto Miranda
Guilherme Palmeira
Humberto Lucena
· Hydekel Freitas
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. · ' · ·Iram Saràíva • , ' ·.
Irapuam Costa:- JúniOi
João Calmon _
João França -· .,. __
João Rocha
Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
José Fogaça
José Richa
Júlio Campos
Júnia Marise
Lavoisier Maia
Levy Dias
..
Lourival Batista
Lucídio Portella
Luiz Alberto
Magno Bacel~r. ,
Mansueto de L~yqr_
Márcio Lacerda
Marco Maciel
Mário COvas
Marluce Pinto
Mauro Benevides
Meira Filho
Nabo r Júnior ·. ·
Nelson Carneiro .
Nelson Wedekín
o

Ney

Maranh~o

Ney Suassuna
Pedro Simqn ~ . ~
.Rachid Saldanha Derzi

..

;

.
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Roilaldo Aragão
· Teotônio Vilela Filho
Valmir Campelo
Wilson Martins.

o SR. PRESIDENTE (Hu~berto Lucena) ~ Está i:Qn--Citiídá a'Votàção.
·
.. , • , -. . •
Passa-se à contagem das sobrecartas.
ConVido para servirem de escrutinadores os ilus-tres Srs.
Se-nadores João França e Bello Parga.
(Procedewse à c~ntaQem das sobret;artas.)
~

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Foram en_cpp.tradas na uma 63 sobrecartas', nUmeró que coincide çQm
o de votantes.
. . __ -,
; .. , ..
.. Vai-se proceder à apuração.
.(Procede-se à apuraçdd.)
~.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A votação
acusa o seguinte resultado:
_ _
Senador Lavoisier M~ia, 62 votos;
· ·Senador Luddio Poitella, '62' votos;
Senador Beni Veras, 63 votos;
Senador Carlos Patrocínio·; 63 Votos.
Proclamo eleitos SUplentes. de Secretários e declarO .em~
pOSsai:los os nobres Senadores citados.
~
- - =Está, assim, completada a M'esa do Sen3do que diiigirá
os trabalhos da Casa nas duas próximas Sessões Legislativas.
·O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a reunião._
(Levanta~se

a reunião às 17 horas e 15 min~.)
.-.. .. 4- .•

1.

~·-.
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República Federativa do Brasil

AJ\10 XLVIII N• 17.

QUINTA-FEIRA, 4 DE FEVEREIRO DE 1993

a

BRASiLIA- DF_

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 27• SESSÃO, EM 3 DE FEVEREIRO
DE 1993
1.1- ABERTURA 1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 - Avisos do Ministro da Fazenda
- Nçiõ 76 e 77/93,,encaminhando informações sobre
os quesitos constantes dos Requerimeiitós-ri~ 801 e_7Q4/93,
de autoria do Senador Dirceu Ca.rõei!o.
1.2.2 ---Ofício-do Sr. 19 secretário da Câmarã dos
Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos das
seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Câmara n• 4/93 (n• 2.483/92,
na Casa de_ origem), de inidãtiva -do Superior Tribunal
de Justiça, que-dispõe sobre o_ remanejamento de cargos
criados pela Lei n• 7.178, de 19 de dezembro de 1983,
para o Quadro de Pessoal Permanente da Secretaria do
Conselho da Justiça Federal.
-·Projeto de Lei da Câmara n• 5/93 (n' 3.520/93,
na Casa de origem), .de iníciã.tíVa do Presidente da Repú~
blica, qüe dispõe sobre a vinculação do servidor públ!co
civil, ocupante de cargo em comissão sem vínc~lo efehvo
com a Administração Pública Federal, ao,Reg~me Geral
de Previdência Social e dá outras providências,
- Projeto de Lei da Câmara n' 6/93 (n' 3.519/92,
na Casa de origem), que estabelece normas complementares para a realização do plebiscito que definirá a forma
e o sistema de governo.
- Projeto de Lei da Câmara n' 7/93 (n• 3.067/92,
na Casa de origem), de iniciativa do MinistériO Público

dã União, que cria cargos de-Procurador do Trabalho de
z~ Categoria e_ dá outras providências.
-Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
n• 264/91 (n• 3.490/93, naquela Casa), que estabelece normas de contribuição ao INSS dos clubes de futebol_ profissional, parcelamento_ dos débitos e dá outras providências.
- Projeto de Decreto Legislativo n• 1/93 _(n' 232193,
na Câmara dos Deputados), que aprova a indicação dos
nomes de membros titulares_ e suplentes que integrarão
a Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização.
1.2.3 - Comunicação
- Da Bancada do PRN, referente à continuação do
Senador Ney Maranhão, como Líder do Partido, nesta
Casa.
1.2.4 - Requerimento
- N9109/93, subscrito pelo Sr. Marco Maciel e outros
Senadores, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do diScurso pronunciado pelo Senador Nelson
Carneiro na cerimónia de aposição de seu retrato na Galeria dos ex-Presidentes do Senado Federal, realizada em
P do corrente, às 18 horas, no Salão Nobre desta Casa~
quando compareceram os Senhores Presidentes da República, Dr. Itamar Franco, Ministros de__ Estado, Ministros
dos Tribunais SuperiOres da União, Ministros do ~nbu1_1al
de COntas da União, Senadores, Deputados e func10nários
da Casa.
1.2.5 ..,... Di~ursos do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTIST À - Transcri. ção ' nos Anais , do diScurs_o do Governador do Estad_o
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CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

MANOEL VIlELA DE MAGALHÃES
Diretor.Oeral do Seoado Federal
. AüACJEL DA SILVA MAlA
Diretor .F.ucutivo
CARLOS HOMERO VIE.IR.A NINA
Diretor AdDli.aiatrabVo
Lt:IZ CARLOS BAS!DS
Dire10r ll.dUJtnal
fLORJAN AUGUSTO CO!JnNHO MADRUGA
Diretor Adjuto
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lm.pre11o cob respouabilidad.e da Mesa do Seudo Federal
ASSINATURAS

Semeslr.al ... ··H·······-·-------.-~----·--·-·-----· CrS 70..000,00

de Sergipe, Sr. João Alves Filho, por ocasião da última
reunião da Sudene e de diversas entrevistas de S. Ex• criticando o movimento separatist~ dos Estados do Sul do País.
SENADOR ESPERIDIAO AMIM, como Líder Transcrição, nos Anais do Senado, do artigo publicado
no jornal Folha de S. Paulo, intitulado Parlamentarismo,
mas só com reformas, do Prefeito Paulo Maluf.
SENADOR WILSON MARTINS- Relatório de S.
Ex~ como membro da delegação de parlamentares brasileiros em visita oficial à Austrália.
SENADOR JUTAHY MAGALHÁES- "Lei de
Gerson" -a prática da desonestidade na cultura brasileira.
SENADOR AFFONSO CAMARGO- Cumprimento dos horários regimentais.
O SR. PRESIDENTE - Resposta ao Sr. Affonso
Camargo.
1.2.6 - Comunicação
-Dó Senador Valmir Campelo, de que se ausentará
do País, no período de 6 a 14 de fevereiro do corrente
ano.
!.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n' 50!92Tn• 4.621/90, na
Casa de origem), de iniciatiVa: do Presideitt€:-d3-República,
que dispõe sobre a criação de Escolas Técnicãs Federa1s,
e dá outras providências. Extinção da urgência, nos termos
do Requerimento n~ 110/93, voltando a matéria a sua tramitação ncrrmal.
Projeto de Lei da Câmara n• 143/92 (n' 3.104/92, na
Casa de orige!ll), de ~nici~tiva do Presiden~e da República,
que dispõe sobre a criação do Quadro de Vessoal da Fundação Universidade Federal do Amapá, ·e dá ·eutras providências. Apto'vado, após usarem da palavra os Srs. Jonas Pinheiro, Marco Maciel, Elcio Álvares e Mauro Benevides.
À sanção.
- -~ ~- - :
Projeto de Lei da Câmara n' 153/92' (n' 3.465/92, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que cria cargos na Carteira Policial Federal. ExtinÇão da
urgência, nos termos do Requerimento.rf\"107/93, lido em
sessão anterior, voltando a matéria a· suá ·tramitação normal.
Projeto de Lei da Câmara n' 155/92 (n' 3.420/92, na
Casa de origem), de iniciatfva do Ministério Público da

Tiragem 1.200 ezempi.ares-

União, que dispõe sobre a regulamentação da Carre~a
-de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público
da União- MPU, e dá outras providências. Aprovado.
À sanção.
Projeto de Resolução n" 8/93, que autoriza a Campa~
nhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco CODEVASF, a ampliar os limites fixados no art. 7• da
Resolução n9 96/89, do Senado Federal, com vistas a contratar operação de crédito externo, com garantia da união,
no valor de sete milhões, novecentos e quarenta e cinco
mil, duzentos e setenta e sete dólares norte-americanos,
junto à Empresa Húngara de Comércio Exterior e de Empreendimentos para Exportação- Agroinvest. Aprovado.
À Comissão Diretora para redação fii:tal.
Redação final do Projeto de Resolução n• 8193. Aprovada. À promulgação.
_ _ _.
Projeto de Lei da Câmara n' 157/92 (n' 3.423/92, na
Casa de origem), de iniciativa âO Presidente da República,
que dispõe sobre a organização e o funçionament_o do Conselho Monetário Nacional.
Aprovado com emendas, após parecer de Plenário favorável, tendo usado da palavra os Srs. Ronan Tito, José
Fogaça, Jutahy Magalhães, Cid Sabó(ad~ Carvalho, Epitácio Cafeteira e Mauro Benevides. A _Comissão Diretora
para redação final das emendas.
_- Redação final das Emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n' 157/92 (n• 3.423/92, na Casa de origem). Aprovada. À Câmara dos Deputa_dos. _
Projetá d"e Lei do Senado n" 105/92, de iniciativa da
CPI-FGTS, que dispóe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências: Extinção da u-rgência, nos termos do Requ~rimento n" 111/93, voltando a
matéria a sua tramitação normal.
1.3.1 ........ Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR EDUARDO SUPLICY - Constrangimento diante do mau tratamento dado pelo Governo português aos brasileiros em Portugal, em recentes_ episódios.
SENADOR NEY SUASSUNA -Crise do Sistema
Previdenciário em diversos países e inclusive no Brasil.
Encaminhando à Mesa projetas de lei que tratam da matéria.
SENADOR ALMIR GABRIEL --' A retomada do
desenvolvimento econômíco e a redução das desigual~ades
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regionais como metas prioritárias do Governo para a reCuperação da_ saúde financeira do País. A pelo para a retomada
de importantes projetas regionais do âmbito do Ministério
das Minas e Energia.
-
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-Do Senador Irapuan Costa Júnior, de que se au.sentará do País de 7 a 13 de fevereiro próximo vindouro.
- Dos Semidores Jonas Pinheiro, Lavoisier Maia e
Cid Sabóia de Carvalho de que_s_e ausentarão dos trabalhos
da Casa, no período de 6 a 14 de fevereiro de 1993.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Ameaça de
2.2.4 - Requerimentos
suspensão dos trabalhos da Defensaria Pública do Rio de
- N' 112193, de urgênCia para o l'rojetodc Lei da
Janeiro, por falta de recursos humanos e financeiros.
Câmara n' 154192 (n' 3.424192, ria Casa de origem), que
SENADOR AUREO MELLO -l'rescnça na "Tri-__ concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais por
buna de Honra" do jornalista Mauritônio Meira, proprie-_ motivação política.
tário c criador do encarte de domingo, chamado "Revista
- N' 113193, de urgência para o Ofício n' S/7193,
Nacional".
da Prefeitura Municipal de Blumenau - SC. solicitando
ao Senado Federal autorização para contratar operação
SENADOR MARCO. MACIEL - l'erspectívas da
de crédito no valor de Cr$5.131.000.000,00, a preços de
instalação de montadora de automóvel em Pernambuco.
agosto de 1992, junto ao Banco de Desenvolvimento do_
SENADOR HENRIQUE ALMEIDA - Defesa da
Estado de Santa Catarina SA- BADESC.
representação dos Estados do Norte, Nordeste e Centro-_
2.2.5 - Ofício
Oeste na Câmara dos Deputados.
- N' 21/93, de autoria do Senador Eduardo Suplicy,
SENADOR ODACIR SOARES- Reflexões sob~e
desconsiderando quesito do RequerimentO n? 51/93, de ina crise da segurança pública no Brasil. Priv"ãtiiã_Ção da
formaçõe~. por haver S. Ex~ já sido atendido.
administração carcerária.
2.2.6 ...:. Comunicação
- Da Bancada do PDS. referente à continuação do
SENADOR ONOFRE QUfNAM- Elogios ao Sr.
Senador Esperidião Amin, como Líder do Partido, nesta
Lázaro Barboza, Ministro da Agricultura do AbastecimenCasa.
-·
to e da Reforma Agrária, por sua atuação e peta definição
2.3
ORDEM
DO
DIA
das novas diretrizes do Ministério
Projeto de Lei da Câmara n' 50192 (n' 4.621190, na
1.3.2 - Comunicação da Presidência
Casa de origem), que dispõe sobre a criação de Escolas
- Convocação de sessão extr~ordinária a realizar-se Técnicãs Federais e dá outras providências. Votação adiada
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que
para reexame da Comissão de ~~ucação, nos termos do
designa.
Requerimento n? 114/93, lido e· aprovado nesta oportunidade.
1.4- ENCERRAMENTO
2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimentos n?1 112 e 113!93, lidos no Expediente
2- ATA DA 28• SESSÃO; EM 3 DEl!'EVEREIRO da presente sessão. Aprovados.
DE 1993
2.3.2 - Comunicação da Presidência
2.1- ABERTURA
-Convocação de sessão-extraordinária a realizar-se
2.2 -EXPEDIENTE
hoje, às 18 horas e 52 minutos, com Ordem do Dia que
2.2.1 --Oficio do Sr. 1' Secretário da Câmara dos
designa.
Deputados
2.4- ENCERRAMENtO .
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos do seguinte projeto:
3 - ATA DA 2• SESSÃO, EM 3 DE FEVEREIRO
- l'rojeto de Lei da Cámara n' 8/93 (n' 3.496193,
DE 1993
na Casa d~ origem), d~ iniciativa do Presidente da Repú3.1- ABERTURA
blica, que dispõe sobre a fixação dos níveis das tarifas
3.2- EXPEDIENTE
para o serviço público de energia elétrica, extingue o regime
3.2.1 - Requerimento
de remuneração garantida e dá outras providências.
- N' 115193, de urgência para o l'rojeto de Lei da
2.2.2- Leitura de Projetos
Câmar-a n? 50/92, que dispõe sobre as Escolas Federais
-Projeto de Lei do Senado n'·'_ 3/91, de autox:ia do e dá outras providências.
Senador Ney Suassuna, que dispõe sobre a transferência
3.3- ORDEM DO DIA
de presos entre os Estados da Federação e o Distrito FedeProjeto de Lei da Câmara n' 153/92 (n' 3.465192, na
ral e dá outras providências.
Casa de origem). que cria cai"goS na Carreira Policial Fede-Projeto de Lei do Senado n"' 4/93, de autoria do ral. Votação adiada para reexame da Comissão de ConstiSenador Ney Suassuna, que dispõe sobre o repasse de ver- tuição, Justiça e Cidadania, nos termos do Requerimento
bas do Goveino Federal para construção de unidades peni- n? 116/93, lido e aprovado nesta oportunidade.
tenciárias nos- Estados da Federação e Distrito. Federal
3.3.1 - Matéria apreciada após Ordem do Dia
e dá outras providências.
- Requerimento n' 115193, lido no Expediente da
-Projeto de Lei do Senado p' 5193, de autoria do presente sessão. Aprovado.
Senador Dário Pereira, que dispõe sobre a doação, a esta3.3.2 - Comunicação da Presidência
belecimentos públicos de ensino, de mercadorias apreen- Convocação de sessão extraordinária a i."e3lizar-se
didas po.r contrabando ou descaminho.
amanhã, às 10 horas e 30 minutos.
2.2.3 - Comunicações
3.4.:.:.. ENCERRAMENTO
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4 - SINDICATO DOS SERVlDORES DO PODER
LEGISLATIVO FEDERAL E DO TRIBUNAL OE CONTAS DA UNIÃO
Edital de convocação de assembléia-geral ordinária
a ser realizada em 4-3-93
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5 - MESA Dlll.ETORA
6- LÍDERES E VICE-LÍI>ERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

TES

Ata da 27a Sessão, em 3 de fevereiro de 1993
7a Sessão Legislativa Extraordinária, da 498 Legislatura
Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues e Lucfdio Portella
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM'SE PRESENIBS OS SRS. SENADORES:
.
- . .

Affonso Ciunargo - Alfredo Campos - Almir Gabriel
- Alufzio Bezerra -Álvaro Pacbe<:o- Carlos De'Carli - Carlos Patrocfnio - César Dias - Chagas Roctrigues - Cid Sabóia de Carvalho - E!Cio Álvares - Epitácio cafeteira - Esperidião Amin - Eva Blay - Flaviano Melo - GaribaldiAIves Fílho - Gerson Camata- Gilbert~ Miranda - Henrique
Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas- Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - J oao Calmon - Jonas Pinheiro
- Josaphat Marinho- José Fogaça- José Paulo Bisei- José Ricba - Júnia Marise - Jutahy Magalhães - Lavoisier
Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lourival
Baptista - Lucfdio Portella - Luiz Alberto - Magno Bacelar
- Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel Mário Covas- MauroBenevides- Nabor Júnior- Nelson
Wedekin - Ney Maranhão - Ney Suassuna - Odacir Soares
-Onofre Quinan - Pedro Simon - Raimundo Lira - Ronan
Tito - Valmir Campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de
presença acusa o comparecimento de 54 Srs. Senadores.
Havendo número r~gimental, declar~ aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, irliciart'J.õs nosSos trabalhos. O
Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
AVISOS DO MINISTRO
DA FAZENDA
Avisos n11 76 e 77. de 1993. de 1'9 do corrente, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do.s Requerimentos n9s 801 e 704, de 1993, de autoria do Senador Dirceu
Carneiro.
As informações foram encamínhadas ao Requerente. Os Requerimentós Vão ao ArQuivo.
·
OFÍCIOS

Do Sr. l'~ Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado aut6grqfos das seguintes-matérias:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N° 4, DE 1993
(N~

2483/92, na Casa de origem)

(De iniciativa do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA)
Dispõe sobre o remanejamento de cargos
criados pela Lei nll 7 .178, de 19 de
dezembro de 1983, para o Quadro de
Pessoal Permanente da Secretaria do
Conselho da Justiça Federal.
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 111 Ficam remanejados para o Quadro de Pessoal
Permanente da Secretaria do Conselho da Justiça Federal, com o
código CJF-DAS-102.4, oito cargos em comissão de Assessor,
pertencentes ao Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, código
JF-DAS-102.2, criados pelo Anexo I da Lei nll 7.178, de 19 de
dezembro de 1983.
Art.
211
Ficam c r ia dos,
nos
Quadros
de Pessoal
Permanente das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeiro
Grau, das 2• e s• Regiões, os cargos constantes dos Anexos I e II
desta Lei.
Art. 311 As despesas decorrentes da aplicação· desta Lei
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas à Justiça
Federal de Primeiro Grau.
Art. 411 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 511 Revogam-se as disposições em ~~ntrário.

ANEXO I
OUADRO F'ERMANErHE DE PESSOAL DAS SEC11ETAR1AS DAS SECSES

DA JUSTICA FEDERAL DE FRIMElRD GRAU DA ee
(Art. EQ d• L•t ng
, de .. d•
d•

JUDlCl~RlnS

GRUPO

DENOMINACZIO

Dlreção e
mRn~o

Asuessora-

Superiores (JF-

VAS-1001
Atividadvs de
Apolo ~udh:iàrio

IJF-AJ-0201

REGI~D

NúMERO D

CóDIGOS

CARGOS

Otretor de Svcrwtarta

~F-DAS-101.5

Dtretor de Subsecretaria
Diretor de NÜcleo

~F-DAS-101.4

JF-DAS-101.2

~écnico ~udiet,rla

~F-AJ-021

Oflcial d•
Av•llador

JF-AJ-025

35
02
11

·---·ebs

du•ti~a

Auxilier Judici,ria
Atendente Judiciária
Agent• de

J

Segurança

Judici,rl•

~F-AJ-oee

JF-AJ-023
JF-AJ-024

~92

sso
210

60

-~;;;;-~;;~;~;=---------Mo!dl~-------------~~~~;--·---03

d•s de Nível
Superior
CdF-Ns-qoot

Ddontblooo
Engenheiro
Contador

JF-NS-909
JF-NS-916

Outraa Atividodee d• Nlvel
Médl6

AuMiliar d• Enfermagem
~icntco d• Cant•biltd•d•
AuMillar
Op•racion•l
de Serviços Ulvercos

~F-NM-1001
~F-NM-1042

03

dF-NM-1006

25

Prcce•samento
de Dados

Op•r•dor

JF-FR0-1603

ib

JF-PR0-1604

14

IJF-NM-10001

hlF-PR0-11.001

Dlgltedar

~F-NS-924

02
02
04
Ob
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FEDERAL D~ PRIMEIRO GRAU DA 53l REGIZIO
l
• d• .. de
de

·-·------------------------------------------------------------------------GRUPO
DENDMINAC:I\0
C:éoDIGO!;
NúMERO DE
CARGOS
-------~----------------------------------------------------------------07
Dirttio e AssescoraDlretor da Sucrvtari•
JF-DAS-101.5
i4
~•nta Superiores (JFDlr•tar do Núcl&a
JF-DAS-J.Oi.2
DA9-100l

--------------------------------------------------JF-AJ-02.1
l'cnico Judiciário
83

Atlvld•d•• da

Apoio
.Judie !ir lo
IJF-AJ-Oi!OI

Oftclal d• Juuttc•

97
258

JF-AJ-025
JF-AJ-022
JF-AJ-023

Avaliado~

AUMlllar Judiciário
Atendentu Judlcla~io
Agente de Segurança
Judiciária

77

JF-AJ-024
28
-------------------------------------------------Atlvldade5

Out~••

d• NJv•l

Sup~rio~

CJF-NS-9001

04

Blbllot•cário

------------------------------------------------------Dutr••
l•lefoniata
JF-NM-1044
07
~tivid•dew

cl• Nlv•l ME-dlo
JF-NM-lOOOt

AuHlliar Op•reclonal
d• Servic:a& D!var•oa

JF-NM-.S.OOb

S9

Agente da Portaria

JF-TP-1201:!

07

, ----------------------------------------------------------------------de
S.rvl~o

Tran•porte 011ctal • Portaria
IJF' -lP-12001

- . . . - . ' ..
-~---------------------------------------------------------------------~

LEGISLAÇJ!:O CITADA

I.'

tlezeabr~

Dispõe sobre

1

'-

-...--

lt t

..

...... -

r.eorglntzaçio Ga es

trutur1 di Justls•· federal de PrT
•!Ira Instância t di outras provi
tleacfa'.

O P l [ S I D E I T E D A l E P UI L I C A
_~·~· _1_1~~~ -.ue o C!'IJ•r•sso "actonal decreta

e •'! sa~cjO_"!_O. •-

•elulnte Lei:
' l

Art. 19 - As atuats· Varas du Seçõu Judiei!,
rias da Justiça Federal de Prl•efra Instância fico• des• .. br~
tlu •• dun unidades, que serão ld.entfffcad~s no f..,..que vtér
1 ser estabeleci-o P!l.o Coaselho do Justtco Feder~l.

9orig;~fo ü•tco : Para os fias previstos aeste
~oilstttu1do por ua ~ufz'Federol • sue
r~spectlvo Secreterfa.

••tt••• codo ·Yero serã

~

l
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A... t. 219 - Sio criadas, co• os resprt.:tiv.os car
tos de Juiz Federal, vfnte e u•a Varas na Justiça Federal d;
Prf•efra lnstincf•, usl• dfstrlbuldu pelas SeçõesJudlcfirfas:
1 (u•a) no •lfstrlto Federal; 4 (quatro) no Estado do Rio de J!.
io~tro; 1 (uaa) oo Estado dt Nl·nail Gorais; 2 (duas) no Esta"fl!'
de:lolh; Z (duas) "" htado do Pari; 4 (qu 0 tro) oo Estado do
Sfo Paulo; 1 (vaa) no Estado do Parani; 2 (duas) oo Estado de.
i ..ta titarta~; 1 (uaa) ao Estado tio tio Craidt do Sul; 1 (uaÍ)
•• Estado da Parafllu 1 .(.na) ao Estado do teari' e 1 (uaa) ao
Estado ·dó Esplrlto Santo.

Art. J9 • Fica• criados, ao Ouadro Poraaooott
ias Secretarias d*• Saçiies ~lidfcfirlas· lia oJ•stlça Fnora1 ·tia
'·"'"tra. l01thcla, os cartos relacionados aos Awoxos I a fi
tloUa lei.
·
Parltrafo Gatco • Os·car,oa provlattl ooste •t
Uto ~trio prtvttles trallathaatote, - tbatrvioclt 1111 UfUIJ
tec ;orctntuals: ZOI • 11~3. Ull "''li .. t 411 ta 1185.
'''

.'

...

'.

Art. 49 • A rtostruturaçie tio lrupo·Diroçio o
AlltiiOraouto S•~riOrJII . t. ~ clalstfl.caçl'o dos cargos ~Ut O
tatotra• flr•lt•fo por ilell•araçio tio Coaulho da ~•atiça F,!
..... ,. observada. • escala •• alveh. coastaate do Alleao li tio
ll•cr•.t•~lti .o9..1.102, da 11. tlt .tltzt•bro tle 1111.
Art. 59 • Poderió.':dr · ii>rove1tados no Quadro
Peraanente du hcretarlu das Seções ~udlctirfas tia ~ustlça
Federal de trfaeil'a lnstinetw, por- Ato·· do Pre$fdontt, cujo pro
cesso 'seri' 'rliU1ado pelo Conselho da ,;J.iii1ça Federal, .es' fu;
etonir1os ·de· .outros õroão' da Ad•tn.fstr•çio Pübl te a que" se ~~
contrare .. P.restando serviços, na qualidade de requts·ttados, ã
Justiça Federal ii Príaéirl lnsiiiieií,' na· data de~t~ Lei, tlu
4e q~~ .~a.J.a c:oncordincia do õrgio de ortt••·
Art.'~.· 60 "' Terio · ·priot'idilde para O provtaento
das vagas.· na·tltetor·ia·fu"c·1>0na1tle"Of·tch1 de .Justiça Avali!
lor da. Ju'st'iÇa Federal~ .05 Oficiai.S.~cre Justiça de Investidura
originária federal, tran·~f'eridos do antito Distrito Federal ao

entio ·~stad~·da Guanabara ea virtude

.

'... .
abri.l. de."1960.

da

Lei n9 3.752, (e 14 de'

'. ''
,
' .
. ' '.
e que• aincf.1 ftio logra.ru• retornal"''ao set=vtço pü ·
ttlico' f:i-il~.r.il,'na contÓ~IIÍfci~C1e do di;'eit"O de opçj'~: preceituad;
(

••

h1>~9 >Í·~àl:a; de
1

•

•,'

<_

1

I

I

,

'~-

z!Í· ii õ~tubro 'ú 1965~

. -.

,

'.

'

I

I

'

,

•

t '

' · ~ : . ; : Parig_i-~f~ :~n:ico - _OS~·-IIrvidores~:~~ que_ se ref_!
re este art-igo terio o pra:i:o de 90 (_noventa) dia,- para enc••.!
•hart.a '"'o :r.e:q'u~ri•ento~ d~ ,pçio.
·
'
'' . ''
_,
,., ..,
-•., t' r
. • t . -,
-r·!, .• \
··•t'
'
' ' r ' r Art. fq' ~'tó•pete ao Presidente :41! Conselho da.
'>,
0

::_;: _

1

'·

'·'

tI

I'

lI.-,.-

..

I

J

.Jus Uça. Federal prover.· car9bs do QUadro Per•arie-n-'te das Secre·
tarff:s-.,d_s··se:ç,Oes duthtiiri~s da Justiça Feder~Ç:~de Pri•eir;·
tnsii'nc'ia.· pbr candidÍt-os habilitldos e• concur\b.
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1ncu~

be pro•over os de•ah a tos necessirios .i e:r.ecuçio desta L•i ~

Art. 90 - As dispos1,ões desta Lei apltca•-se.
•o que couber. ao$ tnatfvos do Quadro PerManente das Secret!.
rias da Justiça Federal de Pri•etra lnstincia.
Art. 10 - As despesas decorrentes da aplicação
tlesta Lei correria i conta das dotações orÇ:a•entirfas consftn!.
•a•

i Justiça Federal de Pri•eira lnstincla-

.Art. 11 - Esta Lef entra e• Yitor na data de
s111 publticaçio.

Art. lf - levoga11-se as disposições e• contr!
rio-

lrasllta, e• 19

de

deze•bro

de 1 U3;

1529 da Independencll e 959 la Repübllca-

JOÃO FIGUEIREDO
lbr.blm Abi-Adcol
AIEIO I
(llrt- 39 •

Lei rll 7.171. •

1t de de ..... r • • 1983)

CIUO-DIIEÇM E ASstSSOIWEIITO SIJPERIOIES - Jf·DAS-100

119 DE CAMOS

CGDIGO
Diretor de Secretaria

45
I

Jf·DAS-101.3
.JF-DAS-102.2

Assessor

AIEIO 11

(Art. 39. Lei •97-1111, delt . . . .. -..... 1!181)

119

...,_ATIYIIWES DE APOIO oiUDICIAAID

I(

t
11
r1
37

11
Z2
34

45

Z2

•
•

no

11
r1
35
15.
3D

44

•

IEDUIAÇM

Tecnico Judlclirlo
l"eeolco JUdiciirlo
Ti.•ico Judlclirio
licoico Judlclãrlo
Of. de .Justiça Avaliador
Of. de olustiç1 Avaliador
Of. de .Justiça Avaliador
Of. de .Justiça Ava11adoiAuxiliar Judlciírlo
Auxl1iar·~lclirlo

Auxiliar ~lclãrio
A-..te ~fclirlo
'o te .Jooliclirlo
. _ t e ~ifiirlo
.Atelldeate ~ié:rarlo
Atollte de s.g • .Wtciirla
Alollte • s.g . .Wiciirla
Alate • s.g • .Wiciirla
.._te • s.g • .wtciiri~

••

-

.Jf·AJ-020

CIASSt

CI!OIGO

(SP.

,JF-AJ-D21
,JF-A.J-021
,JF-AJ-021
,JF-A.J- 021
,JF-AJ-025
,JF-A.J-025
,JF-A.J-D2S
,JF-AJ-025
.JF-AJ-022
,JF-A.J-022
,JF-Aol-022
',JF-A.J-023
olf-Aol-023
.JF-A.J-023
.W-Aol-023
.W-A.I-024
.W-Aol-024
.W-Aol-024
.W-A.J-024

c

I
A

ar.
c

..

A

(SP.

I
A
(SP.

c

I

A
(SP.

c

I
A

IEFEIIhciA
15-U aiS-25
RS-17 1 15·21
R5-12 a 15-16
RS· 7 a 115-11
IS·U a 15-25
15-17 .• 15-21
15·12 a 15-16
IS· 7 a 15-11
...32 a ...33
a 1111-31
lfl-24'• lfl-27
lfl-21 a 1111-30
lfi-Z4 alfl-rl
. .·11• lfi-Z3
lfl-14 • lfl-18
lfi-Zialfl-30
M-Z4 1 M-Z7
M-llaM-23
M-14aM-11

...za
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AIEXD

(Art. 39

u

Lef .O 7.178, à

III

11 à

•-

-..ouTRAS ATIVIDAIIt:S III: lltVEL SIJPERIOII •

à 1113)

.Jf·NS-g(IO

119111:~

CIIOIIlO

13

lfblfotecirlo

AIEXD

IV

.(Art. 39 do Lei 119 7.1'18, le. 1t à

119 III:
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ft 1113)

-

éARGDS

Analista de Slsteoas

03
03
13

.......

Optrodor de ~taçio

48

Porfurodor·Digltador

ANEXO
(Art. 39 do Lei n9 7.178, de

Y

19 de

1113)

CIIUPO-OIJTRAS ATIVIDAIIt:S III: NlVEL i€010 • .JF-1.000
CIIDI~

119 III: CARGOS

'Je\ef011fsta

17
46

Allx. ClperociGII&l de Servicoo

Dfnrsos

AIEXO

(Art. 39

119 III: CMilOS
34

u

Lef 119 7.178o de

YI

11 à

•-ro

à 1113)

CIIDIIlO
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LI:J 119 7. H~, nr. 30 Df: KI\RÇO DE 1,.9
Di~~ r.ohr~ a compoaiçio e instalaç;o do
de Justiça, erta o r~r.pectlvo Quadro de Pea.o.l,

8u,.rior

tribunal
dlac1p11•
M o funclona~~ento do Conaelhr. dt· J\laliça Fe-deral e di outraa ProY!
dfneiaa.
(Publlcada no OIÕrln Orlelal ;,,. 31 oSe aarço oSe lfBt-ler.io ti
R!:1 1 FI t l l r l o .
-Na p691n~~; 4866, 2i,, c.·.-,Juna., nP Anexo J, ~,!!:
IC,l-A.:I-0201

A!•

AtC"nd,·nt ( J'utl:lcJ 5rJo

CJF-A.T-02(

15

Atcndc.mt.C' .Judte;D.rto

c.JF-U-024

15

LEJA-SEr
(CJF.. AJ-020)

a.

ltlt.

Dtop&o oobre a coapoolclo • lnota~clo
do luperior Tribunal de Juatica, cria o
reapectlvo Quadro de ,.aaoal, diacipll_. o funcJon..ento do conaelho da Jua-

tlca Federal e 41 outraa provldlnelaa.
I

O

PRII:SIDZ•'l'E

DA

raco aaber que o COngreaao Wacional decreta • eu

RII:POIILICA

aanclono

a

..vulnte

~~.

Art. 10 - O Superior Tribu~l de Juatlca, co. aed•
na Capltal Federal • juriadicão . . todo o ter~itório nacional, co.põese dr 33 Ctrinta e trêa) ~niatroa •italieio~, no.eados pelo 'Presidente
da RepÚblica, dentre brasileiros ca.·. . ia d~ 35 Ctrinta e cinco) e ~
nos de 65 Caeaaenta • cinco) anos, de notiv•l aaber jurldico e ~•puta
cio ilibada, depois de aprovada a eiK'Olba pelo Senado Federal, aendor
I - 1/l Caa terço) dentre juizes dos Tribunais
Regionais Federais • 1/3 c.. tercot dentre dea.-bargadorea da. ~ibu
nais de ~uatica, indicados . . liata trlplice elaborada pelo próprio
'l'dbunalJ

.. u:"' 1/3 c- urcol, - partoo i.,...io, dentre advogados • ~ do ~alatfrio PGblico Federal, Eatadual, do Diatrito
Federal e Terri'-t&rioa, alt.e:ta.s-nt.e, indicado• aa foraa do art. ' ' da
Conatituicio Federal.
Paritrafo· hico - Quando for !Jnpar o aü.ero de vav•• destinadas ao 'terço a que ae refere O inei'ao JJ:, ,_. delaa Hri,
alternada e avcesai~te, pc-nchida ~ adw.gado • pox ...-bro do 111nJ.atlrio. Público, de tal f'o~ tpe, t..bêia •uceaaiYa • alternad..ent.e,
oa repre-r.t•ntea da " - • - • el. .••• auper. . oa 4• oaua -.. uni-

dade.

Art. 20 - Integrarão a co.poaiçio inicial do Superior Tribunal de Juati~a oa Miniatroa do 7ribunal Pederal de Recursos,
obaarvadaa as claaHa de que provier.. quando de su noeeação, hell ~
os •inistroa que . . j . . aacessirioa para coapletar o nü.ero estabelecido
DO ar~. 10 desta Lei.
.
•ari9rafo único - Se . . decorrência 4a fPliea~ão
do disposto noa S 20. J • S 30,do art. 27, do Ato 4•• DiapoaiGQea Conatitucionaia 'l'ransitóriaa, o n-..ro de repreaent.an·tes 111aa cl••••• que
coapÕ«k.oSuperior ~ibunal de Juat.ica au~rar o terço que lhes é atribuldo Conatituciona~nte, ~oceder-ae-1 i reatauracio da proporcion.114ade, .eaiante o dealoc...nto doa carvos excedentes, à ..aiaa que vap r. . .
Art.. 30 - o Superior ~ibunal de J.aatica nrl :inatalado sob a Presidência 4o Supr..o 'l'ribu:rial Fe4eral, devendo dispor ao
HU Regt.ento JDterno sobre oa Hus 6rvãoa diretiYOc e reapecti~ fua•
cion... nto.
Art- 40 - O &-dor 'rribunal de JuoUca

MU a.v~to ~nt.erao dentro de 30 Ctrinta) dias, contados 4a
aaa inatalacio.

aprovari

data

da
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Quinta-ferra

.krt. ~o
t-ribunal ~eral de . .
ati a
data da in8talacio doa 7ribaaaia a.tionaia Federais, exereeri a ca.pe~cia a ele& atribalda pelo art. 111 da COftstituic'o Pederal.

-te

Art. 60 - JWito ao Superior 'frillpnal da JaaUfa
fWicionari o ConHlbo da JaaU;a l'. . .ral ao qul
a -rviaao
a41úniatrat1v, a o r - t i r i a da JaaU;a Federal <ola .,.-t.alro a . _ 9raua, na fozaa eatabelecida aeata Lei • - regt.eDto ia:terao.

Art.. 70 - As atividadea de pessoal, orcaMDto,. a4.Unistraçio finaocalr~ o:óDtabllidacle, auctitorJ.a, a.l& da oatraa at1ri411dltà &'J,XÍliU.a eoau::u 4• . , . _. . . - coordeuclo central, aa Jatica Federal . . .-rs-iro • ~o .graus, Mrio orpni•llldaa - f~ de

aiat... , cUjo ór9ão central ..ri o· eoa..lbo da Jaatica Pederal.
Parlvrafo único - Os aervico• lncu.bidoa daa atiu• que trata esta arti9o, conaider..-ae inte;radoa no aiat...
respectivo • ficaa, eon.eqDente.ente, auj~itoa i orientacio no~tlva,l
aupcrYiaió ~~nica • i fiacalizaiiO eape~Ific. do irvio ce~tral do aiateaa, preidlzo da aubordinac:ao lú.ft:irqu.iea doa 6rtioa . . . cuja estrutura a~Riatrativa eati. .rea iDtetra40a.

•~a•a••

ae do

~residente

e

Art. lO -O ~,selho da ~uatica·Pederal
Oo.Vice-~reaidente do Superior ~ibunal de

co.pôe -

Juatica,

. . - r . - aat"s:, .. dto J Ctrf5-) .-Mbroc efeti,OIJ • :lfuel aw.r.r~ df. au,.Je,.
tes, elt!to•, ta.béa, d~ntr~ •~us alniatroa.
. ,:•
S to • A Preaidinci• do Conselho da Jur(jça r~d~
a-al "ri ex..rcJda pelo Pr~aldC'nt.e du Svperior IJ'ribuul 4t Jlúttt jçA, ,. o
•t.,at.ro Ni& antifJP,. denln· o• -...broa efetlvoeo,. exercerá·· ... hmçôc.-5
dcJ:orrevedor-Geral~

••peelftcadaa DO revula.ento.

·

.
1 20 - A •leicio doa ~qa do CDnaelho da Justjca r.der&1 far• . .-i' janta.ente co. a Ooa ~loa dizetivoe do Superior
l"ribu-1 de Ju&tica:,. peira . . ndlato de :l9QA1 periCM1o" 'Wdada a reclc_jçio.
Art. to - O Conaalbo da Juatlca - n l c1iapori c1c>

... Secretaria,, cujas atribuiQiea·..rlo definidas . . ·regula~nto.

Art. 19 ., rtca criado 0· QM:4ro de haaoal da Sc-cretaria\.to CCnaelbo da Juatica ,....ral,. M• f~ do Anexo J, eujo~t
carvo• .. rio prHnclt.idoa noa tenae. da letlalacão • Yitor.
••rlgrafo inico - OS aervidorea do ~ribunal Fed~
ral de a.curi&Qa e da Juatica Pederal de priaeiro grau, bea cOil'IO d(· ór91o& da AÍ!IIIin:latracio,Públiea que H encontr- . . '"U:erelcio no atual
C:onaelho da :.tustica Federal pocJerio Hr aproveit.alltoa no Quadro d(: Pc!':aoal criado neate arti90. aplicando •• a eatea o diapoato no pari9rafo
inieo, do art., 17,. desta Lei."
Art.. 11 - Pie;. .· ti-auferi.SO. ao Superior

!'ribunal

I - a. carvoa e~et.iwoa • .-pretos ~r..ancnte~,
os carqoa . . coaiaaio •. a& funcõe• vrat.ificadas inte9rantea do
Quadro e da 7abela ••r..anentea da secretaria do 2ribunal Federal de Recursos r
II - o -'teriai de cona..o e penunente, em e atoque,. no 'l'riblmal Federal da Jtecaraoa, bell cc-o oa daa:l& bens w.óveis e
~ia ineorporadoa ao patr~io aob aua ~niatracior
III - o aaldo daa dotacõea orc...nt.ãriaa.
1 10 - Oa Hrvidorea ati voa do 'l'ribunal . Federal
de -.curaoa t.ornar-ae-io aervi&.rea do Superior 'l'ri~l de Juatiea,
abaerva4aa •• reapectivaa aituacõea :turldicaa.
S 20 - O. ~eata4oa do ~lbunal Federal de Rec;praoa paaa• i .eo1uUcii~ de apoHntadoa do laperior ~ibunal de .Juati~ ~

...

'S 30 - Oa precatórloa pendentes de ~g•mento e
relacionadoa at• 10 de julho de ltll,. cuja ~aciio foi inclu!da no orcaaento Geral da Dniiio do exerclcio financeiro de 1119, Hrio pagoa pelo Súp8rior ~ibunal ~e Juatica.

Art. 12 • Alá doa ear90c,. -pregoe e- funções
transferidos na fora& do inciso I, do art. 11, desta Lei, fica~ eriados
no OUa:dro e na 'S"abela Penunentes da Secretaria do Superior Tribunal de
Juatica oa cargoa e empregos conatantes do ADexo II, a aerem preenchidoe n. for.a da·legia1açio vigeDte.
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~te. .tl .... ~ZV.-.ii'i.1 u :li•ro•to :."o w.rt. 37 .. v,
XI,
Xll e XJIJ f~ no art.. 39 .. da Conatituicio Federal, o S~~a~~ior <a-ibunal
de Juatica 'Jlaborará e expedirÁ p~. 'J',~'.) ::..1 ~~:.:A"e14a,. :no ~i to de sua

ICOI!petincia.

Art.. 14 - •• i.Jipl&llltac:io do plano ele carreira a
~ se ~efere o artito anterior, poderi o Superior ~ribunal de Justiça
traa.afor.ur • cargos tlllpl'egoa int~rant.ea .4a 'l'abela de PeiJaoal Peraaaent.e de .ua Secretaria regidos pela.legialacio tr~lhiata, ~ co.o
transformar cargos t!'fetivos e - c~iasio e funções de confiança, observado, e. &aboa oa casos, quanto ao seu preencht.ento, 9 que dispõe o
·an. 37, II 4a CODatituicio Federal.

Art. 15 • O disposto noa arta. 13 e 14 aplica-se
aoa OU.dros de Pessoal Per.anente das Sec~et.ariaa das Seçêea Judiciiriaa, dos Tribunais Regionais Federais • do Caaaelbo da Justiça Fede•
ral.

Art. 16 - Até gue se efetive o dispost~ no art.
13 , a reestruturação do Grupo~Direçao e ~seaao;a.ento Supertor~s~ e a
classificacão dos cargos que o integram far-se-ao per ~eliberaçao do
S~perior Tribunal de Justiça que poderi tranaforaar funçoes e cargos,
observada a escala de nivel do Poder Executivo, bem como a legislação
pertinente em vigor.
Art..: - ~17 - Poderi.o ser aproveitado:&, nos Quadros c1e
Pessoal do Superior Trib~nal de Justiça_e dos órqios da Juatica Federal
d 1
Instância em car9o 5 de atribuicoes i9uaia ou assemelhadas, o~
s:rv~dores concu~sados e os abrangido• pelo art. 19, das Disposiç~s
Transitória• da Conatituiçio Federal, observados
respectivos paroafos
ue se encontravam prestando aervicos l Jus!iça Federal da
~aqcondiçio
de
requisitados,
i
data
da
~r~ul~açao
da Consti~ui
1 0
~io.Federal, .ediante opção e anuincia do órgao de origem e do Trtbu-

o•

3r

nal.
Parágrafo úniCo - o aproveita-ente de qur
eate artigo far-se-i .ediante proceaso aeletivo, cujos critérios
fixados ea resolução 4o Tribunal.

trata
serio

Art. 11 • O venci~nto e a representaçio atribui~
doa aoa Miniatroa do Superior Tribunal dr ~uatiça, até que aeja votada
a 1r1 cc.pl•~ntar indicada no art. tl da Conatitu1çio Federal, correa•
ponaerio ao que recebem os Ministros do Trjbunal Federal de Reeuraoa.
Art. lt - Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir ao Tribunal Federal de aecuraoa • ao Conselho de ~uatiça Federal,
respectiva•~ntet crédito• eapeciaia no• valores de •czf 16.300.000,00
(dezeaseis aJlho.a e tr•zentos •il erutadoa novo•) e •czf , tl6.ooo,.·oo
(novecentoa e oitenta e aeis • i l cruzados novos) para atender la de•pe•a• de inatalac;o, ~ganizacio • funcionaaento do Superior Tribunal de
~uati~a e Conselho de Juatica Fed~ral.
Parigrafo único - Oa recuraos neceaairioa i execução do disposto neate artigo decorrerão de cancel~nto parcial de do•
taçõe• consignadas no Orca.ento Geral da Uniio.

publicacio.
Art. 21 -

Rev~am•se •• dispoaicõe•

8ra•Ilia, em 30
de
1680 da Independinci• e 1010 da República.

Mrço

JOSE SAilNEY

o-urDia C....

ea contrário.
de

I tl9r

___

Fevereiro de ;:;,.;,:._,
1993
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,JUSTIÇA E CIDADANIA

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 5, DE 1993
(N• 3.520/93, na Cllllll de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre a vinculaçáo do servidor público civil,
ocupante de cargo em comissão sem. vínculo efetivo com
a Administração Pública Federal, ao Regime Geral de
Previdência Social e dá oulras provldênclu.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' O Servidor público civil ocupante de cargo em
comissão, sem vínculo efetivo ~ma União, Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais, vincula-se obrigatoriamente ao Regime Geral de Pievidêocia Social
de que trata a Lei n• 8.213, de 24 de julho de 1991.
Art. 2• O art. 183 da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, passa a vigorar co:ril a seguinte redação:

"Art. 183. A União manterá Plano de Seguridade Social para o servidor e sua fanillia.
Parágrafo únicO. O servidór ocupante de cargo
em comissão que não seja, simultaneamente, ocupante
de cargo ou emprego efetivo na administração pública
direta, autárquica.e fundacional, não terá direito aos
benefícios do Plano de Seguridade Social, com exceção
da assistência à saúde."
Art. 3• O art. 12 da Lei n• 8..Zl2, de 24 de julho de
1991, passa a vigorar com a seguinfe~iedação: - "Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:

inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais.
............-............................. ...............
~

~··················

Art. 59 -As contribuições dos servidores de que trata
esta Lei, vertidas ao Plano de Seguridade Social do Servidor,
serão transferidas à Presidência Social nos tennos definidos
em regulamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às
contribuições recolhidas desde o início do vínculo do servidor
com a administração direta, autárquica ou fundacional, sendo
assegurado O cômputo do respectivo tempo de contribuição
para efeito de percepção dos benefícios previdenciários.
Art. 6• O art. 55 da Lei n• 8.213, de 24 de julho de
1991, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VI:
"Art. 55 .. ............................. ,., .•..............•

...... Vi=-~ ·t;~pO~d-~.~~-;;trib~iÇã~. ~f~t;;~d~~~~~·b~~~
nos arts. 8• e 9• da Lei n• 8.162, de 8 de janeiro de
1991, pelo segurado definido no art. 11, inciso I, alínea
g, desta lei, sendo tais contribuições computadas para
efeito de carência.?'
Art. 7~ O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de noventa dias a partir da data de sua publicação.
Art. s~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9~ Revogam~se as disposições em contrário.

MENSAGEM N• 47, DE 1993
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, submeto.
g) o servidor público ocupª'nte de cargo em comisà elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
são, sem vínculo efetivo com a União, Autarquias,
de Exposição de Motivos do Senhor M1nistro de Estado da
inclusive em regime especial, e Fundações Públicas FePrevidência Social, o textO do piojeto de lei que "Dispõe
derais.
sobre a vinculação do servidor público civil, ocupante de cargo
ein conlissão sem vínculo efetivo com a Administração Pública
Art. 4• O art. 11 da Lei n• 8.213, de 24 de julho de
Federal, ao Regime Geral de Previdência Social e dá outras
1991,- passa a vigorar com a segUinte redação:
providências".
"Art. 11. São segurados obrigatórios da PreviBrasília, 27 de janeiro de 1993. ~Itamar Franco.
dência Social as seguintes pessoas ffsicils:
E:M. N• 001 GM·MPS
I - como -empregado:
Brasfiia, 25 de janeiro de 1993.
a) ·························-········-···········--····--·· .
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
g) o servidor público ocupante de ~go em comisEm cumprimento à determinação elencada no art. 40,
são, sem vínculo efetivo com a União, Autarquias,
§ 2•, da Constituição Federal, submeto à elevada consideração
a) ········································-············-··
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de Vossa Excelência minuta- de projeto de lei que dispõe
sobre o enquadramento previdenciário dos servidores públicos
civis ocupantes de cargos- em comissão sem vínculo efetivo
com a Administração Pública Federal, e dá outras providências.
A medida proposta procura fundir os entendimentos até
então expedidos referentes à matéria, buscando, ainda, eliminar dispositivos que sejam prejudiciais ao Sistema Previdenciário, à Administração Pública e ao próprio -ocupailte de
cargo ou emprego temporário.
O artigo 1"' trata, exclusivamente, da vinculação previdenciária do servidor ocupante de cargo em comissão sem vínculo
efetivo com a Administração Pública Federal ao Sistema Geral
de Previdência Social e ratifica a relação jurídica destes servidores, instituída pela Carta Magna e pela Lei n' 8.112, de
11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico
dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e
das Fundações Públicas Federais.
Nesse rumo, nos artigos 2"' ao 49 , buscou-se adequar os
dispositivos normativos das Leis n~ 8.212 e 8.213, de 24 de
julho de 1991, ao enquadramento do servidor de que trata
a presente proposta, incluindo-o como segurado obrigatório
da Previdência Social.
Em suma, conclusivamente, Senhor Presidente, é de verse que procurou-se no presente PrOjeto de Lei não ferir Os
dispositivOS constitucionais, a legislação ordiná:fia atinente à
Previdência Social e ao regime jurídico do _s~rvidor público
federal.
Respeitosamente, - Antônio Britto, Ministro da Previdência Social.
ANEXO A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL N' 001
DE 25 DE JANEIRO DE 1993
1. Síntese do problema ou da situação que reclama providências:
Disciplinar o enquadramento do servidor público civil,
que não tem vínculo efetivo com a Administração- Pública
direta, indireta ou fundacional, que é detentor de_ cargo em
comissão.
2. Soluções e providências contidas no ato normativo
ou na-medida proposta:
Enquadrar o servidor em tela como segurado obrigatório
da Previdência Social, alterando~se para tanto as Leis n 9 8 .112,
de 6 de dezembro de 1990, 8.212 e 8.213 ambas de 24 de
julho de 1991.
3. AJternativas existentes as medidas ou atos propostos:
Não existem alternativas a respeito do.assunto em tela.
4. Custos: _
As despesas decorrentes desta medida serão custeadas
pelas contribuiçõeS vertidas pelos novos segura~os c:l<:t .Previdência Social, na forma disposta pela Lei n"' 8.212, de 24
de julho de 1991.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu ~cio
no a seguinte Lei:
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TíTULO I
Da Finalidade e dos Princípios Bllsicos
Da Previdência Social
Art. 1~ A Previdência Social, mediante contribuição,
tem por fim assegurai" aos seus- beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motiv.o: de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou mOrte daqueles de quem dependiam
economicamente.
Art. 29 A Previdência Social regeMse pelos seguintes
princípios e objetivos:
I - universalidade de participação nos planos previdenciários;
- - II -uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais~III - seletividade e distributividade na prestação dos benefíciOs;
-IV - cálculo dos benefícios considerando-se os saláriosde-contribuição corrigidos monetariamente;
V- irredutibilidade do valor dos benefícios de forma
a preservar-lhes o poder aquisitivo; ·
VI - valor da renda mensal 'CIOs benefícios substitutos
do salário-de-contribuição ou do rendiíneÍlto do -trabalho do
:
segurado não inferior ao "do salário iriíillmo; .
VII- previdência corilplemf:nüli facultativa, custeada
por contribuição adiciOnal;
--- VIII - caráter democrático e descentralizado da gestão
administrativa, com a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores _em atividade, empregadores e aposentados.
I I - o Regime Facultativo Coiriplêmeritar_de :P-n~vidênC'ia

SOcial.

'
O Regime Ge-ral de PreVidê:rlcial Social - RGPS,
garante a cobertura de todas as situa~ões expressas no arL
19 desta Lei, excetO a de desempre~o inVol~ntário. objeto
de lei específica. ' -- · - '
§ 2"' O Regime FacultatiVO CôrripJementar de Previdên~-cia Social será objeto de lei espec(fii:à""';-§ 19

. -TITULO~III .
Do Regime Geral de pn,vidêÍiéill ~ocial

CAPÍTULO!
Dos Beneficiár:i(JS
Art. 10. Os beneficiários- do Regime Gei"al de Previdência Social classificã.m-Se ·como ·segurados e dependentes.
nos termos das Seções I e II deste ca~í~~lo.
SEÇÃOI
Dos Segurados

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas ffsícas: - - . . _
_ " ._ "- .- ~ .
I -como emp!~ga~o:
,_ _ ·
_.
a) aquele que presta serviço de natureza urban~ _ou rural
à empresa, em caráter não eventüal, Sob- sua- Subordinação
e mediante remuneração, inclusive Om:o diretor empregado;
b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta. ~ei"V:iço para
atender a necessida,d'e transitória de. su.bstituiçãO dr:: _pess~al
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regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas;
c) o brasileiro ou o estrangeiro-domiciliado e contratado
no Brasil para trabalhar como empregado- em sucursal ou
agência de empresa nacional no exterior;
d) aquele que presta serviço no Brasil a__missão diPlomática ou a repartição consular de carriiiã- estrangeira e a órgãos
a elas subordinados, ou a membros dessas missões repartições,
excluídos o_ não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenci~ria do
país <ia respectiva missão diplomática ou repartição consular;
e) o brasileiro civil que trabalha para a União. no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos
quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que domiciliado
e contratado, salvo se segurado na forma da legislaç_ão vigente
do país do domicílio;
t) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado
no Brasil para trabalhar como empregado em empreSa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença
a empresa brasileira de capital nacional;
II- como empregado doméstiCo: aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem finS lucrãtivos; III- como empresário: o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não-empregado, o membro de conselho
de administração de sociedade anônima, o sócio solidário,
o sócio de indústria -e o só_cio cotíSta que participe da gestão
ou receba remuneração decorrente de seu trabalho em empre·
sa urbana ou rural;
IV -como trabalhador autónomo:
a) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em
caráter eventual, a urna ou mais empresas, sem relação de
emprego;
b) a pessoa física -que eXerCe, poi-ContáJ:ftópria, atividade
económica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não;
V - como equiparado a trabalhador-aH.tónomo, além
dos casos previstos em legislação específica:·
a) a pessoa física, p-roprietárià óUriãO, que e1:j:J1ora atividade ·agropecuária, pesqueira ou de extração de minerais,
em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através
de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua~
b) o ministro de confissão religiOsa e o membro de instituto de vida consagrada e de cOngregação ou de ordem religiosa, este quando por ela mantido, salvo se filiado_ obrigatoriamente à Previdência Social em razão de outra atividade,
ou a outro .sistema previdenciário, militar ou civil, ainda que
na condição de inativo;- c) o empregado de organismo oficial internacional ou
estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por sistema próprio de previdência social; d) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo,
ainda cJue lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto
por sistema de previdência social do país do domicílio;
VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas
empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no Regulamento;
VII- como segurado especial: o produtor, o parceiro,
o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em tegime de economia familiar, ainda que
com o auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos
cónjuges ou companheiros e filhos maiores de 14 (quatorze)

anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem comprovadamente com o grupo familiar respectivo.
___ t 19 Entende-se como regime de economia familiar a
atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em condições
de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de
empregados.
§ 29 Todo aquele que exercer, concomitantemente,
mais de uma atiVidade remunerada sujeita ao Regime Geral
de Previdência Social é obrigatoriamente filiado em relação
a cada uma delas.
Art. 12. O servidor civil ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o
das respectivas autarquias e fundações, é excluído do Regime
Geral de Previdência Social consubstanciado nesta Lei, desde
que esteja sujeito a sistema próprio de previdência social.
Parágrafo único. Cas9_ ~ste servido_r_ venha a exercer,
concomitantemente uma ou mais atiVidades abrangidas pelo
Regime Geral de Previdência Social, tornar-se-á segurado
obrigatório- erri -relação a essas atividades. Art. 13. É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos que se filiar ao Regime Geral de ~~e_vidência
Social, mediante contribuição, desde que não incluído nas
disposições do art. 11.
Art. 14 Consideram-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de ativídade económica urbana ou rural, com fins
lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração publica direta, indireta ou fundacional;
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que
admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado
doméstico.
Parágrafo único. Considera-se empresa, para os efeitos
desta Lei, o autónomo e equiparado em relação a segurado
que lhe presta serviÇo, bem como a cooperativa, a associação
ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, _ ~ f!Ii~s-~o
diplom-ática e a repartição consular de carreira estrarigeiias-.
Art. 15. Mantém a qualidade de segunido, independernente de contribuições:
I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;
II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições,- o segurado que deixar de exercer atividad_e remunerada
âbrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração:
III- até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o
segurado acometido de doença de segregação compulsória;
IV- até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado
retido ou réCluso.
-LEI N• 3.112, DE DEZEMBRO DE 19go
Dispõe sobre o regime juridiCo dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais

LEI N• 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social,
institui Plano de Custeio, e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço sabe1r que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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LEI ORGÁNICA DA SE"GURIDADE SOCIAL
TÍTULO I
Conceituação e princípios constitucionais
Art. 19 A Seguridade Social compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da
sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde,
à previdência e à assistência_social.
Parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos
seguintes princípiOs e diretrizes:
·
a) universalidade da cobertura e do atendimento;
b) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços
às populações urbanas e rurais:
c) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;
d) irredutibilidade do valor dos benefícios;
e) eqüidade na forma de participação no-custeio;
f) diversidade da base de"'financiamento;
g) caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a pai"tícipação da comunidar:e, em especial
de trabalhadores, empresários e aposentadm..

TÍTULO II
Da Saúde

Art. 29 A Saúde é_ dire"itá de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e económícas que visem
à redução do risco de doença e de outros __agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.
e) as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos.
CAPÍTULO I
Dos Contribuintes

SEÇÁOI
Dos Segurados

Art. 12. São segurados obrigatórios d~ Pr_evidência Social as seguintes pessoas físiCas:
- ---I -como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural
à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação
e mediante remuneração, inclusive como diretOi' empregado;
b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para
atender a necessidade transitória de substituiç_ão de pessoal
regular e permanente ou a acréscimo extiadordinário de serviços de outras empresas;
c) o brasileiro ou estrangeiro domícíliado e contratado
no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou
agência de empresa nacional no exterior;
d) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição consular de carreria estrangeira e a órgãos
a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o _não-brasileiro sem residência permanente
no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática" Ou repartição
consular;
e) o brasileiro ciVil que trabalha para a União, rio exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos
quais o Brasil seja membro efetivo, ainda qUe lá domiciliado
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ê contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente
do país do domicflio;
f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado
no Brasil para trabalhar como emp~egado_ em empresa domiciliada no exterior, cuja-màioríã do capital votante pertença
a empresa brasileira de capital nacional;
II -como empregado doméstico: aquele que preSta serviço de natureza contínua a pes~oa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fiDs lucrativos·
_ f i - _G_omo empreSário: o titular de firrila individual urbana ou rurall o diretor não empregado, o membro de conselho
de administração de sociedade anónima, o sócio s-olidário
o sócio_ de indústria e o sócio cotista que participe da gestã~
ou receba remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural;
IV- como trabalhador autónomo:
a) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em
caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de
emprego;
b) ~pessoa física que exerce, por conta própria, atividade
económ1ca de natureza urbana, com fins lucrativos ou não;
V - como equiparado a trabalhador autónomo, além
dos casos previstos em legislação específica:
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explOra atividade agropecuária, pesqueira ou de extração de minerais,
em caráter permanetne ou temporário, diretamente ou atravéS
de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não continua;
b) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada e de congregação ou de ordem religiosa, este quando por ela mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à Previdência Social- em razão de outra atividade
Óu a outro sistema P!evidenciário, militar ou civil, ainda qu~
na condição de inativo;
c) o empregado de organismo ofici3.1 internacional ou
estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando Cóber~
to por sistema próprio de previdência social;
d) o brasileiro civil que trabalha do exterior pã.ra ·organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo,
ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto
por sistema de previdência social do país do domicílio;
VI -como trabalhador av~lso: quem presta,_ a diversas
empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento;
VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro,
o meeiro e_ o_arrendatário rurais, o garimpeiro, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam essas atividades, indi~
vidualmente ou em regime de economia famailiar, ainda que
com o auxilio eventual de terceiros, bem como seus respectivos
cônjuges ou companheiros e filh__os maiores de 14 anos ou
a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente,
com o grupo familiar respectivo.
§ 19 Entende-se como regime de economia familiar a
atividade em que o trabalho dos membros da famüia é indispensável à própria subsistência e é eXéi"cido em condições
de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de
empregados.
§ 29 Todo aquele que exercer, concomitantemente,
mais de uma ativídade remunerada sujeita aO Regiine- Geral
de Previdência Social é obrigatoriamente miado em relação
a cada uma delas.
__
Art. 13 O servidor civil ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o
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das respectivas autarquias-e fundaçOes, é eXcluído do_ Regime
Geral de Previdência Social consubsta:nciadq nesta Lei, desde
que esteja sujeito a sistema prGprio -de previdência social.

(A Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidad<lnia.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 6, DE 1993
(N• 3.519/93, oa Casa de oiigem)

Estabelece nonnas complementares para a reaiJzação do plebiscito que definirá a forma e o sistema d~
governo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Para representar as diferentes correntes de pensamento sobre forma e sistema de governo, serão organizadas
quatro frentes parlamentares_ às quais poderão se vincular
entidades representativaS da sociedade civil.
§ 1~' As frentes que representam, respectivamente, a
República, a MonarqUia, o Presidencialismo e o Parlamentarismo, organizadas sob ·a forma de sociedade civil, devem
ter estatuto e programa definíndo as características básicas
da forma e do sistema de .governo que cada qual defenderá.
§ 2~' As frentes deV~m registrar-se perante a Mesa Diretora do Congresso Nacional, que baixará normas para tal
fim.
·
§ 3" Em caso â~ disf>üta, cOmpete à Mesa Diretora do
Congresso Nacional d_e:lfDij;- C·iridicar a frente que- representará
a respectiva corrente de pensamento.
§ 4' Da decisão da Mesa Diretora do Congresso Nacio·
nal, mediante apoiamento de dez por cento de congressistas,
cabe .recursos, sem efeitó -suspensivo, ao Plenário do Congresso Nacional.
_
Art. 2!' _No períodO:-_ c:omprcendido entre 19 de março
de 1993 até a antevé&peri-da-realização do plebiscito, as emissoras de rádio reservarão, diariamente, quarenta minutos de
sua programação, de sete às sete horas e quarenta minutos
e outros quarenta minutos, de dezoito às dezoit~ horas_ e
quarenta minutos; e as. emisso_ras de televisão reservarão, diariamente, quarenta iriinutos· de sua programação, ~ntre as
treze e treze horas e quarenta minutos, e outros quarenta
minutos, entre vinte~ trinta e vinte e uma horas e dez minutos,
para divulgar, em rede na~_io~~l. a _p~()p~_ganda relativa ao
plebiscito.
·· ' · · ·
· ·
§ 1" O espaço destinado à propaganda da Monarquia,
da República, do Presidencialismo e do Parlamentarismo· só
pode se utilizado pelas frenteS nacionais constituídas na forma
do artigo anterior, se_ri~~ ~quel em ca9a período, cada opção
disporá de dez minutos,, obedecido o rodízio na ordem de
apresentação.
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§ 2~' -A utilização do espaço e do tCinpo a que se refere
o caput deste artigo respe~t~rá posições político-partidárias
diferenciâ.dâS,....ria pi-õporçãd de sua representação parlamentar
na respectiva frente.
§ 39 O tempo destinado à defesa da República será dividido em duas partes iguais, acrescidas ao tenipo das Frentes
Parlamentarista e Presidencialista, para defesa exclusiva da
República.
§ · 4!' O partido político que, por decisão de seu órgão
diretivo nacional, apoiar qualquer uma. das opções objeto da
consulta plebiscitária a que se refere esta Lei, terá assegl_lrada
a sua participação no horário gratuito no rádio e na televisão,
reservado àquela opção na proporção de sua representação
parlamentar, independentemente da sua integração na respec~
tiva frente.
§ 5~' Para efeito do cálculo do tempo prev-isto no parágrafo anterior, levar-se-á em conta o número de parlamentares
que se identifique com a opção feita pelo seu Partido em
relação ao total dos parlamentares que apóiem a mesma proposta.
§ 6~ Os componentes da Frente Parlamentar cujo partido político se utilizar do tempo previsto no § 49 deste artigo,
não terão direito de reivindicar participação na parcela remanescente do tempo destinado à respectiva frente.
§ 79 A produção, quando solicitada, e as transmissões
e as gerações de imagem e som serão feitas, gratuitamente,
pela Radiobrás, podendo as frentes nacionais, de comum acordo com as _emissoras de rádio ou televisão, dispor, de modo
diverso, do respectivo espaço de tempo, utilizá-lo contínua
ou fracionad_ameote e, ainda, alterar o horário ou optar por
divulgações regionais.
§ 89 As emissoras de rádio e televisão podem abater
de sua renda bruta, para efeito de Imposto de Renda, como
despesa, o valor correspondente ao espaço utilizado na campanha do plebiscito, nos termos desta lei.
Art. 3" Da dotação do Tribunal Superior Eleitoral TSE, para despesas com a r'eali.Zação do plebiscito de 21 de
abril de 1993, dez por cento serão destacados e repassados
às Frentes Parlamentares e aos partidos políticos referidos
no § 4~ do artigo anterior, em partes iguais, para utilização
na divulgação das questões _qbjeto de consulta plebiscitária
sobre a form'a e o sistema de governo.
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral- TSE,
regulamentará, a:travês de resolução, a forma da prestação
de contas, pelas Fi:entes Parlamentares, dos recursos orçamentários de que trata o caput deste artigo.
Art. _4~' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 7, DE 1993
~

3.067/92, na Casa de origem)

(De iniciativa do MlNISTÉRIO PÚBUCO DA UNIÃO)

Cria cargos de procurador do Trabalho
de
2•
Categoria
;Ç)r-ovidências.

e

dA

outras

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art.

!R Ficam criados no a.mbito do Ministério Ptlblico

do Trabalho, oitenta e dois carqoa de Procurador do Trabalho de
2• Categoria, para atender A composi~ào das Procuradorias

Regionais do Trabalho da 1&, 2•, 4•, 5•, ga 10•, 12• e 15•
Regiões da Justiça. do Trabalho, com aedea no Rio de Janeiro, SAo

Paulo, Porto Alegre, Salvador, Curitiba, Brasília, Florian6polis
e Campinas, respectivamente.
Art.

21:1

Os

cargos · de

Procurador do

Trabalho

de

2•

Categoria ser!o providos através de concurso público de provas e
titules, o aer&o diatribuidos naa respectiva& Procuradorias
Regionais, por ato do Procurador-Geral do Ministério Ptíblico do
Trabalho, de acordo coa a necessidade do serviço.
Art. Ja Picaa criados, no quadro da pessoal do
Miniatério Público do Trabalho cem cargoa da categoria de Técnico
da Carreira de ApoiO Técnico Administrativo do Ministério Público
da Unido - MPU, ea conformidade com a Lei ne 8.428, de 29 de maio
de 1992, a serem providos por concurso público.
Art. 4R SAo criados, no Quadro Permanente da Secretaria
do Kini.a.têri.o Públi.co do Trabalho, carqoa era comias.lo do GrupoDireção e Aasesaoramento Superiorea - DAS na forma do Anexo I
desta Lei, os quais serão preenchidos mediante desiqnaçi.o do
Procurador-Geral do Ministério P6.blico do Trabalho, na forma ela
lei.
·
Art. sa Slo criadas no quadro do Mi~iatêrio Público do
Trabalho
as
Funções
Gratificadas
e
Gratificações
pela
Representaçio de Gabinete constantes, respectivamente, doa Anexos
I I e I I I desta Lei.
Art. 6!1:11 O cargo de SecretArio Regional, código DAS101.1, passa a ter o c6diqo DAS-101.'2, na forJIWI constante do
Anexo I I I a esta Lei.
Ar. 7R São transformados em cargos de Direçio e
Alluleaaoramento Superi.orea, código DAS-101--1 1 as atuaia FunçOoe
Gratificadas atribuidas aos Chefes de Seçlo, conforme consta do
Anexo "'V c1esta. Le L •
Art. 9g Não Poderão ser c1esignados, a qualquer título,
para cargos em comissão da adminstração do Ministério PGblico do
Trabalho, parentes consangUíneos ou afins, até o terceiro grau,
de Pr"'"'t~ragor~s em atividade, o•.1. aposentados a .menos de cinco
anos, ~xceto se admitidos no quadro funcional mediante concurso
público.
Art. ga As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
correrão A conta dos recursos orçament6rios consignados ao
Mini~Mário P6.blico do Trabalho.
· Art. 10. · Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicaçAo.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrArio.

. .... - - - - · · - - - -
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II)

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Ne 264, DE 1991.
(N• 3.490/93, naquela Casa)
Substitua-se o Projeto -pelo seguinte:
Estabelece normas de contribuição ao INSS dos
clubes de futubol profissional, parcelamento dos débitos
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lo:> A contribuição empresarial devida pelos clubes
de futebol profissional à Seguridade Social corresponde, em
substituição à prevista no art. 22 da Lei n'~ 8.212, de 24 de
julho de 1991, a cinco por cento da receita bruta, de acordo
com o borderô referente a todo o espetáculo desportivo de
que ele participe rio te.Iritório nacional, ínclusive jogos internacionais, não admitida nenhuma dedução.
§ 1' Caberá à entidade promotora do espetáculo, Federação ou Confederação, a responsabilidade de efetuar o desconto referido no caput deste artigo e o repasse do respectivo
valor ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, no
prazo de até dois dias úteis após a realizaÇão- do evento.
§ 2~' Para que o clube de futebol nacional faça jus ao
repasse da sua parcela de participação na renda dos espetácuJos deverá comprovar à Federação ou Confederação e recolhimento, nos prazos devidos, da contribuição descontada dos
empregados.
§ 3<:> O não-cumprimento pelas Federações· e Confederações do disposto no parágrafo anterior sujeit<:J.rá as mesmas
às sanções previstas na Lei n' 8.212, de 1991.
§ 4"' As demais entidades desportivas de que tratam as
Leis n' 5.939, de 19 de setembro de 1973, e n' 6.251, de
8 de outubro de 1975, continuam a recolher suas contribuições
na forma estabelecida para as empresas em geral, segundo
as disposições da Lei n" 8.212, de 1991, e legislação subseqüente.
Art. 29 Poderá ser concedido parcelamento aos clubes
de futebol profissional dos débitos relativos a contribuições
arrecadadas pelo INSS, ajuizados ou não, existentes até a
competência outubro de 1992, desde que requerido até cento
e vinte dias contado da vigência desta Lei, mediante o desconto
e o recolhimento de cinco por cento da receita bruta destinada
ao clube devedor, de acordo com o borderô referente a todo
espetáculo desportivo de que ele participe, em te_rritório nacional, inclusive jogos internaciOnais; não aàmiiídã-n-eDhuma dedução.
§ 19 Os recursos provenientes do desconto referido no
caput deste artigo constituirão o valor das parcelas a serem
deduzidas do saldo devedor do débito, cabendo às Federações
ou Confederações efetuar o desconto e o recolhimento em
nome do clube devedor, no prazo de até dois dias úteis, após
a realização do espetáculo.
§ 2~' Para a formalização dos parcelamentos de que trata
este artigo e garantia de seu cumprimento, deverão-as Federações e Confederações intermediar os acordos firmados entre
os clubes que lhes são filiados e o INSS.
§ 39 Excepcionalmente, no ato dos parcelamentos previstos neste artigo, poder-se-á parcelar as contribuições descontadas dos segurados e_mpregados e não recolhidas ao INSS,
até a competência outubro de 1992, na forni"ã estabelecidano caput deste artigo.
Art. 39 O não-recolhimento nas épocas próprias dos valores devidos. ao INSS sujeitará às Federações e Confederações
~o-pagamento de atualização monetária, juros e multas na
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forma prevista na Lei n9 8.212. de 199f. e legislação _SJ,J.bseqüeÍ1te.
- --Parágrafo único. A atualização monetária será devida
a contar do segundo dia útil após a realização do espetáculo.
Art. 49 O_ Poder ExecutiVO regulamentará a presente
Lei no prazo de sessenta dias, a contar de sua promulgação.
Art. 5"' Esta lei entra en vigor na data de sua publicação.
Art. 6"' Revogam-se as disposições em C6nttário.
(À Comissão _de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 1, DE 1993
(N• 232/93, rnl Cámara dos Deputados)

Aprova a indicação dos nomes de membros titulares
e suplentes que integrarão a Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização.
O Cohgresso Nacíonal decreta:
Art. 19 Fica aprovada a indicação feita pelo Poder Executivo na Mensagem n" 26. de 1993, dos nomes dos cidadãos
que integrarão a: Comissão Diretor3. do Programa Nacional
d.e Desestatização, a Saber:
_I - titulares governamentais:
a) Luiz André Rico Vicente - Min"istério das Minas e
_
Energia;
b) Frederico Victor Moreira Bussinger- Ministério dos
.Transportes;
c) ,Keniti Aniya- Ministério do Trabalho;
d) Emt1io Humberto Carazzai Sobrinho- Ministério da
Fazenda;
e) António Rocha Magalhães - Secretaria de Planejamento, Orçamento e CoOrdenação;
n- titulares não governamentais:
a) Wandenkolk Moreira;
b) André Frauco Montoro Filho;
c) José Roberto Mendonça de Barros;
d) Oscar Dias Corrêa Júnior;
e) Odilon Niskier;
I) Ruy de Castro;
g) Geraldo Nunes;
h) José Alencar Gomes da Silva;
I) João Agripino de Vasconcelos Maia;
j) Vladimir Antonio Rioli;
III- suplentes governamentais:
a) Ri-iardo Pinto Pinheiro - Ministério das_ Minas e
Energia;
b) Clovis Fontes de Aragão -Ministério dos Transportes;
c) Dirceu Huertas- Ministério do Trabalho;
d) Fernando de Holanda Barbosa - Ministério da Fa_
zenda;
e) Paulo Fontenele e Silva ~secretaria de Planejamento, Orçamento e COOrdenação;
IV- suplentes não governamentais:
a) Olinda Ribeiro de Magalhães; ·
b) Mareio Wolhers de Almeida;
c) Wahlernar Giomi;
d) Celso Renato D' A vila;
e) Japy Montenegro Magalhães Júnior;
f) Antonio MãsSarioli André;
g) Henrique de Assis Villaça;
h) Edme Tavares de Albuquerque;
O Nelson de Abreu Pinto;
..D Sílvia Maria Caldeira Paiva.
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Art. 2\) Éste Decreto Legislativo entra em vigqr na data
de sua publicação.
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n

•IJIADia I mlll*oria

, ·

c:J M~nimério do Tmb.tJho

(JIOLI-UIP),

11 • 1!116QIO III CHe:SP' C~ Hldo-.nea ~ ISie l'tllldiCO) • I'«NnltiYI:O • f'f.VGIII?O. ,

·

• Superinlelldollc Fi~W~Ceiro IOr.ISLII.b: (Projeto ITAJPU)
• PII.IICJamento Financeiro
• Fln&nçi.tmcntll.\
·Ombio
• AMHa: dc·rc.,ultado.-1
. Período: 197.511991

oe-cutSOI
••o •* t~orn:
"M~ $1 A~-'IIM !tetrodl:~ 1
(Uount

V. M. IJUUINOIJI:

I!LrAS PitODOl..PHO !UI$tNOD:

1~· et.ETROSrti.S· Cl)llfrltS f161rlcu llrasolaoruSJA ·1!WOIIIIIII a,11102111Q
Moo"Jbru àQo Con..lho f'IIC&I.
•
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EIII!IIW H111ft/hnu CUtJl:lli

SebrJd,

•

1M$

no CJIIO diPOUoUSP • IS7Ç-1S71.

tZ • &tágiG PI; TOSHI!IA: Yotolllml. ToklfO, Hl._.,. I NIQI!yl • .laplo • eTICU di1,U.
U

-~ lnl TOK'I'O!UCTRIC ~(;o. Tol<yo • .lliplo • .WI/FW.VIIII1171.

•t4-~lnl ftU1mllllillllCia III lfARIO•f'olti)NI;f'I-RS·Aocllodlt011,

11-.VIIttn Tknlcas 1 dovtiiCS ~~~~~~teta !errO\.'lU U!111ne1:
ANm • lOdol O$ silleniu neQoi!M. c. 01' SOIIoll, a~. e - Ali-. c-.,.
ea-:CNctoo. ~- lAnmoradO, l.llba. tllllllmt. ~~~- Mldtllin, Ublc:o, Mo(ltrNI.

-

Molc;ou. Uunlqul, Nhl V~ OUka. hnl:, ~~~~. P~Ça. &ln l"randloo. Totro,

P..udpeçlo etn QIIMI dull c.n!t* dolo l.mlinlrlol. ~ • ~ 1'10 11'1111• MI
·, , . ..,.,100'
, olli•eas ,,..!!;•
l•atllltlOftH •
bl
~

~

r~. ~Ntnlft!IÇGo,

~-

• '1--~oçorn.-IUÇIOÕII~CCIII'IDIP~-Ncs.DIIQ)t,

·. .

~

A.,_.unnl O<* ..._. III l!!l!.trlddacfof 1'10 CociMiho Ot'~; Pit~l G

.:=._• ~ 111 ~.ow.tar dB

QrtmiG

P~ DINior di~

tJ • LMUSP (llg• ~ Ac:lóllnlclldl UP)!
~pot'du.-gnlllll, 117JI7•• 11l"''·
u.ANTP(AUI!dacloNidollllciiT~PUt!lleolt.
R~ • plfticMIIU dll C<lmQtlco di Uaii'Mnçlo di Tnt~

M • A8RAMAN l Alsoclftçlo Brnlltio1 O. MII"UUonçli:t):
F...:&aóat. Olrelot 1 CO!IIIIhlllv.

M-MBP~IIol!nrltnhftOIIIIO~Gtllol"llllco):
~~~~

•
•

<43

, .
.
,
.
-- ~ ..
Pós-grad~do pela Manchester Busincu ~bool (lnaJatcrra)
·
::,Supen.atendente da fwKI~o_ l~nu1o de Oescn~çlvimento· de Pemam.

Ex~o de AgricultUra. do Eswfo de Pern~~
Elt-~o Cen.T A<bmllo d" Mú1isterio de ;\gricuhura
Ex-D~retOI' de lnformitu:a do Bmco Banorte s. A. ·
Ex·Ou-eror de ~iaunenra, ~ecins c Produtos ~ 81nco M~~~ ~- A.
AftaUo

IV"· ATIVICAD!.S ASSOCIATI V'AS

....

•

•
•

B~sjlciro. casadO~

Adminz~ct_de dhpresãs·

.
Comlldodl T1.11'11p01115: Mtmtwu,.c-l!odiTICIICIIG8I&

M•MNT'~ ........ OI~~:
MllntwodDCBI(f'~)~~-SimlnlrfoiGI~JrlmMI!fe.

soca. DGr.du
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COMISSÃO DE DESESTATIZAÇÃO
'I1Tt1l.ARES NÃOOOVERNAMENTAIS

01 • WANDENKOUC MORliiJtA

.02-ANDIUl:FRANCOMONTOROFILHO
03 • JOSI1 ROBERTO MENDONÇA DE BARROS
04 • OSCAR DlAS CORRtA .JúNIOR
•· U•

05 - ODR.ON NlSKimt

t

<:-ldo:rado

CID~I

DI:

C..lt .. rola,

PIU:J"r.uttta•

od.

st7S,

.s.

•

p;.l•
&W•
•10tR~I.As
do ••Utai:'O tlflll"L •
:Po,.lo, laJÍqodo 110

M-

llo

Aooo•U lt&.o Lott"hlatln dt.;u..lo Z.t-d4 .,,_
d.,.. -lona
,.,.,.,.... m~• .. lfr•notea"lllaato poSo•, ta .no• .s.:~,,.,

06 • Rt1Y OH CASTRO

rn- OI!RA1J)Q NUNES
01-IOSJl:ALBNCAROOMESDASILVA'

f»·IOAoACliU:ioiNODEV~MAIA

:t.u- Jlao to.,-_ 4& pa1"t41'h nt SU da llirthdrlo
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,.,.. •• ufal'lte

d&

Fund•o:::lia

Pcnfrc11a

Hcrt.a

-

Sl'o P•u.• l<> (.1.904 •

191Jb)
-

Membrc da ConouHI'ln Curador era I"IP!!' !"esqui••• Ei:On<lm;IC:Atl (.1983 A .L98~),

-

A•t~esscr

FunÃ.Í.c:~o

In•Ut~o~to

de

ll71
Conaultcr do Centro da Eatudoa de Fartilizantea do :tnati.tuto
d• Plaquiaas 'l'ec::lloldg-ical do Ea_tado_ de _SI.o P&'lllo s.A (lH).

1UO/UU
Pelquia•dor do Ce~:~tro ele J:atudoa d1 l'artili.zantea do
:Z:natitl.lto da Peaquioas Tacnológieaa de Zetado da lio P&clo
II.A (D'l')•

E'C:.On4miC;o

do t:IQVarnCI dei f:llitAdQ de

sro

flo~.ulo

( 1988

<1

.L'i'S:II.
-

-

Me..brQ da CClnselna d• AC..inistr•e.tQ.
E•t•do de s:ro Paulo 119BS • .199:1).

dCI

-

SANESPA

-

Bano:Q

do

1901
Mélabro elo Con. . lho Cl.lrador da Pund•glo de
•t.uia da Q~:~eir6& •.

:t~tuóoa

~J.o•

1ft2/lt1S
D!r.tOt da t>J.vialo da EeonCX!Iia • llng-enharia da liatamaa elo
:tnetituto ele Peaquiau Tec::t1oló9icaa do !:atado de Slo P&ulo

B.A (:IH).
E<:C~nami•t•

dA

HIDRO§R\IJC!::

- En11•nh•r1a do ProJ•tQ• U968 •

l'll70.
Lhfl"• Dac:8'rlte eoa EconQmiA - tUae.iplln<l: Mo•d•a

e

I'IAnCQS,

•n•• ativ14aChloa dentro do n>'l', inioiad.u am 1P71 cCGO
conaultor c1CI C•ntro de Eatudoa de Pertilisantea, cllaen"VDlvau
l*•quieaa na U.. de econDIIIia I taanolog-1& •
auae
J.mplicar;Oea •obre o deaeç.nho a.;r1co a.

Em

lfiJ/11 . .

FEAIIJSP - 1978.

Pnaiden~ c1a

..,,.
PH.D. (Doutor) .... itCCir10""!A- Vale UniV•I"•il:r -USA- 1970, cooa

t••• IICitl,.e g

~atr•· aM

Sitlt.,.,., F'inan.::•irc:~ Nac:iono~.i.

E.::a·.::ú•'- Fund-=la s.:tlllia

l . . l/1115

~: ~~••lho• de MlaiJI.iatl:aglo ela

v•rv••- EPGE'

-.Ria

de

J'at'letro, <J.969,
'B&chal"el et11 Econ~i• -

coaiaal.o d• ccm•ultorae da CAPZI (Coo~na'ilo
de Pa ..oal 4e lf.!val 8~1or) ~

JI.~M"tr1',.1QDIII11111rl.to

a:SP,

ltiS/1188

tlinltor da Marcelo Perr•t: s.A Corretora d• ClltbJ.o • Valor-a,
uapottaiYel pela l.rH. de Op•n Harbt • Bol- ele V~or••.
F

.wldade

de E'COt'ICIMia a Adll'oii'I!Str.ac:la "'

ltN/lttJ

He.bro <to

FEA/USfl - i'9l:.S.

eon•• u...

~~:!{!:~~

Ltdao

*'aper:l.~

cSa :conc.d.a ela rZBID'.

s.!lu: Corretor& de Clmbio • Valona Jlobi11U1oa

QI01C01.0IC 'fmlll

.roa•
:r.

J~otM~rto 1Mnclon9& de

Ban:o•

IIIC(II,.I.UDIDII

-

~:.r-1
Cünc:J.u ;tc!on&aie&S ~a P&OUlc!ada 4e Zc:onoad.a •
Adi:J.aietraçlo ü onJ.....rau.de c!e llo ll'aulo.

CURRICUL .

JcoDOaia
tnetJ.tuto de Paaqu:t•u
elo Paulo.

~:~:o ch Na-Gr&d:llÇio •
Ice ee•ce• da UDJ..,.n.ldada

=~t

•

~a

. ..· '

de

pela ol11.,..n1d&da de llo P«.ulo.

lh' {JSCAR, DIAS CORRh J<JNIOR
BOA.

1. ·IDENTIFICAÇÃO PESSOAL

·!:f:itiDg-Jo~•••o~:• pela ont.,..raid&Q 4•".0hJ.o - ~A.

:n:.

unasiiiCP.
~

nonUIOUL

1.!. Natucrlidade

M.11.9ieWrio

::~!!:~

Asdatclnta ela l'&en~ldad• ü
~atraçlo da Dni.,.ni4ad• ~ l&o Paulo.

BdQ Hodlclnltl • MG
:BooAcaia

•

1a ati'ri.dade c:lee~ 1973, JJ:ofe. .Ot Dootor Aa~t•nta
d•
raeu.ld4dft. lã Beonamia a Adminiatr&ÇIO da Dllivaraidada da Uo

J'auto.
KaUtia ,.aiea ld.niatr&da.t zooncmia atuileira a nj,v.l de
vra4U.aglo.
1

::r.·a!!~ da ruhdaqlo Tnatituto da haqd••• Econ&aicu d•
UAift.t:aid&c5e de ll.o J'al11o.
JI&Uria Na'ica Miniatradat :Econc:aia eruj,lairo.

1,.2. Data de Nascimento

14 de qosto de 1949
1.3. Estado Civit

"'1.4. Filiaç1o
OSCAR DiAS C~ e
DIVA GORDILHO CORRÜ

a ntve:t. de

l'óti"'9Z'&~uaçlo.

Nome:- ADRIANA MARIA DE FARIA DIAS CORRL\
de Naleimento: 8 de setembro de 1951

~ta

0\IU'U Atiri4adetll

11tl
'Naoioo da

Ccaia~lo

1
Interutadtlal da BaCia P&ranll•P4r&IJU& •

lt71/1t71

Naturalidade: Belo Horizonte • MO

1.6. Endliro;.o
Rcsldcncl.al:

=:i:~~!'11.::-j::~tituto de Ptlaquiau JJcon&:d.cu de

ha~t.a ca U.a de cOIIIft'e:lo :I.Atem11;~~l agricultura •
e.t:eitoe da iDdeX&o;lo •~ o ailtama
co

~~:•:.rente

da

' .,

DO

!:!:..~&l :r.u.ow• pela lfni"N.t:•idade de 1'&1• -

At.1Yida4al

Zl•tro~ulo.,

~olri&

Alanu:da. dos Flamboyants, 250
SJo Luiz • Pampulha
Tdclor.c: (031) 4-43·2289
Belo Hortwnte • MG
Comercial:

PouiÓ Al•wre Ltda.

~::~~:'~• haquiaa ll\lbatitato, da ~Ddaçlo Tnetituto da
l'eoquilae lcon6miaaa da Onivuaid&4e da Sl.o :Paulo.

Rua. Aimotés, 2480- 10" zndu'
· Santo Agostinho
Telefone: (031) 337-7171
Tclcfax: {031) 335.(1()71
Belo Horizonte • MG
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6."3. Palestmm em~ entldalks,_ CIClOlu c fa.culdades ...::tue vário$ tcmu (~.

2 • DOCUMENTAÇÃO PBSSOAL

polftico$.10CW•,j~.

2.1. Cld91adoldcn~
lb!a de Elpcdiçlo: 03 dcjw.to ~ 1971
.
Esudo de Mh'l:u Gerais
~ Expcdidor. so:r::W.a de ScpfUÇI. Nblica do
_ _

- -

.

7.t._OOVERNQ DO ESTADO DE MINAS GERJ.IS
CuJo; ASSCSSOI' do Oovemador Rondon hchcc:o
Período: 1971 • 197].

2.2. Sltua;IO Pmfi!$loNJ.

OrJ,Io E:qxdkSOr: OJOem dos Mvopdo$ do

etc ...)

7. A'I'IVJDADES EXERCIDAS

RrcJ.slro Oc11: 6t.430

~: n'" 2.1.049

955

7.'2. BANCO BANDEmANTES SIA

B:ui1 Scçlo M1nu Gerais.
•

Carlos cxetcidos:

2.3. Situao;lo Elcltcmd

; Ajudante de ~ na A.J&cla, de Bdo Horizonte;
- Procandor na Ag&lcia de Belo Horizonte:

N• da Inscrlçlo: 4S9.S4Uí02113
Zona Elci!onl: 34• • Scçlo0123
Munid'pio: Belo ltorizontC
~: Minaseknis

--~de t.Jcmuc na A&tuaa de~ J::lorulon=;
- Ga-mte na A&tncia de Belo Horizonte;
- Aslhtcnte de Chefia dos Dcpartamc:mos de: Ctmbkl, Crtdito ltural. Controle
()pc:rlãocW, Contabilidade c tmpccoria Gctal.
- Oc:ratte iqloaal;

V •• C:P.F. • CaduttO de Peao:a F!sk:L

- Auisl:ente de Diretoria;
- DU-ctor di. Ba!ideUanteJ I..eulnJ (197,5 - l!nó)

N" ll0.497.1S6-91

RePo: ~ (icn;is

7.!. USIMINAS

3•• t..TMDADES DISCENTES

c.r,o: Oic!c de Oablnetc do Plaidente

3.1. Curso Prlmário

Pcrt'o;:lo:

Co~<P>Wk<
Lo=ti!
de Janciro - R.t

t976-tm

7,-4, DEPUTADO ESTADUAL~ Assemb\W.~ do Estado de Minas

ruo

GcAii

Perlodo: 1979. 1983

3.'2. curso S«und'rlo

7.S, DEPUTADO FEDERAL ~o Eb:lo ~Minas f3crais

Çotqio EswiU31 de MinaS Gcnis

Local: J3do l;lorizontc • MG

~

1983. 1987/1987. 1991

~-Membro permanente di. Comiulo Dimor:r. do ~ ~ de Detest?tinç~o ~

eotf;!o Dom BMco
Loc1].:. .Bra2lli& • DF

Pcdcdo: 1992·

C!ntrO ln~ de Etlsirlo M6clio
Loea].: 8nJ{Ua - DF

7.7. ADc:ssor especial do Ministro ]~JriC Bonthauscn, III. So::retaria. de Governo da J>residbc.:ia
di.~.

La çab4a Hl&b SCboOU • 1 aDO

Local:. Pwdenl. E..U.a.

Puíodo: 001992.0811992

3.3. Outtos Cunos

3. ATIVIDADES PARLAMENTARES

1.1. )o(cmlno da Comisslo de FÚ!miU da Aucmt>J& Lqislatl.va do lSst!do de Mtnu Oetm,
Período: 1979. 1983

eoune -

Tadlcn Tnlninc
Jnrtituto Cultunl Btui1 • Estados Unl.tltn

8,2, Membro da CoJnis:do de~ c Tornacbs de Cattu da ~I& l.q;Ulativa. do
Estado de Minas Gems.

4. FORMA(:}.o TécNico UNIVERSITÁRIA
Pcrlodo: 1979 •· 1983

4, I, llaelw'cl an Dircllo pela F~ de D!reila da Univealdade Fedenl de Mlnu Oet'a!1,
b&YC1Cio lnk!ado o cuno na Fa.culdadc de Dirt:ito da Univeui.dadc do ruo de Janeiro.
4.2. Cuno de 7oUtlca e E.rtr&lq:ica Empresarlal pan1 Altos &ecutl.vos•, sob o pmoclnio do
trcinammto de Cll:ecutivos, cm ~ com a Columbia. un;vamy
(Nc-.v York) e 1 Faeuldade de Clmeiu Econbmlcas lia Universidade Fedual de Minas Gcr;ili;,

~ NaekxW de

4.3. C!UJO de Administtaçlo de Empresu pua E.xccutivos, sob o patrod'nio da Fwidaçlo Joio
I'!Mdro.

Pc:riocSo: 1983 • 1987

u. Membro c1a. eonu:s:w de Relações Exleri!XtlS da amua dos Deputados.

--·

~'modo:

8.5. Diven:u

4.4. CUrso de Oire!IO AgTano, pitroe:Ulado pcla A$SOC!aÇIO Brasilcir.a de Direito AJfirlo • R1

5. EXPElU!N'C!A DI:>CEN'I'E

5.1. Premio cspoc:W, pc:la faculdade de Direito da t.Jnlvenldadc Fede<&~ 4e Minas Ger.W, por
traba1bo apresentado~ a titulaç!D ·A Ide;® no DJreilo Bruilc:Uo'.
!1.2. Primeiro lupr nt. Fae~~'kade de Oitdto da Univenldade de Mlnu Gctais, pelo trabalho
lntiDJ.I.ado "A llllenaçlo Piduciúia",
,,3. Rqn=Wite da. Faeuldade de Direito da Univenldade Fede::llclo Rio de Janeiro junto ao
2• Cooçeno de Direilo comparado, rcalindo r~a FIIIICDçio Genllio Varps; no Esw:fo da
Guanabtn. quando npresentou a.le$e "A. P~ do 'E5tado na Econonm Modema".
5.-4. Participante do Pro&nma de Treinamento paa pror~ de lnstts (Tea.chet5 T~lns
Coune) no Instituto Culrurai Btasil·:Esudos UnidoL

5.5. Partlàpantc de Serninúio de: "Direilo Elei.IOlal." promovl.do pela Univefsldade Fodeci! do::
Min:u~.
.

1983 • 1987 • 19S7 • J.9SI1
rniS$6cs ao exterior ~ a- Aucrnbl& lqislltiva c a ClnWll dos

8.6. Membro da Comis:skl de Constitui~o c J~ç.r.. c :Redaçio da CAmata dos Deputados..
(1989. 1~1)
Comi~ de Orpciz:IÇio dos Poderei c s~ de
Nacional Constiwinte. (1987 ·l98S)

Ptcsl!knte da

Governo, da Asse.-nbl&

Mcnibro da eori~ de~ ela- Aiscrtib!Sa Nacional Comtltulnte. (1938)
Membro Titular c: Sup~te de vViu co~

m4tas do C011gres.s.o Naeional.

Prcddcnlll 4o PFL • MG (1988 • 1991),

S.7, Dckp;ki-brUiteito; ~ta::aO OC00&:rcsw Nacional, nas lCU!Ii&$ Intcrparlament=s

::....(Nl-~)

Ban&JWk(Tailandla}
Budapc:stc(Hunsri.a)
SOfia(Bulgária)

9 • • mA.BAUIOS PlmUCADOS

6. EXPER:ImCIA DQCl;;N'J;'E

9.1

Di!ctr;'so~ !'a..-1~~;

u. Piofeuor de ln&lb do lkuillan Amtrl=n fm.tinw; no Rio de ranruo (1969}.

l.&n&ua- abril de iSlS7i eom :a. 1e1c ·o Plpd CoJ .f':ulamtntares n.~ l.!fe!,. t:·l .:· ·-.
.
~ que_ poal.bü.1~ a a:nmtncil. llarln6nica dos .Paí5es. c das cc;;n:::::.:~~ qw-

6.2. ProfCUOE'dc ln&ltl no ll)stiCuto Cultuat Brasil·&tadol u~.

tqlftiiCIIIIll!ll•,

no R.lo de Janciro (1970).
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Bangkok - outubro de 1987; com a tese "Contribuição dos l:'arlamentos ao Respeito, ao
Desenvolvimento e a Proteção dos Direitos Humanos".---Bulgária - setembro de 1988; com a tese "A Contribuição dos Parlamentos à implentação das
resoluções da ONU sobre a concessão da independência dos tenitórios coloniais e para a
eliminação do colonialismo, do rac:.ismo e do apartheid".
Budapeste- março tle 1989; com a tese "Proteção aos Direitos da Criança".

9.2 Conferências, anlgos em revistas técnicas áe õireito e economia, jornais.
10. - CONDECORAÇÕES
10.1 Medalha da Inconfidência, do Governo do Estado de Minas Gerais.
10.2 Medalha "Santos Dumont", do Governo do Estado de Minas Gerais.
10.3 Medalha do Mérito Judiciário Militar Federal.
10.4 Medalha do Mérito Legislativo do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, Janeiro de 1993.

ct~RICUL~~ VltA~

- DAJXJS ;·J:SSOl\ IS

-

~:

• OOILOif IUS«:iER

• Daoa d= nasci.._to: · 06 ·~ jL~iro da l;Z6
- !ta~ralid.ad~: - Ri• "e Jueiro
- Estadt' civil: - C.saclo

r1

-

F'Oit'IAÇ~.o

CtJLTVItAL

- Corso ~i-sial. 110 (IIStialtO b!M!llo. u~ ... " - 1 .....
19il1 a 1!!43.
- Curso :ieootífic:o. 110 C.lqío Pedro [[. IUIID de J~re.
de 194! :o. 1!14S.
- Cuno ~" ••c:harel-.. ea Oi.,.ito pela Fac:-..:14ada da IKre!
ti> :» :Uo d" Jouaeiro. atual UEIU. d.e 19•: :o. tts-.
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ltl - Tf'!"JLO

I\'

-

lae~•r~l ~ Oireitn ,ela ~ac.ldade
(1~0).
tascrjto aa OABIRJ. sob o

-

DJP~OMIIS

-

Aperfeisoaeee~o

-

de Oi.ei~o da
e• SS!S.

CIE-"'T!FICOS

para Ad!OJado de

Eapr~s•

C!llr~•

de Estudos e hs~uisas ao Easi-= do
Di.fthe
(::EP3!D). <ia Un1T~Uidade do Estado do 00 de J._ire
011 a colMoração da F. . .ao;ão Fori. us;ao e ~.....~ão

C3rilio V•rta.s:. ~ríade • - ..- le-ti~;
011 :rprov-.çao ea l!!'7H 560 _._,_

c~l~dtt

- Esp3Ciali~ação ~ Direi~o ~ e.presa
- hl«itoto de llireitn d~ &o,resa ela FIIC1ll.a4• ele Dir«ite
CiaHdo Me"HS;p<!riodo de uto!deteeb'l'O.., 1!17S
(2~0
bons/-La ! ; e<nael•ído . - ap"""'ação.
- [:'{ :•no de Direito lJocneaei-1. or~aai:Z . .o P"l• Ca ais;io .J•ríclic:a lat.,..Uieric.,.. da OrJIIIIi-..io dn Esudos AP.ricauos {O.E • .-..}. Jtealludo.,. cQalboreçio ce.
.a F-~ Getúlio Yarzas. aa sua seo14t. <iR 2 a Z1 <le acosto ile 198~. e5l llo:ririo iat.ec,ral.
- ~ ~ ESPECIAL !ZA@

- Ci'r•l
- Coaerc~al C....,res.a..-iaJ e Econôaio:o}

- Process.Jal ciYil
VI

- COJIFElerctAS

- Prof•ri• c:oaferiac:ia sobre o t.,_ "'' Efeito do !.posto
R8 eeate••• Eeeeiaice NaeiObal• RD cicto de
palestxas
da

~

- Aer..,..rtos do llio ele
ee

ze-..--32..

IIIFIUUI~A)

;.,..,~ro

S/A

<•~•al.,..nte

- Proferio palestra e. 11-0Z-17 ao Ciclo d« Conferéacjas
s..,..., ~ tn."Direit.v-Crise Sotid'" p;-ri<io I"!' la Faculdaii.,
Jrasile~ra ele Ciêec:i.as .1oridic.as (SUESC) do Rio ele J~ ""i"' (aJJ.

a.am. -

- IIi seu~ n.a sel-.tdade d.a
ZtJ-09-1$ .paranU.faMo os JIOYOS advotados. 'l'K" recellena a sua c.arte j ra
p..-ofissiou.l.
qw.alid.ade ele puaabfo. disa~nn .,. c:e.-i•Õoia
j<leatica, n 15-07-IS. t...&êlo - Aoclitórto I.~YJ' C.11rneiro. ela 01..1/RJ. 1lD 1'onM do Rio de JaMi.ro.

- !'fa . . , _

~cb

'"114!'4JCbS•bi!i~.ade

o teare:

<:h•iJ éO!!:

t:or~tr-çlfldoriiP~

õc

T!"àf~~ ~l't'O'". prof~ctu C'onfe~ia. ea IJJ.l2 .9C'. "o Cu~
'!10 de' CC~~ntroi.sdo~s de Tr.éf'.elfiC) ~"~• no ln~t:irut.o ÕE> Pro
~.-çM- .ao Y.SO do MJ.~t.i~t..S.rt.o &to Mit'~IÍ~t têa. ~e s.io
J~~;.

.o:!o~·t:'lt~

~

~P.

- No .-.e!lh:!' ::ctr'!to svpr•cit.-do e ~ ~4f'!&l data,. ffl!'z
C1~ ~oe

o

~ituiO:

Tr~!eo·:;o •~reoe· ~

-w~i~

Jurídtco

cc-fft~r·,Pg

~os ~~trolador~~

~~

.. FT:mun::-101.: p.~le~ra sOt:C"C!' o 't81i.ri-o_d.a 9a .. _COI1í~cê,nt::l.a.
tC'r.n'ICfr"'ssr.: 1 ront.i..nern..;al d.a .\.'-Cie!.•C':JC ~l.C'~n.il :k!l .,Turlstas. ·.,~ k.-t:!nc.ern.J\lrtsprud .. ~ !'ír.C()ft)aC'a00'.. -~ :s . ..: .. tJt.
!'tes t.a '= ido~c:Jtl' •.
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r:t.

00 ::O!'IFERCIO .. do Rio

Janl!'iro sobce o nO'\.c> CÕÕiCIO Ce i:Je!f!Sa f!o ConsUIItidor,
cujas declarações !ora!S !XIb-Hcaà.a,; l"'ta edição
de
1'-.0l.;L na ?áq. !_.

l!lElGtÓJ lo :SPZESEhLS<O 60 t!oliS'P.l'" .•s OA8JitJ ...... ]!:.04.~7.

"El i:•inaç.io

~.

MIV'Ofiado ..

if".-.et!

te1" '5ic:'o

c~~o

.-. pro-

ces'o er i ~a~i.,.,.l •
••1et.6rio •pre!H'rt:t.&t ao Cowwlt.o <'• OABntJ

'!'e

J@'.Ofi,.l'7 •

..Conwer!io f'• o-íw;d,a 'F.1tU!r1'18 llra.sil-!'ira '1!-• C"epit'el de- lti.a,
co•.

Rela-tório

apre,.,.,f'~

ao Cons.lhct i'• <».11/Jt.J'

~

lfl.-.f'"i.

•oui!tto Con!l't' i tucioYW: .. ll"lo~ninc -• :Tos requisit.cs
qi~-

•x-i

tnrpGÇ~naçio ~'I! c.:Jnt!'i~et.1Jt'e ,.. C'an;!lo f t ~e.berq

~01"""-

W•tató~io apr~seRte~:

pe!o

ConSPl~ ~e

o••laJ

~ 1!-~7.88.

-t.•il'M'!ros PÜbllea:s .. t..ilÕft.s .:J-tic:jais

..\ntt!'-~jeto

~e-

t~i·

Re!atÓt"io apr•sent.ec!., ao COftMll'IO c~ oa./RJ

i!'IEt

22.09 .. 8fl.

- Co.wo !.•••:tsor .lurjdiep <g g!!CAJ":. k: Plinistério . noiutlClt. COitpr. rPS$«1 ta~ os :N'9Uir.t... :
·cOftt~ato Af.~inistr~~jvo ~r• '•bc~io ~

-'fc.•

tl4! ~iç.a"-ent:o•-

l"'arPCPr prof".e-ri.dO

~

'r7.

ntx::

f t preços

Ae1".2

ro~.cieento

nio acol"'i~o·.

0~ _JIIj";' •

·c-tra.to <'e_ Coq>re ~ .r.....se <'• l-'"i• ... Oooiio. ~içio
lteSotot.ive :rácit:a .. we!cisio por i,.._...,J.-.wto• ..
Parece-r f'llli tido ell 1 o... t')flt • 87 •
--wes'POftSIIbi 1 ic.'acte c.te C:::..Stt:'Utctn por Mf'•itos
M1"(.;i . .nto

tco•

pre-juú~.

ftA

tnt.fl"Pre~ 4Jo ar~-

GK•.

~

t . .24'

do

các.tl<ro Ci•il". ·
••'~"""'~"

l!'lli~iidn.

.a.

n- -06.1!11

• 1-õvc:is ~a L'llftiio .. Ce-ssio

.P01" -'fora~reeto.

~liceçio de

n.•

CI'IP•.o .,, 4.7fll/4'6 •· 81"1!igo5 ~ .. s.,.On<~s dco Có.tt190 Civil•.

Paw-.c•.r .-.t.ido

.,..zl.~.ftfõ.
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COKCRESSOS

de tireito Tributário e

Leci~l.çio

Tri-

bu:[r-ia
- ·~~u1dale de Dó~íto Cândido Nen4es. de l0-t9-10
.!-12-71 (SO aul1lS}. con<:ltJÍdo cooa apro.-ação.

a

- otlobe d•s o\dvop:IO$c. do Rio de Jueiro. de 1S
e
>C de • et:r!llb :ro d:. 1961 : ( 16 aulas) , JM los Profs ~

l'""'

Lacer::!a e Cmdoreet bzeude.
- Ci• J• de f<>ofnõaci.as soll~e Direito Aerlllliu'l:ico
- !ocieta•e 3rAsil~ir• 4e Direito Aeroespecial. peYÍ~
<o de , . .es. e• 1974.
- !! Si!!pós:o Nacional ~ P-re.,.idêloc:ia Prinâ:
- '~soo<:. ia< ão Nacioo•l de Assist:.~ia e Pz'e(idial:ia 9ri
•.ta. nallzado .te 01-04-76 • ()9--4l4·7· (~6 boras/aü
la). z:..o R.ia de .Janeiro.
- Espec.ia.l i; &ç.âo ~-- ~ ~al iclades de c.ont rat.o
- b..culda<e de Dir--it:o Ciadido 1-leades. período de 24
óe -ío .de l'H• s OS-07- Hl (30 boras/au1a).
-O ~ Côügo de ?roce.sso ill!!
- l:rnt.ro óe Estoclo' da. Guanabara (CEJUR), pe~i~ 4•
1!0--(19-77 a 07-11-77 (39 horas/aul&J. •
... ""eai:Nrio ~!~-.h!!~!:...:!·
- fn:ai't'UUJo de OesenvoJ..-iaeRt.o 4& Gu~ar&. (lDEC) .. ~
á·:>do de Z9-~8-7: a :ncos-n (.S lo.ora.siaulaJ.
-

- Curso

~.alto ~I•el

sobre Socieõaães ADÕai&aS e de E-

Cõiiiãi:ã)Ui u. - - - - - -

- --- F~ção ~eúlio Yar~as, período de lt-04-78 a
t7

e ; -.. d ..
-!!! Seaia.iric

1!171 (48 lo.oras/aula).
~

Imoastc de~
- C""=Jlllt, P"riodo de 16-02-78 a 23-412-71 (9 boru/au
1~.1-

- !!

Jo3(!eS3o Br1sileirc de Direito Adaiai5trativo
- l-li•ado no Ric de .Janeiro e• 1976.
- IV õeaiaârlo ~ IIIJI:Ono !!!: ~
- t;JI.IIt. r-ríodo de lS a ZZ-01-79 (9 llaras/_1.,.
- !! l:t-:-Dada tbel'oaD:e-Ticaaa Qe J)irei'ta AeroaiÍIIt.ic:v. !!""
pac-•1 .! •• Aviaçâc· Coaercial
- h~tituto !bero-.ericlll!o <le Direito .\a........tiicl --.
S•"'-e<lade IITasilei r a de Di rei to Aeroespacial. per{o
"- de Ol a 0'-119-79. •• Sio .Josi dos C..,es (SP}. • ~ ~ ~b&U:s ~.!!. Díro!ita, ~ CiêiiC:ia.!.! ,!!S •
nol•=:•

nn~

•nnc

•~

I

I

9ô0
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Bra$1leiros

~-'" Esc~>l• SIJ!H'rlor da '4•e•stT.aturo !lacional e Uni
~ers~é•de do Rio de Janelro ~UERJ}. Tealizado de 08 ã

"'

l~-N-St.

~ ~ ~ Dir~ito

Processual

Civil. llO horas/auJa: ~•ocesso Pe~J. SOno
-ss~;ula;~?!OC~sso Trabal~ista. Z6 ~oras/a~la. na Fun
•aça: Ge~ul~o /~r1as. per1pdo de G2-0J·'' a 12 Qe ;s-

?r.c:s~o
~~

iiõ

-

1!11!.

~ Códico f!!i!. or,ani~ado pelo rns Ad.YO&ados Bra-sileiros
- ~eaLudo ~ 21-01-84 a 30-liJ-84 ea lZ coaferéncias.

~

!!.Pro)eto

~ ~

- SUpôs.<- sobre a Experiênc::ia CO"BStit.ucional !forte-A.-:ri
~ pr. .o~iõc pelo Instituto dos Ad~o1a~os
•rasileiroS
e • ..\:Mr icaa Bar Associatioa
- Jeali~o de O! a lZ-lZ-IS, no Hotel Meridien - aio.
- EMDRU:> Estl<lual das .Wrorac!as tio Eua.ro do llio de Ja""':iro ~....,.o..,ido peh Coeissio Fniniaa OAII/MUliiER

- ~ali1~do ea Ttresópolis-RJ, .. 29-t5-16 a 1•-06-86.
- Sewiairic s .. ~~ a Cons~i~içio SoYiética. no Ciclo
de
Di rei to.i:onstitucioul COIIj>araolo
- P·oa~ido p~lo tnsLituto dos AdYOJ&do~ lrasileiro~ e
pel= ~adeaia de Cieacias da U tt S S. realiz.atlo
ao
I:: o ele Janeiro :le 26 a l9-0S-B•.
- Se.:..nírio sobre Aspectos Jurí•ico-Lecais. das Operações
do- "CCI/'f::r.JO'RADE"

n•s dias OS e o•-12-16. ea Brasilia. DF~ pe
Jc Jti·.istér:io 4as tt.elac;ões ixterieres.
.. Sninãrlo sobre "l..jcit.ações de Cntratos _,deinistra'li -

~~ali~2do

Yos

-

-

.No:YI)S

.lclpectos . .Jurídicos••

~uli!a4o

.,,. Si•;.ro~é. dos Cuopas. n.s di~s ll e 12 d'"
ourço ... 1917 ,petõli P.J<ob Hely Lopes Meirelles
e
r..-shi• fl!ukai.

- .. Fol"HH "' DeiJiates sobre Contratos Adaí.Dist.r•tiyos••

-

P~~ido

pela Escola de

MiRis•iTio da

e•

F~zenéa.

Ad~i~istraçio

Fazendiria

dD

nos dias lO a ll-G6-8t(horário

ia•e!'l8l).
Brasíl.1.a. UF.
- CLI:"S~ ac· 1\tlYidlades- Pat.riMJniais do Mtnist.ério

nftti.ca

•.a

Aero-

- Je.al "'J.<Io no Rio de J.an.,iro, de 22 a 26-. .-17.
- '"Su..á< io "'""" Lki'f.açóes s C•tratos AdlúnistTativos e
lte•._ias~es das Relações .J,.r!di:cu 4o Podpr l'i&lico ·~ nes
t~ c:..4ade .,. 1)~-117•81.
• V o..re rene ia dos Ad'ftlgados olo htado do Rio .te Janet ,
~o.

roalt:ado de ?2 a lS-t7-87. no Rio

sob o teaa CONSTITUINTE.

de

.Janeiro,

- Ot'leaada à VIL! Conf~rêocia da Associação
~Ticaaa
de Juristas, realizada <'a Havaaa, CWba, 4e 14 •
17
de setn•ho de 1987. sobre OS srSTEMAS DE DIIIE:ro 110
COHTIJifEIITE AMERI CAHO.
- S !:'íS ia ~ohre _Cpnt_T! ros • l.icicaeief da lc:daillt i Cri çao ederal. Decre~o,lei n• Z.34e/16, realiz.de.
da
lG a Z4-ll-17. pela Consuttoria Jurídica do Mi~lsti -

rio da Aeronáutica, no Xio,. Jaaeiro.
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- Setoinário itecional di) Rio ele -laaei:ro:'"?roje~o "" Coas
ti~içio-AYaliação

p~ido pe1o Ple
P~palar Da Coasti
:

e Pers,ectiva".

Dário e c..ités Pró-ParticiP.Ç~
t..ui•te-ltJ, de 7 a lC)-07-31.

- XII Corúereaeia Nacional da Onlell elos Adftl'ados <to ln
sil, realiz~ e• Porto Alecre-IS, de 02 a 16-le-18.~
t:icipou coao llellbro Aa~o na -liclade ele CllllSelheiroda OA6/RJ.
- Seaiúrio "NosSG Fut:are c-•• (Relatõrill ITOOIIch;laad
ela C..issão de Meio -ieace e Deseavolvi-t:o $ lliU)
,......,.;., pela F..,4ação Getalio Vareas e a
F\molaçio
Brasileira para .a Cons..rvaçio cl& X8!.tU"e1&,. <4le
;.4 a
28·1•-1'1, na sede 4& pri.8eiro.
Participo" CC100 represeat. .te <la Orl• <los MY01aolos
elo lrasil, ~ii) elo Rie ele J.aeiro.
- Ciclo de pa.lenras sobre a'"IIOVA CXl'ISTlTUlç;tl DO ~IL"
pro.ovído pele Banco NacioaaJ ele O.seavolrl...ato Eco•
niaico e Social. de OS a .. -lZ-88, .o Rio 4e J . . . iro
(lU).

- Seai•íirio " ' Defesa da S.Ciedade lt& Nitra 0111- c-.ttt
t:uci-1" p r - i d o ~lo C-t:rc ele EstudC>S .Jw~{<llcos
da Procuradori& C..ral "'- Estado de ltic de -1._1.-o,rea
litaclo de 03-ij4-S9 a

lZ-es-19.

-

- Seaiaário IwternacionaJ sobre o Futuro 4o TraRSJOTt&
Aéreo _li& ""'éria Lac:ina p..._.,.,i4o pela Di rotor la
do
Ae....,.autíc:a Cl.ril do Miltistério 4a ~áutic:a.
ftO
Rio de JIUleiro (lU), de ?J a 31-03 -t!P.
- VI Conferência dos 4chro~ados elo Es~ elo llio tle .Ja neiro sobre • loopl.... omtação •• c-ütaição Fedezal.
realizado de 26 a 29-01-lg, QAI/&J,

- XVI t:;uno '!• Direito lateroac~l ortuU~ pela ~
••ssao JUr1dica [a~er. . .ric:aaa da ~izaçao cios Estedos Mlec-icanos (OEA), real i &Mo u FIMdaçã. Geeíilio
Yartas, ele 31-17-19 a Z!t-01-lt.
- C:-.rso de Direito Aei'OC:sp&Ci&l. p~ida pea... SOc:fe1 11
llras1l,.ira ele Dieel.to Aeroespc!al 192 IoDE.. ad•J, oh
11.09.89 a 11.10.8~.ftb Rio de lanelro.

-=i:!•

!.u:-r:,;;:~..:0e~~~;i-..~

..:~o 3slnd~;..

do Rio de ..7:...-i - -

-

2

,.... n .........

• :llact u:ipou ~~ 'lil. Cm.t~.rrtr:A (C<tllí;rf-;:.._ ..... ,;nntinf".n:::::.al

d• .\s.soc:i.-.:io .-.r.;Jcarta 64P .:ur1st.co:ii • .,._ ; • ~.6 .. ':11.~
f'IOrt.O AJ.eqt'C - 1tS. onde ':.a-ben represt:!'U.'!JU ,..., presidenttl!' do :-nst.icut.o eles -~~s sr.-~.a.1c-1ros ...
- Participou do s.ioário sobre o ~ESSO CM.J'I"E..LAJ\.., ror.~-~,
1~ pela bsac::i..;io M<J;..u-- do estado do Rio
<lo! .1-n-o e pel.ll flaco.La da ~tt~tura do Estado
do
~o de .Janeiro, no ~itócio doa~. , . . t i l cíclacte.,.,..
24.8.92, 31.,8,92,. 14.9.,92. 21.9.92 e ze.9.92, ao hora ' " ' W! • • ' fnr•
fel'lllei:•~•,. :ea
o .nú.:& Laiz: IIII:K, o :>r. A.C • Ca....canti
~&. 'Die« • .z.c. ~t c:•a NcKeir.&., .Juiz Wi~!NMS Marques
e
o ~of". :cc= do Greco.

rao 1M 2b]O •
P!Cti~t••

\

--

V I! ( - ::.-.R\iOS E FUNÇOES

• Acl\·ogacll) ~ ~

!!!

BusH ~

u•s; ~ 1968, na ,>.susteRei e .Jw:r-ÕJic• ela ex-cart•:
ra d" Crédito Aericol" e Indus~Tia~~ 1t ê.e 1868 a l!J7S
no Departamento Jurídic-o O• ~ Ca:rt~.1ra.

- De
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- AdV<>&ado· aU~ t:uote no Fon> do ltio •b Jeeiro e
do Rio de Ja11eiroAoesllle1gs1.

-Es:ta4o

ao stnzt teato aos EWpu:pa•; en EtUOeiRIW&to

Jtdvavac~u

Bancario do Rio de Janeiro. de l!lfo!O a .tU.

Assessor Jur!dico
- Da AliSA - Aeroport•<lo Rio de .Jar.eino S.A.
IIIFI!AERO-JJ) • ...itido • por c::IIOC\.~50 •
\mele peraaeeceu 'l!t:é X:..-11-116 •

(boje.

es-u-n.

• Assessor Jwridieo
- Da Sociecl-.le

d.,.

un a

a .. li110sa lsraiOJiu. lo tio de

1976.

Assessor Jurídico

- Do Colécio Israelita ~:raaileiro•SIOLtN AtEICHEMF. de!
de 1960, nê a p.-esetee d&ta.

AS3~ssor

J•rídico

- Da Associaçia dos Alltips FwociO..i""
s.il. ele J9?0 a 1978 ..

As.ses1-or

J•rid~co

ao

·~ .!.r. sn~

_

• Do Co•ado·Geral ck!o A.-.oio (COf.IG..\P: • N:.aistério ofil M•

I"'Cliutic. • a parhr_ .:.e 11·11·36

<te

G6.v9.M.

- lastit:uto ~ Ad•oca~s Jrasile~rcs

• Mecbro da Diret:oria.

~o peri~ ela 1978 a

ltiO.

• Panictp. .re ela Coeisaioo de Aolainio c!e ~los.
lf. . a Ulr.;• ParUcipute da Coais•io ele Direito C...n:i.al,
1916 a 19117.
- ~ ~ .A•.,osados ~ •rasil - Sesw ~

,;.;,

~

!:!!! !! J'. . .ire

• Conselheiro, periodo a.. 191S a )9!$; c ...leito
o període ele 1917·1111.
- l'nsideJlta da t! Coois.sio à h i a e risciplba.

;t>ll\'.:1

• Motlbn) da C..inão de Coacuno ;-an Juiz leünl Nt!IU•
~da ea 1!115,. por iHlc~Çio ea OU/U.
• fonw-se C-olheint a.:a110 •• OUt'l.J a nnir ti !.il""'

no o...,.r"~'t.lt"
A~rOII.Iut•c•.

~

~. }l~rcl"tMft i c• -ao:rt] fDACl ~c- ~in-{s't-~r"io ~:
~t'tt! ....... ;tO.M .tc.,P., OW.I\1.a1

putir

oo

co•ando. Gera! ~ apoio I~AP) do Minist.~l'io_ da lllt-t"O!NÍu*
tiça. a ~r•1r ~· ~~-~1-~1 at• L~.0\.~1.
t"e'st9n•rlo ;JI!',.o CCMGA.P.,

E:t•"t:rõnic. • P'toot..c;io
• psrtir ~ ~S.nl.~l-

"'ssessor Jurídico .:tla ri~tor:e
~o YÕo

~~~

tfo !liniac.irio e\! Aecooâut.icll ..
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• 095. Poc ~elo~- ~'~!der~. -

tençio..., - - - · -

.. -

Quintà'feíra 4

.a!_.,

a
de co:!OCODtt•todo< tr~lho

reteirdido. sea jln;t:.a ~. 11!81 02'.02... 9'1., .-la
utn<AERO, riiÃo .,..~ -~
A~~:._Z:, do -~
'!1'10 ri-::sDO dia pelo lb&OCJer.lO ...... - - - c a , o~
se e1X:CIItCraV8 r e:pa.si tado Gesde 18 .1~. 113.
... last.l. t.o.:to cios k!tt'yqrdcs 9E!Si lei c os
&le_:.o i'U'.-õ <C:il%90 •
Secretario Geral ô
'liret.ori ...
;Mra o pecÍ:odo M 1992 a 1.993.

:<»

- !-"UI!!!!cio

Êrl"C'&C"iOftal

~ doa ·"'.rgie&.da ~tei!Ó,,lis•!!:e!

de D.i.!"e.1~o C~.ii&:l da ?".ac-o~ldltde- deAES.iaist.c~et~ Ciêaci~B coat..ába-is ~ ~ílll ~- reie.rtda
"-lldacio. ãsda oe.oz.t~t~.
- Insta t.ut.o "B-Ik!!'»~ Bc.-Ueiro:s _ -,
_ ~_________ _
Jltellt.to Ciill C:c:..i.as.o .PII!:nllil!!il:ll8ftt.e ele- Detes4 elo eo.suaidoc, nc
i»TÍ<-<Io 1992 ·1993.
fi'E'Ofessoc

Msi~t.e

- c <H Co.l.asio <W - • cl<ls ...,_"'>S CG!II!!I<OCati,_ de
Seq,.,c~tenÁn o do I .A..B. UIIS.J-199.31.
~ d• S.llec:JeU.Ão e C......lcaçio doa II!"W'Urtcs c =:cm at.tvos cio Sl!qW.c.,.t:~nMi:- cio I.A.ill. í1883-l!!J9ll.

IX

- P.Q:TICIPAÇM ~ ASSOCIA(OES !!!; .JURISTAS

-

~no

efetiYo do lasthuto dos Actvoeadc:s
- adaitido.e. io-09-71.

- Mn•ro efetiYo d• Sociede!e llrasileir• lo Direito Ae...- et.itido ea 10-0C-74.
- -lloro efet1Yo ela Iateraati-1 Assocl•Ci- of

.._.,.or.s aad .Juriscs. c -

~•de

ea Isreol

- •iaitido .. 1978.
- Mft ..ro efetiYc elo I11Stitllt0 lkn
ria.a de
hJUM
AeT~ut:i.co r del Espac.io r 4o la AYilleiC-.rci•l•
ca sed.e ne Espaaha

- a:laitido - J0-10..79.
- -ltro ef""ti,.. da Associação de ""'"',-s •

tsrael
- ~itido - . ,•••

.Jarisus

arasil~

- _.,ro efeüYO d• Unioa Lati~icaaa 1k
coe sede ..., Arz-tiiNO
- ot.itido ea 19al.
- _ ....., efetiYo da Associação lrasileira de Direito fti(filiada à I.F.A.l
• a:laitido ea l!I&Z- -loro efetiYO à
T. F.A. T•teraatiOIUll ftscü As11e"1 Pd,;.,
c01r secle ea Roterda•. llolaHa
- o:laitido .. 1982.
- Mn:.ro d'! Assoclaçio AJoericana de Jowistas. e1111
sede
t>ott'irJ.o

na raa....

- adlú t.i•o -

IS-ll!J-87.

- IIINDro da S.Çio elo lUo <1ot .J•Iti~o ela AsSGCiaçio Aaa'l:'ica
. . :!e .Jurisus. fcmdeola- 11-11-11.
-

%3·
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- Din~o.r da Seção do lio de .Jnairo da Qsociação "-eri•

caas de Juristas, elotto ~ gz.lZ-17.
- J>r.sideue u Seçio do llo de .J-in u Asseciaçãe
rie.oa de .1tart-s-cas·. olotto -

ZS-lt-A.

• !lletlbro Senior oio f!lter--ricalt lar ASseciati...,. c011

de .. ••shio&to.. •.s.A.
- adool:tido ea 198Z.
- Meaóro do lastituto Brasileiro de Direito

*'!

S!

~id~iá Tio,. c011 , . . . no ttio ele Jaaein • RJ
· - i t i... - 1H3.
Ma ... re •• 4a•••ie
•e :Ja1 ispuatiucia e !H
reito ~ruo. 4o Rio 4o .l-iro (lU).
-·~jti4o . . 27-11-11.

I•••,.ael•-1

lt

- I DI OloiAS ESTIWIGEJ ROS

- latles

• c.ou., ele I'Titica de c-rsaçitt tac., de ldi-as T.liZ ICI. -

qua~ro

l~~C~is do Jani•-tros.
:I:. p i -

- - 19f>9.

• C-tro de Cult:ura-~1--.ricana (CCAA)&IIIICJcie o
5° aDO letiYo, - 19...
- Iutitllto.lrasU. !nades U.Mos UIEU}. cano
..
co•••..·saçao. de 19111 a 1914 (c- 4 llora/•1•
per
S-j.

- !!!!.!!!
- Institt&to C.l~ural lruil - UISS, •io - 1• a !• pe- J91~·J J• perioolo- 1N6/1H7• •• ..-~
___.,__
dríodos
o ~ l9Sii'O"~·.., 9Z

Rio . .

.Janeiro{~).
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C!:l~f:iSlt:ülf

OIJ ESTiiüO 06 n19 DE JADfiED

C.Ctacan:as.,.

p.&:.l! ~os.,., !~as

N

diceaf.~:··

;..;.· · ·

,qt;,alaOold~. t~;?t~::t.av~t.•• d. ai.r•'tor • ~x-li)iteEOt' ~~-...<:~.
'-'o ~~nc.:-o b

do ~UICII d• Otr•it.o :..:=;.::~~
.2&e/14 ._. 13 -:ie- .lbl' 1 l 4e ,.,~6.
da
U.tve-:si.d~ do Es.~..SO da G.w:w.~c~ .. q-...., o Dr. Qdi.l~, '!• :P.&.:C'
..:'MI':.U.I .CC• .;;..,w o Coeso .:Je- .E:io~t•Uz~.;.lo ·~~ ~..::.:...1,., Jrr

<=I' a.aco

;:-pl•

.....I'!Mooi.S.

b"t.O(bs ~ P.,pS.loJJ.SAS

Jtesol~ ~

coa l'fil pce81W'i.do pel.o c<."(::c\.:.0 _Gt:w-:roa
O r•t•rido

.,.lllli'ltr.-.o .e:~~ ce-o;,_. OWtai-A:!.
......o .. ~eftldt.1 .:.•~=-s.
t.,:Onc:ta :>Ct~9•uK"l.t. di.,iil'w D- .Mah-lo. lottilt•l'.a Pl'êY:uL ck.. """c~
u• ts .a Wlt"e• ::l.t't»c.a.dos •~ ;l•sw. c- eJAbH~Io "• -:-r<AINt._

teot)'c•t.

d~

...,:.;:o

:...cso~

no\l••~co.do =-e-~-

.t

esc.cit.os ~ ... t"e.ali.z.-ça:)V .t"xe-reic'i0s
.:!e.ao =-o :.~1 •
'/:··.

.
• '·n ,.

~.

4

'

C:ttlt'c:a .Qe.

.. ....
~ -:!":.~'"!'·
-

_.

'~

:e

'i6.0 . ~r.,S.' pcN.
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--~
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DIPLOMA
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o
o
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~
o
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o

"fTAO OS ESTUDOS E PESQUISAS NO ENSINO DO DIREITO (CEPiO)

cerür.ca que o Dr %<'Lp'Llll

~'\U)KlLU

aproveila~o o CURSO OE. APERFEIÇOAMENTO PAAA ADVOGADOS DE EMPRe&A
rNiiudo ~ranla o ano
19 71 com a col.aboracio da Fundaçlo ~etúlio Vlflas, da Sub-Sacrttaria
de Cooperaçao Econó ·ca • Técnica lnlarnacional (SUBIN), do Aaência para o Dest.lvolvifl'...-.lo
lnlernacional (USAID) e a Fundaeio Ford.
concluiu com

Ri" 11• .Joneirr>,

'
~·
~~L·
_'t:tf!:::.,·
Aovooa.oo

'-""

11 1.1& ICVWIQ de 19 '71

~~
~
~
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o

~·
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--- ·----....----CAIO 1 ACt1'1J

mxÃÃ«~Xo~\Nnxôo~ox-oóJôõoloooooooóoõóoooboo~~·~ô-~~~·~uo·ooooooo~

"'Tl

"

,.~

<l
~·
o
P<

"

~

~

Fevereiro de 1993

Rot~a:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quinta-feira 4 9(,7

Ruy .:!.a Ciut.ro

Naoe:!.8'1anto ~ !O;oâ;ln! •• Pcmta Por[, HS
F1li.çao; Dr. Waah:l.n•ton da Cutro
D. ~ Poxotda cito fiut:ro

Coronal do lxfrcito d.t. ~atlarY& da 1.& chaao a ~a,r1o
Hilitan.t...
C..ado .::c.. Diva Koraaa da (.,otro hl 47 a.noe a ~1 de t:rta
filho~:~,
ua aocm0111iata, 1l:lll advoaado e
\IIII.
an&aMeiro

OJ1ei'&010nlll.
Atividadc.~ a1l1taro~~:

durante !2 anoa, do llit41 a 1SII72.

At1v1dactu c1v:l.o, como U~Proaa:r-1o Made 1972 ate ho~•• Hllpro
no H.PZO.~ pr1v&da.

• l•ooll th.litar do Rulan&o: OUoial da Artilharia 111'41/44.
- "'laoole d~r Hoto ~oanizaç'áo 1 Oficial
2l1Ddodoa 1945.
bot~olo.

da

Ho-'lõoraa

•

de

!duoa;:Xo Flaloa da lxlroito 1111451:, da :1.118-t:rutor.

- Jaeola. da

~rt'a1çouanto

da 011obh 1SII52.

locole. da C®lan.clo a l•t.M.o H..tor do lx&réito: li51!1/:t!O.
• · bool• tlr. . Udra da o\dmiZliat:raç;o P'llbUoa da
Oe-t.6l1o
Varaae:
A<ta1n1otrla9fó
r:Ln&J'IOoira

hnd.::ra;io
Ue~ve

(:l.noOilP~to)

- Jseollt S\lper1or de Ouerro: CunC' de .lot.ado Maior •
daa Foro;o.a Arlladao lSI70.
'

o

/

to DO CP01l da hlo Hozoiaoatto. HCJ.
-

Comancl~

Kao••·

do

rorta

Quadro
-

Ma:raoba.l

Ror80a

( inta:rinamellte) •

da .lat.allo Mai~r

da

lotiva,

Ma:l~

d_a

•.a

Ch•ife ct
Sao9lo . do b t •
Cavo.lar-11, Culpo Oran4a, HS.

ltio

D1v1Qo .da

eo-ndan a do Orupo .laeola d1 Art.Uh&l'ia (incO:t'pOr&do
ftea1mtmt. heola de- Artilhar:La), Rio de Janei:t'o, RJ.

Of1o1al~da
Dirotorb
Janail'o: RJ.

de

~o

da in.truo;ao do berdto,

:~··.;

t'--~·

at:1

de

O:l:ieial'
2.Jl Saeçio do l:a~do HaiOI" do barcU,o, Rio da
Jano11"o, RJ.
Ofie1al
3.1 Saoç~o do Zatl.do Ha1or do ltx6rcito, JU.o da
.tano1ro, RJ.

Int.oejt.e do !atado K•ior d.o C:O.andanta a111
Nacional a~~t 11154, Br.aa1U.a, DF.

l:x4rt1t.

Chafa

®

~=1~ 1 ~ ~~oalho Dirat.or da J\lindaq~ Br~il C:.ntul,
O:t:1ch.lÍdco Gabinata do HiJUatro do Jx6roito am 1915of., na.
f~mçÕ•a~ do aaaaaaoria pa.rlam•ntar a 111•çio com
o
Con•re11
Nacional, Braa111a, DF,
Chefe ' ae 2a a !A H09Õ•a c1o !atado lf&1or d&
H:Ll:Ltar Salvador, BA.

D:Lroto

e.t

da SibUotoca do .!xerc:Lto, Rio do Jana.!ro,

Rl"di.o

p;;.

o1 - oMM?G esssoeis

01.01 -:..

Nome

GERALtiO- N\J.NES

01.02 - Natura lidado : Oiamantinll - MG
01 . 03

- Dllta de Nasci monto : 2B do Outubro dll 1929

Comand • te do 7.s~. Gl'"\lpo do C&nh~.. 7]> Au.to~Rabocado, 1.1u1, RS.

A.saillt nte P•••oo.l do Cha:Ce de Íl9p&rt.m.nto
Poa<;~u:L a• do !x6rc.1to, R:L.o d• Janeiro, RJ ..

do

Znilll.t.no •

01,04 - F1liaçlo
01 . 05 _ Estado Civil

01 , 07 _ :Ide,..tidlldO

Casado

Nl:! Hl27 OAB - OF

01 ,OB _ CPF : NQ 002,038.401 - 711
01 •.oe - Endareyo : SQN 107 Bl - H - apto. 103
Sras1ia -- OF
Tel - 0&1 2734016
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J;Q.o;.g.....,.::;..O..

-;_,

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

~

w~

._.,t;;,~~;.

""'-....~~ ........

...,

..,....:.

-.-..w ............

-

Peeo;uieae do Exerci t-.o, Rio, RJ, 197.1/72.

ATIVIDADBS CIVIS COMO EXECUTIVO E EMPRESiRIO,
SEMPRE NA EMPRESA PRIVADA

Diretor Superintendente do Inetituto
de Acidentes.(SP)

EXCLUSIVAMENTE

E

Nacional da Prevençã

Diretor Executivo da Companhia Editora Forenee (Sociedade
AnOnima).(RJ, SP)
Diretor Executivo da Companhia Forenee de Artes Grãficae
(Sociedade AnOnima).(RJ)
Fundador, copropriet&rio e eOcio-gerente da empresa Aide
Editora e Comércio· de Livroe Ltda, fundada em 1976 e que
diriee até hoje, para editoraQâo e comércio de livros
jur1dicos, exclusivamente.

INFORMAOOES SUPLEMENTARES

Nos anos de 1965 a 1980 teve suas opiniÕes divulgadas e
comentadas na imprensa com relativa frequencia
por
pol1ticos e jornalistas.
Por duas vezes, uma por iniciativa do então Senador Catete
Pinheiro (PA) e outra pelo Deputado Franc:iieco
Pinto
(BA),constaram nos anaee do Congresso Nacional afirmaQoes
suas.

Em

eua "fé de oficio" militar conetam maie de setenta
referências elogiosas.
Em xerox abaixo, eomente a ttltima delas, feita pelo chefe do Departamento de Eneino e Peequieas do Exercito Gal.
do Exército Augusto Ceear de Castro Moniz de Araeio,
quando de eua transferência para a reserva remunerada em
1972.
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ri2 - Ennudn •c•dtm' c•

02.01 - eaeharel em F'iloaofut pala F~~oeuldada da Filoaof1a
Univara1dada da Mlnaa Gereda ,colando grau no ano

0.4.13-

Oe.~;.ig,,II:-CI,... D.::O:rl'l -.xa'ltínar Oirelto ClYll no concurso
para
pre~enchimanto de vagas na c"rre1ra do Ministtrio Público do 01str1to Fadar.al ! Portaria 1137~ da 2S/01/84 ).

0~.14

Nomeado Procur,dor G"aral da JlistlÇ& do
blieo do D1atr1to Federal a Tarr~t.ór1os,
atuar Junto à 2~ Turma Cfvel do Trlbunal
D1ctr1to Federal e Terr1tór1oa ( Oaerato

da
da

1 Sl~!t.

02.02 - Bacharel am Direito pala F"aculdade -da 0H"alto
Universidade da M1naa Ga!"aia, colando grau no
ano
195e.

da
de

03.01 - ~gri!I:Cl__ado '13elo Govel"nador Jo~J.t At~are_ci-do de OliVal fi, do
OiSt;;-,t.o-Fedaral com o tftulo de COHE"'OA,DOR. _
03.02 - "IJraciado e>elo Govarmidor do O~atnto
medalha do MERITO POLICI"L ClVI\..,

Federal

Mtniatérfol'i:lpassando
a
de Juatlça do
da 28/04/87 J,

04.1S- Agosantado do MlnlStério PC.bi'co do Distrito federal am
m111r<;:o da 1992, O!Uisi!lndo a axarear a orofta.siJio de Advogado nesta Capital.

05 t!utr!ll

03 - Cpngeronçnea
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At["1hpgi§u

M-01 - Conaalhairo da Ordem do:s Advog,llldO!'
do D11tr1to Federal de 19711 111 19tl',

do aras11,

se;ilo

e0<11 a

05.03- Intagra, por cr.cialo da Dir'açiJio -da Fundaçlo da Eaeola
Suoer1o,. do 1ot1nist6r1o Públ1eo de 01atr1to Federal,
Cluadro perlllllnente d~ orofa!Oao,.a:s e eonferanclStlll•·

o• - u1y1r1•d"' ç..., &dvoo•àn • Heebro
dp Mjniat+rip pobliço

04.01 - EJO:erceu o Mag1sttr1o e Advocacia to-irai to Civil e CGmet"cial) em Minaa Garala a am !raailia antes do ~J.eu
in!ilreaso am 11151 no M1nisttrio Público do Di!Jtr'lto Fdaral,

'

Geraldo...

para a carreira do
0.4_,02 - A.~:~rovadc a111 Concurso pUblico
Ministtrio Público do Distrito Federal • Tarr,tóri~ ,
nom.ado oaf'ansor Público por ato do Presidenta da
República - o..:reto ã. U/03/57,

/

'......

~••

CURRJCUUII: VITAE

José Alencar Gales da Silva
Janetro/93

0.4,03- Pr01110vido a Pr01110t.or Subat1tuto- 26 cf.a t'Nirç:o cf.a Hlfi7,
axareando funçOas junto l Vara do Júri , la 2a, 31- a 41var. . Cri111in11ia a, em aubatituiçJ.o, nas curador~as
de
Rag1at!"O Civil e Fam11 i a.

José Alencar Galles da Silva
0.4.04- ProlllOYldo a Promotor PC.blieo em 17 da julho da 1970,
axan::ando funçl:>aa nu Varas do Júr1 • Crími_naü~ a,
em
aubatituiçlo •• dCI CU,..dor cf.a Massas Falidas.
04.05·~

Ottaignado, JMlo Proucurador Gsra1 para ax~M~inar Dtratto
Civi1 no concurso para praanchirMnto da vagas do Miniattrio PC!bl ico do Oatr1to Fa-daral a
Tarf'it6ríoa
( Portaria 1034 da 01/01/1!ii1T ).
-

0.4.011 - Designado pa!"a substituir o 111 Subproeurador t3aral,
funcionando JMr&nta a IA Turlllll do Tr1bunal da .Justiça
{ Portaria 1 ,'440 da 15/12/1171 ) ,

Eapred:rio do leto:r tixtil, cc. ativici.daa itli.eiadu -

Ca:ratinga,

1950, aoa 11 anos cte ictada.

Naaeau - Mu:r:Lal, a 17 da outubro da 1131, filho da Ant5nio ~~
ct.a Silva • Dolorea Pares GoMa da Silva.
Ca.1acto coa Mari:r.:a ClllllpOs ~· 4a Silvat tria filhoa • quatro

0~.01- oaaignado p•lo Procurador Gsral,''para rapr•aantar o Ministério Pób11co do Olatr1t0 Faó!llral, noa Congressos
orOIIÍovidoa o•lo. Hiniatérioa Pí.cblicioa- Flu111.inanaa, am
Friburgo, a do Espirita Santo, ar11 Guarapari ( Portarias
1735/72 a 2441/13 ).

netos.

0.. 03 - Pro1110vi do ao cargo da Curado!" a111 12/03/7~,
funç~aa nu Curadorias da • Maaaaa FIÍlidas,
F'at11f1la a H.ai'Oraa.

1. Atlvldodes Proflsslonals

04.0!01

~

ax•rcando
FundaçO.a,

Participou do Congraaao Nocional do Hiniattrio Público,
realizado em Porto Alegra em 2'/03/74, defandando tasa
aobra mattria criminal.

0.4,10- O.aignado aaaaaaor do Procurador Garal da Juatiça (Portaria 3370 ).
04.11 - Pf'OIIIOYi~ ao cargo da Suboroeurad0r Geral, .aos O!S/08/82
atuartdo junto a 2a Tuma Civel do Tribunal de Justiça
do 01atrito·Fadara1.
(M..12- oaaignado para •~<-inar Proc. .IIO Civil

no concurao para
D&ra l)afanaor PUblico doa Tat"ritOrioa Fadara ia { Portaria SOlOS da 10/0IS/83 ),

• - . a ' a:IOPU S/11,

ladfiatria da roupaa, .:e. ..de - Cbl - !C a coa 43 lojas a•
Kinaa G41ra.ia, araaUia - Dr • COila.
CDII'ABU. Da 'ftiiCmOI

-.a

DI:

ma. "'

COftiiDIAS

ID4Gatr:La tbtil de f.iaçlo, tecela~-. a ac~nto, ea. aad"'
•

lloat:ee Cluoa - 111;.
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• CDriiODI DO - ' B S/& - mna
'ID46atria 'tlatil de fi&çlo 1 uc..l"aq~_, tiaturuia, eata.p&ria
e ac:~ato, aa. aeda • llo Gonçalo do -..ruta .. • ·
...aLn NLACS .:mr:L 1/A
. . lo llori:lonte • JIG

Presidenta da COiliaalo hraananta 4e c:.ireio • :p;Q46atrh
da Aaaociaçio CO..rcial de Minu Utl'J/lt7fl,

Preaidente d~ Donra da A. .oeiaçlo CO.rcial a Industrial de
Caratil\g'&•
Supervisor do Depart.uento 4e Expansão da bHICi&çio
eo..rcial de Kinaa (U7S/19761.

PUDD1o DO CDnGALO L'IDI.
cria, recria a engorda 4e 'Ja&:l Malor~, -

Januiria - MG
Preaidant.lt da co.i. . lo Peraanenta dll Cridito a Mercado 4a
capitais d& Asaoeiaçlo Cc..rc::ial de Minas flt77/lt711,

~ .. ...u:& WilLKMA . . U DS lmWI L~

-re•~ da eonatruclo civil a anqenhu:La.

.::ena ..

Presidante da Co.J.asio Penanenta da 'l'dbutos e rlacalizac:lo
JID'DIA te 'CCIIbCIO K PuriCII'JIÇ(IU L'IDA

da Aasoeiac:io ec-l:'cial de Minas Ut71/1JIOJ.

Part1eipaç6ea a~iat.ir:Lu.

~
toa 'I'I:Xftii - CDDC'1'I:X
~~onua Claroa-MG - Projeto • ialplantao;io.

cu..

CIII'DAL

u.uu.ao •

.JM1. - COIIbCI01

p&ltftCINCio

8 ..,......,

Preaidanta da c-lado Pera&MDta da eo.irc:l.o da Aaaociaçio
eo..rch.l da ltin._. (ltU/ltiU,
lO Vice-Praaidanttl do Clubli de Diretona Lojiataa da
. .lo llorizonta - NG UU4/lt1U.

IW L'!DA

-.presa •boldia.q• 4o trUIIO·
Maabro elo Conselho da Aaaaei.aç;o kaailail<'& das ec.panbiaa
Abutaa • ASaASCA (ltl4/lt115J,

2. Attvldades AUJaiS ~ lnteres~ PÜbiiCO e tlasststl
Pnaidenta da raduaclo .... lltdbtri&a 40 l&tado da
Ninas CO.ra:La.

lleabro dt:1 Conaalho Consultivo da hdftaçio d&a :Xn46atdu
do latado da IUnaa Geraia.

pnaicluteo 4o Oll'lt.rc Ua lDI!btri&s do 8au.do de
IU.naa a.ra:La.

Pre.t.datlta do conaalbo lcoa6aico da Pedaraçlo daa JMiíatriaa
dei l:ftado da Kinaa Carab.

l'ftla14ente d""o sià4i.cato' 4u IDd.illtriu da r:Laçlo •
~la.-, ao &.tallo te JUan cerata ..

c:Jaaneelal:' da .Nad&lll& •~~tirico Ranl Gi&naatU • da l'eder&clo
. . . IDdiatriaa da aatado . . 111-• Gllnh.

.. Dh&t:oiC' da Dnilo doa
,

~ro

Y~a,btaa

"-bro do conaalbc de Politica l:coftWca • locial da
Cloftfedaraçlo ••c10ft&l 4a ID46atda •

de IU.n. . oera:La.

do conselho D:Lretor 4a Aaaoc:Laclo co.rc:Lal ••

:.abro d.o Conaalbo de ~inlat:·aclo 4a
A11-nt1c:Loa da llinaa Glir.ia,

~ba

"in~~a.

4e Oiftaroa

-.bro do con•alhO de ~htraclo da aoba de Valor••
Mina-Ztlpírit.o sU:tO-Jii... uia.

GMIIDI: ~ Dk

x......w u

COnfa:d4a pelo Govarm~4or 'l'&nc:rado wavea -

1 JIJ.

llmOaftiAL DO UO - 1115
'l'!tulo confa:rido Pl'la Pac!anC"io d&s J:n4úat:riaa elo !:ataclo
4a llinaa Gerais,
:preaideilta do COMa~ dio Mainiatr-açlo da !'Undaçlo CDI. •
Aaparo ao Kanor/U.
JleJibro do eona,a;ho Dp::•tcn
Industrial de Ubi - JIC,

-~

"-IIOC;iaçio c-rcial a

presidenta do Ôm.~J.o' ,;.;..:ti~ ·.,_.~nenta da PaHÚca
Induatri.al a Daaenvol'W'iMQtO 'l'at::nol,S.,ico d& COnfadarado
••cional da: :Xndii.atria.

c::!t-.oA DO •~~taro c:a.:xau•
Conferid& pelo ltinbtirio da J:no:lúatria e 4o eo.ireio,

• nas.
~ DA Olllal DO llbl:'fO Ul:l:SIA'I'J:YO
Ccmfarida pelo Conselho da Orei- do Jl&-ito ~blaUYO
• U15.
· ·
- · ·
'
~ DIC 00.0 •SAJnos EQ~C~rr•
.
. ....
Conferida palo Coverllaclor Kilio ~reia ea itu.

'3. OUirts Atlvldldes Exercidas de 19611 I 1919
Preaidllate do Jlot.ary Clllk lia Dbl•No:: U114J.

JCtaLIIr. DA AUOciJICIO COIIUCIAL D1C IIJ:IIU
Coalo •~:ap:raalrio Daataqua•, da Belo &orizonte, -

c:x.a.a DO •icturo IIIÍIOnlWilo•
COnferida pala Padar.açlo das lndiia"'i. .
IUAaa C.raia, ~ lt71.
·

*'

lt7S.

htado de

Pnaideftta da o:.J.ulo lhpeolal ~ pelo ilonlne . .
bUdo da_ Kinaa Caraia para a oriaçlo do DO'W'O I'Al - Puta de
ApÕio I lndaatdaUaaçlo,
-

loO.JiftA DO .UO - ltl)

DJ.ra1:.ol:' &!a Allaoci&çlo c:o.rctal 4ll ltiaaa (ltll/UIOJ.

'l'rof&u CDtlfarido pelo Clube da Diretoraa Lo~istaa de
. .lo lori&OD.~~
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~ DA UIOCUÇID IUWIILUM IJI: ~!CC. 'IIIB!...Uft
co-o •t.l;'r.drio o.,uque•, põx oc .. iio do XI Coatraaao
Racional da Tien.icoa Ti:~t.tah, - Sio Paulo UtU).

Oberlindia, Divin6polia, Juis 4e Pora, lo. Deapacbo,
Yirzaa da Pala&, Monta CAmelo, Pouso Al•IJra, aatia,
Itabira, Paraeatu, Slio Joio Del Jtai, Alia Para!ba,
C.raJl90la, Ponta lfova, Joio Nonlavatle, Arcos a Tir•dantaa.

•lllllo ftiiDbciA ltiG - CCIIIJtCto
Ccn:afarido 5*1& alocb Ed.J.t.oraa - aio.

or.oriU ·~ IIII ALD:Aa•
Conferido pda Aaaoci&çlo Jraail..iril da Jornalistas •
z.c:ritoraa «• 'fUria.o - UIQJ'ft, na catatoria . . •a.praal:rio
de Botalaria• •
•

~

,.....,_.C.1R8'

co.o principal daata~ no aator •co.lrcio•, 1111 p~io . ,
.!&lltaclo _de Kinaa• •
• ~ Da.

c-

~ial

ltDolareoo

Av-ida Afonao Pana, 867 - 210 andar - centro
1'-ona1 222.7177- 'hllax;
(ll} 1146
•alo llorh:onta - MC

'UOCIIÇIO

I

7!'' . . liDaS

·~aalrio DestaqUe', de Ubl, -

.ltiOTir(tlt .. #
CQA.. CDLOII 1'1TAJ:

1971 •

• ~ DI. PDI'r - ftiM DCCIMAL M 1J111nU1. 'linDo
0:.0 o aaior eo.praclor &a tec:l.l!oa do :.:st&ao . . lliaaa Gera:La

Clllll/lt70).

._,,........,... .....__... .....
.....chi.: . . . . . . . . . . . . . . .~~~
. _ . . ....._.:U/1111141

o

~ DO ·~ 11111.'10 C
Omfu-:1.4& p11lo CDL • U, 1tl7.

-

"' •

.......-:Atlt.....

,..... : ,... ApfpiM . . . • Meia .. .f.ellrdM

~DOUO....:O

. Qn.u de O!:Lcial Utltl •

•

~

.,_

~ .- uec:A••~"IIAI"

M ,.,..,.,.,...

""'""""

c.&rida pela ~llcia N:Llitu: . . Jd.au a.zat.a.

....

......... p" F

,.aa

D1N1t.

•IGil-

Ual~

,.....,tnoi-

r.-..

._.ftiN

ü.

.Pu'aCIN •

.U.. . . ........_

~-~-llfl

• 21aaco 1SinL . _ cu.a•

p" p

'l'ltulo oonfui«o pdo CITIQ'I' (ltlt).

~·

.

-

•tuM ~ pala Ollli~ . .

......_,~olftlo

ft""'tm••

'lln'IL IIIC1caL eo .., • lHt
'rlt:alo conferido pelo COI!.Hlbo ll'aci-1 . . Ia.liiatrb 'l'latU.

. -xa. ~DO~ 'ao DDDO-

. . . . . lfteldiftl . . c.tN ... ~ .......alai . .
a..~·

ltarb.n.a - ltlt.
DII'I.CID. U. IOciO ...W0 DI. AUOCIAÇio ~ :1
JJDJftUaL Dlt 1'f'IJlU'I!UA - lJH

,.....,ma,. uaaaa

DO

~-

CDPAa. un/tm.

, _ . . . . . . . .....__ ..,. . . Jaal:roe. 11T1/11'Jf.
C
1M W Grutou ~ a~. llf4/1N1.
. _ .. r.w. .. NDii - ............ l.la/110 •
.._~

................ ......;..,....,.
--...-c.....-.....
...........
,.,..,
........ .... -....... -- .... ,__
• '"'"' • en.a... 11a1... .

.uo

............... ~-- 1.11'1'/1111

!'lt.~o co~:~c:edido pela _Cilaua Jluaidptil - ltll.

H

........ c.-... .. a . - t -.................. - ·
CIDIDIO iWIWib:UU O. .-DI; ( - . tezno -tal)

',..:-,

!ltulo conc..S.itlo ptla ca..z.a Jluioi. . l • lt,..
__ ,-DII'I.ala anualiO • -.no-~·--..._..
'

-

~--

---

~-

'

-

~

a... IIÍina.uDL•

........ -

...... n. ..... ...a- ..............

_,

........ "

c.oace4J.•o pdo liaU.. lolar ct. c-aicavlo ... ltll/ltiZ

. . . . . . . . . . . . . . . . (Ciaftaa ..... . . _ . ,

.............. IPl'lftu...;a

(a..-'·

~ .........................1. .

. . . . DO

-.no olWlCXIUO DO,........ ... -

. . . . . . . .,

CCnced.i4a palo Tribaul hperiqr do !.rali&Uio • ltll.
r.u.l: .......uD.L DO..,_~. ~ ·~·

Tltul~ co~:~aedi4o peLa kl:eta llera-tii e Jonal loAo .. 1112.

~.mo.-~-··
n .......
coac:edi4o pelo Sill4iclato doa Propdetld. . M Jenaia,
leYt.taa • liailana ao &at:allo . . Minaa O.aia .. lt12 •

•· - · - --.no 110 alieno
~ltlllo ooacedilllo pala •• D1Yialo de

ldiniW .... 1111.

c:mu&o lllic.oaaazo
141o lodsont.a. UlJ(, M»er&N, caratJ.Jtt&r ~ Clana,
kap&rio Catavuataa, Pirapora, Jladan&r ll'atal U•l •

-·

........,_•NIIIIII.u111 ••••
.......... •
IlM.

• · 11111...._

i. IUJ.ütltallll.

--....-.

o-- -.,.. w. m

C-.IIIJ

·n-.....n~~··· ~_,_.,_-lN.>
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- !>t'G,f'll'a•ar 11• 1\r...Cllsir de !nYI'S~lll'lr.ltO,
An.Cll11c- F!n;~;ncrira ~
Conta!> i 'i OC: .. Cill:" :.1' ~ .... ,.., d;.. F"'~"!~liCI' ~::- F<CIIIi:'l!c.~n~ctG ~"' Stc
Pa.. le o• 1"3V • d11 Ftc:o.l.lcacr: o::• J!:::o,all:a •
AdOI/1\,;<t,..:.;lc. ;;:z.

VXTAE

CURR!I:CULUM

~IN::KV

V~AD%MXR

ANTONXO
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RXO~X

~~94171'72).

- lti'SPo~•..r.,.;t ;>l'l" c!:i:t.ol":t.;:lo :1'1- ~e tra~a.:hoio c l<l'"tii;o.:

... ~,..<>•~.d:o

foDLI',. aniÍ~l..,. .:.r r..::;l!lcc..
ar.~llcc ro~tor:lll, 1\e.~::IU!O .:"'cM;< I~;.;»,
da-l.ft.~ .. rct.,
co.,IO•.~.:-!:;.:
-pa;at:'
c
o..:tr"'•· !tcspc-:-si{..,L·'i :oc·.;.

cor.F;zrtn.::;.l\

de

::o

""l•stt'1il,.,

a~c;ra.,n.,;:

tn>a"-

/ii.C:'"::::.~o

da

f'<r:a,c:.c-õ,.o ,. .:c ~a,.:t .. :l' eo;. :;.o,s,....rc;sol, Scioinll'r:~:~s! c;~.,,d,.io$ "
f'kl:<.l~caa;zo;.

- co..,.c:cr~a.õ:;;~

dll" :~a:s d= o..::;a e~r.:ena ~E o~l"ra;'acc. d• :r.!lc:""t'-'.~" "''"
>:111'itc;::, ;-...::;:a:nll'nt"o p.,n,lico .,;c a~:l!l:"' • .:~:.6-nt..orr~~o.,. "'"IJ'I'M~.a.-:~o
f'ir.kn.:eo:- .. ,.. tl"a~a:il'!os ~"'"'" lli'";Yat i;;:;.c;J:o :..c r::opri'S~!E ~~~.t.;..t~ Oih

IIL.I'\DIKIIt illlfTONIO ltiot.I, Se anos

Era:cnhll';r"c <ic l'rodue:l111 t"o.-,ac:~ ,.•1• ~:"scc;.la "o1 itlfcr./ca oda
19~·--..:..:--=-":";_

t.IS!",

.cóNissA.oooDESESTAniÃÇi0.-

Es:oec!l'lllllta do Srtol' l"ir;l\nce':ro e ~C Mc.-c:ado de -CaPltP.I• te,.,do
•~c-,..-c;~c;.
C:ll.r.=os lli:!"ct.lo'ca "'"
irrst1t~.:;;.~•s
<i<o\S atua•
cf i,ve.-sn,; :..-elts d1> •ct"C&C:c:. ~i nancc Iro;:.•

-

StJ!'W<ms ClOVIlRNAMENTAIS
01 ·RICARDO PINTO PINHEIRO·~ de Minue ED1:1:Jia

.tn - Cl.OVIS PON'1'ES DE AltAOÃO • MiriUtáio dol1i'anlpone&

- IITIVIDIID!:S iiiTUAia
.. tam:o E!o i.:•tado E!l' &lo !tau lo 8.4. - J,..,.,>J:S!"A (d•sde
-

'J~cc-l"reAil:!4:ntc

da

03 ·DIRCEU HUERTAS· MIIUI6io do'l'nbllho

,n.l"/f1)

04 • FERNANDO DE HOLANDA BARBOSA • Nínilt6io da Fazenda

Fir:'lln;-r~a

~ Dfilft.C./" t;lo; 11irla;:!ICIS COO O !Wt"U,CIQ

- ~=~;~~g!:~. ;~;~,.:~s:~.. ;:,=·:;~~;~;>~c C&l"lt~la
:~er.;::,;.-o
1\,..1<~ is:

.. ~cito

()j • PAtlLOI'ON'I'ENELE E sn.VA • .s.:naria de~ 0rçammto e~

ciO Fdi",IUI l'a .. l:at~ der

do Ol:msel:O.o :)ll"etor o. . . . . .oe:llu:lc; a ..... rlc:....
dos
a.:. do:. t1crc:a.:.o c• !:a;> lt:ail/51" (E!•..O• no ... /11'9) "' rec:IÍ1!1
fr.:si~c.~h' oa: AJiot~C N•cior:.~~ol.

VXTAE

CURRXCULUH

AICMOO riHTO PINHEIRO
-

olloTl'VIDIIDJ!:S D:EitCIDIIIC

- MIMEIRO de lt&,J<&Ini . . .
lhotO..

hnlrSP7o -

:: ::. ::!~~.8/111.

!~~~~)>~:~::;~~

D:r-l'tOI" ~· Ca:ota<::lo.

-

-

:tir-•t.:~;r

c::,.

'••n~o

n~ro

IOCIEOIIDE DE lll'tiiiEDo!WtENTO KERCitHTII..

6o<t<i.J lo

l"OTiHCIA

\lar11aa

t61t

Mona...

C'

do

..,w~

Enl'l'l!o&.

El~trocllos

- SEa!ET-'I:IO DE lNFOII:MTlCft E KOOa!MlZA~ HOIIlNIS"iRII.õiU,;,
nillte..io das. Mona• • ú..-l!oa.

CVOcl'-l"I"IIS:~ .. n~~!,

Ou

do

Htw~"

Ho-

SuperviÜO da In1'or•átõc:a ao Hi-1 O•tn"&IO:oGhMl • R""'l•lu:ac:âo
do eo.iti 41' U.oaUo.,. llor In-for.at oc&l

Datt11S" OTV'li C~97<1!.10.2>
- (D!:'!I:tc;,- T.lc;,~íc.n;

~:::!!:~:::!'::C~d:a~~:.::

lan~apa DTVM :~'i'B8/~)
Cl":'~S~III'I'ltl'l

~a:. ,:r.gC'!'I!'>a,.la. Finii.,CI'Ir; c !loc:;ietl!-ls tc:~do
~l .. ll't IYOs
n•a
SI'III.Lln~I'S.
!:Mpl'~llliS
<lolt
. .(~li't::0/9~J•
l'l~.orlcor11
tl"r~:sl~•ntc).
1"1anlt:orp
ti:liretor, c :>art~allll c~rll'sii;!Rtltl').
·

!:':::!!::!..ntu u,J COttlN.

COHFERiHCIAG I"ROf'O:I~I
• A Polítio;a olo Mtno•thlo das thnas. 1t Enl:r'l!laa
• tli Politica de Inf'_.Rtica olo llono•tc.-lo das fton•• t E.ner••••
~
Mlniw.ttrtal na"""" de InfOI"•atiza~~:ão.

· i!c•eclallsta

....,_.,.,são

;;1. .. 1010

eo;,...... :eoria:

-

8EI:EHTE

DE

I"UW6E.Mflan0 dt 8istDaw. Elétr 1Ca.

da

C....ttMos.

Ehó-

tr i<L&S. óo Mol"t• óo lraal1 S.IA- EL..EõROHOR.TE •
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1. DADOS PESSOAIS

V.I'l'A.It

1. DADOS PKS80.JU8

1.1. Ncnu:: DIRCEU ~UERTAS
1.2. Filia.çio: Miguel HY!ll"t.U
Oll"ct Conselheiro Huel"tas
1.3, Data d~ Ma~c:imcnto: 10/00/52
1.4. NatuN.lidad~: Sio Paulo/SP
1.5. N.!.cionAlidAdC: bl"nileil"a
1.6. Est'ado Clvll: Caudo
1.1. C&l"teir• dt Identldt.de: 11566
1.8. O!"gio E:llpCditol': Conselho Re~ionol de Economia
E,;s:ttdidl tlll ZS/07/19
l.rl. C.I.C-,: 6669.23423_-72
1.10.T1tulo dt:,E1eltor: 938954701-08
Zona: Z57 -St:çio: COZO
1.11.Ctl't1flc~do 015pcnsa Incorpol'lçio: 3_11081
1.12.Ender~ço Residenchl: R. lilÓrh do Goiti, 152, Ap. 64

1 .13. Telefone Ruidenchl: (011) 1118-2742

2. ESCOLARIDADE
N'l'vtl Suptl"iOI'
2, 1.

Curso dt Econonli l
F•cu1da<110 <le Ciincias f:collii,.icas o Jldo>inistraçio <!a Un.!

verslda.de de Mo11i <IH ,CI'uzes
Oat•: 25/03/i8
tXPERIENCt~

3,

PROFISSIONAL

3.1. Econoraist• do DIU:SE - 02/78 1 12/82
3.2. Coordéudor Técnico do r.IEESE - 01/83 a ll/92

Bl'asilil, novembro de 19n

turrlo<ih~ Vluos

&upoldnt.md•nto•Mjur>to ~o :Instituto
d• Plan•:J..anto - n>IAH, do n>:A, sz-

do Sr. S•c:rttirlo

PLI\lf -

(raslftldc>)
FENIAMOO

Pllt, 1!188.

O[ I!OLANOA BAft!OSA Õ parniJI'Ibucan<) d• ~l!c:lfe, oro<lc nuc:u tm 10/07/~5.

bUaa, 11116.

secretArio~!

da

Z4Uea~o,

Coo~naclOr

•l'la.n.~.•

... ~t.a1Jl&r1o (lo GONpo J, 'Koc:odo, "'':Jb"t-,ncS•pabro da ~969 •
• llo:Ulata dCl Proqra... univoreidada Fe•
denl do Cear4 - uni val:'aiOaO:a oo s.ao
Paulo - Fun4~:~.çio Fol:'O - Banco do Nor. d.aste do Braail, 111arço-julho O:e 1!169.

Dlrttor da hsqultu a l"rofenor Tltul.1r d.l hcoh da ,.õs~Gradu•çio "" Econc:.,la

11~~

a.
publlcadc:s, eora:u

~AI• ARD!I.

Da

DI'DIIIIfCU.

~'IIIUI'ICIK&L

Pina)19... pãblic~:~.a
- J:hlboraçiio o avaliaçilio 411:

proj(Jtoo

- An4l.t.•

~ P'llc:rtMcon..,.la 1 uorla, ~IOl aconoMiitrleos t apllc~~ i aconomia

bras 1-

.l•lra (""'Uli'IA, prilrlo Haralaoobos $1-ldh do Eeon0110la, 1!1115)

• Ensaios 'aobro ll'lfla;io e Indexado (FCV, 1:sa7)

• Pl- Crus... : IHic:la " ln<iftela {Ed. ;lobo, •tA III, 198,)
• tst.lll,lll:rf.Cio • tr..sclrwnto [ccnàloleo na -rica 1.nina (LiC, o•

"''ll"''l~iii;!.:;

Adjunto do Miniatdorio

lSI8S,
do setor de O<awoanvol vi•en-

to ~tonal do IPEA, 1!130-84.
Diretor Nae~ional dO Projeto PNUD-cEP:JU,-IPZA CcMpl- Indwn::dab pu-a. o
~lvi~ do Mor.:leat. - BJIAjSOJ
06, 1980•84.
Coor'denadoJ:"·IIdjunto 4o s.tor a• oeaenvolvi~MT~to RlilllliOI'IIIIl 4o n>l'.:A, l.978·'7SI.
'Noanico de Planeja..mto -. Peaqui110. ao
do IPEA, a partir de U72 •
• seano.tata do Grupo J. Macedo, 1970-

USA. OGui:or {Doctor of Phllosopby) .., f~l• pala"'*'~ ....,lvcrsldadc: norte-•·

T• dlv.rso• tr•b.llflol •

•

e.erat.d.rio-Goral M:l>mto do M1r.r.iatoh.·io
do tnt•rtor, 1!187.
COorl!tlnaoSol:' <5-. Aaauntoa l!!c:onC'IIIicc>ll do
cab!not• Civil da Pl:'eaidlloncl~t de. l'tapll:-

proqrtUlfUll o

ac:ono•ic:a d• Pt'O'Jl'lllll.llll • proj ,..

toa qovemo.me!lt.aia
·
- An.4lilllll oconO•iea do inveatlamntoa
- AdmlniDt.raçi.o de proqr111ma• • tunOoa da
tnv..ti-nto
·
- Elabo:-açiio o noqochu;t!o do proj.atoa coa
orq!lfti•tDO• int•rneoiono.ill'
- Elallor11ç!o do eetudoa ee~onoalcos~ prineiplllllmante na• .dl:'•a• da planojalQ&1to·
utrato!oqico, roleçe... intel:'indu•trial•
(anlloli•• d• insi.UI>O-pro~to}, dG4-.nvol.vi:.ent.o industrial., desenvolvi..mto J:"Oqional, d~utonvolvliHinto rur4l • inc:.ntiVQII
fi11ea1 ...
- Aslleaaore..,to aupotrior
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V I T
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DADOS ftESSDAJS

r OLINDA RIBEIRO OE' f'IAGIILHÃES

F'ILlACIO

Divino Cor'~~ia cl~ l'lagaltl~ct.

Gcul Ribciro llc l1ag;o.l~ii..:&
DATA :!E NA~If'IENTO: f16 etc Junho rl<C 1.

•. :;:-=z:=
an,,...,...

- Inglaa s la, ent.ncSe, tala,
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~

·-

.. IIQbro do
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a.... ~ i 1.,1 ...

ENOE'RECO
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Q! -
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0 "' 11 "-' ! ·
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FONE
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NATURALIDADE:

Br'U fi ia/OF'

C06i> 567·õ!67S

- ~te dcJ 1Uniatar1o do :rm:.rt.or
· ao con..,lbo de Adalllt.traça&o do E*DCI,
:1.117

..

- JIMIIIr'o dG Olnllelbo Adida~ dll
l'anCaQlo M a-taunot. - a.tuc~enteo-ru
• lll.niat.ez-lo da ~çslo, lNS
,.. .a..c-nt:ant:. da 8SPZ.Nfooi'Jt ftO Ch:upD M
'!rablllbo l:llter11in1ater1al do eo.p~
Qlllaioo.o,..taltr:vieo do tio Gru.da do
llor"U, 1 . . 0 ... 4
"' IN,pnMntant. da IDLM•ft CCiaMlho
.,.1it-rat1vo da lt~Ill'!SUI., 1171•14
"' a.,r.Hrlltute auplent. do JUniattdo do
•lane1uento • eacms.n~o Geral no can"~ da Adalniatrat;~io do DIIOCI, _U73

1e. p•nc:açtWr ..
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.
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SOS 106, Bl. J:~ Ap. l!iOl, ~:.:aa!lia-D!'

. .aidinc:ia

t

.Idantid~

• OAS-nr nQ 360

CP!'

1

OOOUOJOl-10.

O.nnte P.l.nancairo ~ AU.Mnta l/A. :r.Dclhtda • c.o.i:re!o,
1t'16 • 111'7.

Aa•••or P.t..nane•iro • s.cnt.rit~ da , . . . . do lltado •
alo Paulo, 1t1s a 11"·
.. Aai . . IOf PintnçeiZ'O .. Jtentn:LÃ dai PiMftÇII eh

Clu'•o aecundirio no COlégio Dioceaaoo de Botocatu-SP,

prefeitura do Jlu.n1c1p1c cW Ao PaUlo, 1f71 I U?l.

DO per!odo de 1!i1U a 1948.

Curao Cliaaico no Coligio Arquj.dioceaono do sio Paulo-aP, no :per!odo de l9.U a l952.

Blthn:l

e•

Cihelu Costtbclt

t

AUarillt .. Panhb. . . r--la

t:

A. . l.....eGit

._ U•lwwaidHe • Slo h•lo.

Bacharel -Direito pela Paeuldade d• Di:.:eito

d:a Uni-

-..rliida.de do Parani., DO per!odo de l953 a l9S7.
a..inirio de Di~ito Pez:aal no Xing'a College London.

CeenkMdor Geral de l'laMJ-:o •
t1l<ICANI'-

Ual\'lnldldc eauMI, 11t e..,lllll ·

.....

CO.W.tdor t;k l!stidlda Deteutralladu ....... r.rt• • · - · •

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

Vkioa curaoa e •..J.n.irio• na Ir.a de Di~ito.

Conaelllotiro da

o.u-or

"-bro da co.J.aaio de

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

C.•hor pena iapJc•at. . do lblc .. ~ • lleNlaria

* ,.._....

NNikl .. c...... Dd'tll . . c:.,lllk . . . . . . . . c:-.a. ...... ..nJ:
• c:..IM "aa M TAN, • C.. . . PIIMI • Jftlllll Apt•...._.. I •

DO per!odo de 1982 a 1!1811 111

re-

elei~ PU'& o bilnio de lJI!il a 1990,

z..:...

da Ol:d.- de 1962 a 1989.

Me.bro da C~••io de De.feaa • "-•iatincia do M~a

do de Ul2 a ltl!il.

-

Pr.aideote da C~aaio de !ti~;a • Dia<::iplioa no pe _

r!odo de ltU a lU O.

111110.
~raa

IK»rd ta Cilada C.übeb e Atllarilil aa Fatlllcla de Ztato•la 1 Ali~

A.li. 4iaeo participou 4e

... Uai'lll'ddldt lk Slo Palio.

'l'l:abalho i.raatituidoa pela Ord- doa MvOqadoa do

CU.iea<S.a e Grupo• e!111
B:l:"a-

ail.

Ceordt&Hot Gml õt Pltatjpttate de Ualvtnidtde Eltlllul M c.,iul. ·
UN1CANr.
a.c:red:.:io 4a Pr•aie!incia 4o extinto Iz:aatitoto Nacional

Coordeudor de Eatlrllidu Desccarrali.W dt kuttarla dt P'ucada do Bltlllo

* Sk

de !:bd.OJraçliio e Coloni.:açlo, no pedodo do j.nei1·o

de

19453 a des-.bro e!e 1963.

Tiouieo de IaiOJraclo 4o u:-I!fiC de aetalbro de 1961

Pa1lo.

dese.bro de lfU.
Procurador efetivo do Inat:ttoto Racional dO Seguro

C..t•ll'" ,.,, " lap.. ~o 4o

SUl&•• Oo~attdl 1M lufelerla .. 111KJ--.C.

So-

c:1al, :IRSS, deada 1963, . .t. U!14.

do -.u.do do Jtlo 4t Jaatlro.

Aa•iatente e!o Procurador-Geral e!o INPB dct 1968 a 1!170.

Me•bro llo CoaKIIto lk Ddeu doi c.pitail IAo tSlldo;. llo ~tk; PU • IMTV;

De-.!111 janeiro de 1992 requiaitae!o pelo Sez:aado Fotderal,

do Collsdka F!aul da TAN, cio CmtU!o JliKIJ dl Jntap Apo-lldi&Uill r Oo

lotado no Gabinete .So S111na.Sor Magno llaeelar.

.ano.

CELSO

RBt:A'l'O

p•AVILA

BRM!LL\, 08 de janeiro _de

-

U!JJ

Londrina-PR:

4e 1t61

inseri~

OAB-PR inacriçio.nll 1916.

A

na OU-OP •ob no 360.

....

Diretor 4a ÓOM!A, D'AVILA ' DUS.I - Ac!Vog'&~o• Conlior<::i_!;

l. DADOS PESSOAIS

Al!vo9ado 4o aa.aeo de NaciCE~ál_AfA, de•.~e 1969.
,..,.. : Celao Renato D'Avila
Local 111 data n.aacilzllllnto 1 ·Gupori.:RS, hta4o civil 1 ca.ado

AdVOg'adc) do la.nco 4e Cridito Real

d.--197-2 -.

U-07-11132
Ad.YOg"adÓ do llanco Zcon&..ico de 1!173 a 1984.

1983.
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Advog-ado UI Brasllh, da ICPMG - Peat Ml!lvericlc, e:specia-

Uzada ea a.uditorh, o Direito Tribut.irio, sediada
Sio Paulo-SP.

Advoqado da Brag"a, Marafon e Gui:e:tillini -

,,!tJ~Íd!~a d~ S•J.PcrlntE.ndi:nc!"- da So~ra~ha Co

A"<-\\l'..tc;,tc

c)

Cc:m•ulto

d~

ra11 e Advoqados de s.io li'<~~:ulo, Oi:!."eito Tributâ_rio.

=~Ç·jftr I~

E

/'lonl!ot~~lo

Ç...,mli;"'<

Advoqado. da Gaia o Silva Msociados - ~roa~ de Advog_1

dos de sio Paulo.
Advogat!lo da Stra~. Alaeida • Prado - Advogados -

Es-

d) Ao:.s""""' ti'-' Secrct~r•o GEral do M•llost.,,.lo

o;l;o.

Fa=eno;! 41

Pct· r oeo • ! 9/S a ! 970

critório de Advocacia eap4cialirado em Oi:l:·eito Tr:ibut..irio da Capital Paulista.
Adv•;uj'ado autôoomo <!o llaneo do Brasil 5/A,

~pre,sentan-

4o a Gerineia Regional, ~~qi~ci_as _Central, Núcleo Bande.!.

r .. t do Roo de ,t,.,,.,;,..o- C;~.dcira di! Dircoto_F:_i_l:!~ncc 1 re:

rant• o SobrAdinho.

Per (ado; 197l. " 197:3

Al.Ü daa -.prasas cito.du ~uist.e jtu;!ic:ial.JMtmte tirma111

de ~ist:ito !'~dc=&l, bem eO""...e clien~e:: !.~i~•!-!.u,e.:!.e.
Tlbuhlrro
Per- (odor 1973 a 1978

Minilltro

~

JUB!:IRO -

STJ

g)

Minl~t.,rlo

Kini.ltro ROMlLDO Bdmm - STJ

Pl'ríodol

Minbtro GOMES DE BAlUtOS - STJ
S•nador

tiOUZA

l'

EncrRi•

198~

11. 1989

Coordenll.dOI" dr. Área Internr.clanal

PEDRO 'n:ID!IRA - li!'

Advogado :r:soRAS o. oz

eh: Hlnuo

- Chcf'c de Gabin~rtc do Hinstério

Pcr fado• 197-, a 198::;

-CAB-O!'.

Scc:,rct:árlco

E')ltCYt!vo da Subcco•issio PerJ111.ncrlfC, p;o.ra

AC:OMPIInha-

"'ento do ProiiJraaa ~11.c ion111 de Deu·stat i:z:~~ociio
CWIItiCULUff IJ!TM:

·-

01'100!1 I"ESSOAII

NOME:

vil

.JI\PY J10NTENE:GIIO I'II'IIJALHIES .JUNIOR

DATA DE NASCIMENTO• 2 ... de outubr-o de :1.9... 6

do Sc-tor Far.,•c:Eut ico

ENOE:RECO

-

SHts Cl:.. -:1. ... ConJY_nto 4 Casa 18

Pl'r 'odo• 1992

Laao Sul - Br"asllla/DF
il l'linlstirio do 6o;m Estar So<:l1!.1

f"ONE

ESTA:IO CIVIL

CaSado c:oa Mar-la Tcn~sa de Cal"valho 1'111.galhict>

NATURALIDADE

li: lo de .Janl!i:lr"o- R.J

'ASILEIRA

PRrfcollof outubro de 1'192 ati a prcsRnte d:o.ta

Braslhlr":.O

J) Cl'fltro d"' Estudos e Oc:baton.

·-

·-

-

f'OIII'IACIO I'ICIIDIHICIII

lb.chare1 n1 Clinclas JJ.r.r(clicas Pl'h;
..tanelrg.

UniYI:r"sldad~: Fcderal de Rio de

ATl'IJIDI'IOEI l"ltOf"IIISIONAII

11) Con,'llt.~ltO<"" Jur-(dlce de Tlntaa I~lran•• 8/A.

Perfodot 1973 a 1;77

Presldo;nto;

Declare sere• YC:r"dadeiras as lnf"coraaçic:s acf.,a prc11tada11.

Br"as.(] ia-OF ,

,~;~,;,

Jo.l~lOR
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Po.aa- 15.11.19'66
Daaaapanbou cU.v.raaa funçõaa D11'açio Ceral 4o 11-.nco

•i'inc:taa a na

ParlodOI liG§ a ltaS

hr!odor 1185 a ~iii
- Aaaaaaor. 4o HJ:J:118tzo
- allboJMt. 4o GQtnate 4o MJ.niaUQ

I

Par!odcu l!f81 a ll!i!Z

27.0~.47

co.taaio da !:oonocta, Indúatria e co.ircto
- heratil'io EJI:acuuvo da Subeonaa~ Especial para
AoolllpanbaJUnto .:!lo I'J::Og'Z'ULI N&c:iotlal da .O..aatat.izaçio

1JI2 Saoretlr1o Zxacuttvo da Sllbc!t=iaaio ZapacJ:al pii.J:'a
· Aoo.panhaaento do Sator Pua.oiutJ.oo no l!!lraa.Ü
050.758.828-20

J!ZaiDhCIA

• t:Otl 102 -

.a~oc:10

ltt2 -

•c• -

ap. so7

S.orad.rio Ezacutivo da Subc:t:llliaaio Zapacial da
In!Súatr1a de Con•~çio C1v11 COfiiG propulaoza do
lãaenvolvilaento

a:t'aallJ:a-m((1.611. 22G-2602

- Coo!:'danaçio da 015 {ao:ta) s.tnlrioa IJtt&:m&c:ioZiaiiJ
aobte Pl'Og'l'. . . . da Privat.tz.çio
P~IO<!or 151118 a UU

CORSO PatHlluo

- Grupo hCol~ Prmtchco ~· da aouza
(Gu&lu-SP1

- halizaçio de v'r:taa v:l.aqaJta de trablllllto a a•tudoa
a 14 (Cl'l&tol:'ital pa!aaa para apartaiqoAIIIanto noa ta
. . . , Daac:ar.tzali~io Mlainiatrativa, Dearegoul . . .;
taçio da Zcopomia a Praaanç• do htado na
Zcon2.
ata, D&a&atatJ.uçio a D&arequlamantaçio

- s-inhio Sio l"ral':lciac:o
(Cilltanduva-SP1

Padodor 1111$1 • li!U

- lubc:he!a do

(Gu..tn-5Pl

- hcbaral

n1

Ciinc.taa .:rur!dicu e Soc.iaia

U73/U:75 - Zn!cio - Pont1trch t:lniv..nidade
C.t6Uca lã Sio Paulo

U76/lt~7 - ~ - .C&I':I'tro da Znaino Unif.icado da
kaa!lia

Gabinet~ ao MJ:r.1•~

Per!oc:!or UIQ

- COllgoio .la~adual ·~och Garcia aa1•

,

do B•-E•t•z social
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toda • pcHltica acon&nic& •\ll'opó:La. l"oZ'alll viaitaoto~
na ipoea, alCJuna 6rgloa de atua;lo nlo apenea finan ~
ceira, tando por finalidade aaeaaaora~: a~Ç>~:ealr-ioe no
••ntido 4a obtar ••iot aUcUncia ~racional p aua•
Ativ.l.dadi!UI e, .ao MOaWIO tempo, faundo que aa upreua.
trabalhem dantro da datan~l.nadaa linhaa da atua;lo qga
inta:raaaall ao Governo Bal9a1

J>.. A"r'~'

UM

EM 1912, del-iCJn&do Geronta Jurldico da Area da Pr-o}lltoa C<XII Aqantaaf
V:l'l'AJt

lUJ, 1-.aa••aor Cio ·suparintendanta doi Artoa da Pro::l!
toa 'I (Metalurgia, Minerado, lndiiairiaa de Bana
de'
C.pltal a Inddatriaa Qu!•:Laaa) 1
!:III

!:lfl ltU, daaiqnad.o ~rent.a Juddieo do Pt:Ct:X (Papart!'
IMI!otO da t'ollllroio lxteriorJ, da Araa Financeira a Xn-

tarnae:Lon•l

CPr~x..a

da Incr81110nto daa Zxporta;lSea -

PROZX) 1

t.

p.t4pa / " • • ' '

- !• UIS,
jdioa

~=-•:"!::s.:'~itt:~:

1.1 ·.. :rut.atlot

1.1 .. Locral a data 4• •••oi-ntcu Juh d! rora, Xina•· O!l'a1!,
• ao H -rco d• 1140
1.3 .. 111tu:iona114aih• br. . Uaira
1.4 - ll•tadlo oiv:Ll• caaado

-\h uu, fb o •cuno da Altca J:atudoa da rol!Uoa
~ latut.lfia • da laoola lupadol' da Cuarra-UG1

4, '!'u.b!2W Pultlioado•
f,l .. •:riiOVA POLI'I'ICA IIIDUITltlllo A Wl DA
DI 1,.1.

loS " ..... da !lpG!II Jt11'f':LA Ravn Yilhça

~•cuntlid';,,

Ac•d-ia da

~ da 1151 a Ull

com&roio l.:lub

ra:Ha apraaantaa. por ocuilo da concaualo do Curao\da 1:10,
·

de

roral,

~"!do-

•••

"DIBEQC'IL.b~loa RtGIORAia I IOCU.Is CCfl
OB 'l'Z - lMTIGAAÇAO DO COJII: SUL•

b'P.U~

AO Moa -

Tr' b&lbo de aquil"l alabo:rado por uaa •Equi;:o. de Governo~
-.b rdal)do oa aaguintaa ••P~cto11

·

1.2 - ~upedon J'&çUldada ile Dbeitõ da Pont1f1c1a Univudd&
da Cat6U.ea do Joio ~ Janeiro, pedodo 4e
1151 a ltU

a) Aydieslo 4a COn1untura ca. a dllbo:raçlo da )

2.]" .. Cor!lpl!-nt!l'l •6!""'iJZ'I4U!çlo - ·

b) Sugaatlo da zayat;lgiar a aeren1 adotadaa para

'

.. Le9:Íalacio :Pi!cal •

~iedade! An6ni••• - coord!

• • - Coor4enaçlo 4o Prof. 'fbe6f:l.lo .t• Aaeredo '
a:t '"

~·

trotbdonfit

c)

~atabdec:imanto de PoUt.icaa a ••;11111 objato de eJC•rne
p.1o lxecut.ivo

4)

lllaboraolo do P,A,G, IPlano de Ado Govarnaraantal).

w.._.,"' !1c:JL-/JJ..,

qra&taGIOI •cuno d! -'ltol,latlldoa de Pol!tica l!tl'!

u,.t...• -

UG

cada

pedrio,

- Marcado 4e C.P.it.ah • a Lei 4as ·aociadadu M6n!

J?a!IO!

(trla)

un&r:Loa1 otilliata, pa~aiahta a tandancial

na;lo do Prof, 'fha6U.lo 4e baredo lilantoa - J'UC
ltU

•

3.

CONI't:l'l'UI~ HD&-

Mo

t-~

2.1 -

deaitudo Aaaaaaor 4o Dirator da .lraa JUd..

do IMCIII ,

,

S.nrique de Aaab Villaoa

C:oncuz•o• 1tprovad'o por oonouuo pilbU.eo, oa lt", P,an Mvo9!
do do JNDU, nndo nOMdo - 1112.

3.1 - Jl:acrit6do de Advoaacb - llr. Wald... r Men•s•• de oliveira

S.:l -

ÇlC1 000 tt4 2t7 71

J,J - hnco Naaional do o.nnvolv1Mnto ~on~ico1
.; SaW.g:ildo d• Diuito - Dept9 Jud4ico - UU a 19141

5,) ~

~01)1 ~ I'IAlftiSCO otAVW.O, 16

.s • .s ...

e.r.,.aahh 'l'ddlnl. . araall:eln ... A•Hatoe Ch.ra to Di
~retor ~oo-ria.nnire pau hau.ntoa contra
tuaia • J':leoala • Ul7 a ltll

J.'4 .. J'aC'Illdade da clll-.aiaa .1\n'ld!a. . 4o á:L.o . . "analro (Ga•
.a Pllhol • rrofa•aol' Aaliatanta 4a Cl.ll\Cia daa
Pin,~nv•• • Din1to tr11Matldo .. ltll a lt72
s.s

Janoo Mao!OMl. dt D. .anvolvi•nto I&C'onhtoo • loclalPDU

- •

.

ltTI, t _ . poaaa na tunolo d.a Advo<Jad.o do Qlfl,di'OJ

C"foll tatHu.••o ~..: ~ (f'--)

- . . 1111, ••t•910\l na •1ooiltl Hattonala D'JI\Vaattaaa•
....,t.•, • ~laa, 1&1.9:Loa, &poca u qH uva opos"tlÍ
nldada de conh~ norMa • procadl.-ntoa ü
atua;lo.
da ortan:LPIDa 1atai'Jiac1onat.a, .antendo b*roa oont,t
toa 0011 daMntCM U.tadOa I COMunitblda Eoon&dca Eu:r2
pl,ia (CSSI , qua np:raaanta o cant:ro coordenador
4e

U"tQ,

401

C<l!'A~lJ CIP I ' 20010

~ f\c!Y09ado corttrat.adO - Depto Juddlc:o - UU a 1967 •

CoaaiCULU"

VI'!'AE

CSf.JfTI:Sr.:)

ATIVIDADES PIJBLJCA~ • (197J.l991}
Chefe da Casa Civil do CoveTno d11 Pudbl
SecTet.iTio de TTab11lho o Sc:rvi,os Sociais do GoveTno da Pauiba
CooTdeDador do Projeto E):peTi•c:nUl de Habitl,ão da SUDENE
DepUtado Esudua:l (3 •andatos)
Deputado Fedeul (:Z aandatos)
Líder do Governo· n1 AsseMbléia Leahlativa d11 PaTaÍba
PTi•eil'o Secrtt.il'io da Asse•blíii• Loahlltiv• da Parai'ba
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Vice-Lfder do PFL na Cilllara Federal
Vice-P:ruid'entc da COll!'iuio de~Trsbalho e Les:hlaçio So~;ial da
Ci111ara dos Deputados
Presidente da Comissão Temitica da Ordem Social e Mnbro da C!
m;ssio de SisteJultizacio da A~semblé:ia Nacional Constituinte
Membro do Diretório Nll.~ional do PFL
Segundo Sec:rctiÍ:rio d~ Mesa Diretora da Ci.. a:ra dos Deputados

Fevereiro de 1993

P0 CENTRO CAJA,.EIIUZISE DE J<lAo P!!:SSOA (66e1o h:!!,

~RES:tDI:NTE

dador) U69 a 1970
DBPOTADO ESTADUAL, (29 aais votado do

z:•ta~)

15171 a. lt75

LíDER DO OOVZJlNO DKMI S~'l'YRO - lt7l a U7!\.
MEMBRO DA COfUSS.lO DE l'INANCAS, ORCAKEN'l'O E TOMADA D!:: CONTAS

{An91b1iill Legidativa) - 1971 a 1\175
39 SECRE'l'AR!O DA H&SA DA ASSDIBLSIA LEGISLA'l'lVA DO ES'XADO DA
PARA!BA - 1973 a 1975

OIJTROS DADOS

- Pos.:~õui várias Condecol'ações, -destacando-s~- a Medalha do Niirito
.Judici.â:rio do T:rabllllo. ·GuncÍe Oíi~i~l da OrdeM do CoRgre:u.o Na
cion~l - Grio Men:re da Ordel!l Simón Bolivar. Me111bro do Parla•e;
to Latino-Ame-ricano, pan:icipou de relevante$ Mis.sões no
e:xt!_
:dor repre:;entando a Ci111ara dOs Deputados, na Vene~uela, Peru ,
Ale111anhat Holanda, Ro•ênia, Equador. Bolfvia e Portu1 al. :E;. ti!_
bém, autor de l:iv:ros e conferencista ~obre a Atividade Parlpe~
ta:r, Polfticr. e Desenvolvi•ento Nacional.

MEMBRO DA COKIS8Ao EXECUTIVA DO DiftE'l'ORIO R:GIONAL DA ARENA
1972 • 15175

DELEGADO JUNTO AO COLtGIO ~ITORAL PARA A ELEIÇAO DO PRESIDENTE• DA UPOBI.l:CA, GEH:ERAL E:J!NES'l'O G:ElSEL - 15174
REELEITO DEPUTADO ESTADUAL C29 . . h
1975 • 1979

vota~

d? Estado -

PRESIDENTE DA COHISSXO DE FINANÇAS 'Z; '1'0KADA DE CON'l'AS (A. ."!!
1:ff5

bllii;~,· Leg1.•lllt1vaJ-~-

19 SEC'Jl.E'l'ARl:O DA ASSEKBL!IA LZGIS:r..A'l'lVA DO ESTADO

1177 a U78
ltEEL!:l"ro

NOME:

~ TAVARES DE ALBUOt1EitQtJE

1979

~

ES'l'AOOAI. (30

-.1.•

vobdo .SO l!:ataolo)

a lt83

SEClU;Tb.l:O DO '1'1tAltAL8'0 E SERVIÇOS SOCIAIS (Governo 'l'arcb:l.o
NA'l'URALlDADE:
NACIONAL--rtiADE:

PROFlSSJi.OI
ESTAOO Cl_viL:

FILIAo;AO:

Duri.ty) - 1979 a U80

C,.jazeiraa
&:u11C1ro ~

PimsiDENTE 00 DIR!:'J'OluO KUNICIPAL 00 PDS - C&jaadra& • H

Advogado
C<ll.SII.do

Croolaltol

AntofüÕ Aq.lino de Albuguerqu~

Ja.Ziro DEPO'l'ADO nDmi.AL - 19113 a 1987

•

VIC!:-I!ItESIDmt'l'E DA COHISSlO DO ~ !: LEGISLAÇlO SOCIAL

Honor.!.na 'l'&varca de Albuquerque

DA cAMA1tA PEDDAL - ;1983 ~ 19«!5

ESPO!õ;.:

Maria Clot~lde Costa 'Xavares de Albuquert;:llll

VICE-Lf:DER DO PAM'IDO DA PRElt'r!: LIBDAL (PPL) tUI. cAKAru.. PED!

FILHOS:

Hellen R•gin~, Edda MAria, EdJae Filho,
!lclga Marir. e llertha. Maria.

RAL -

1983

a 1987

CONSELHEI.JtO NACIONAL DA CAMPIINHA NACIONAL J)AS ESCOLAS- DA CCIIU-

J2 -

RD>ADE

VIDA ESCOLAR

CURSO PR!MAF.lO> Escola V.it6ria Bezerra - Cai~z_eiras - PB
CURSO GINASIAL: Coli=91o Saluia.no- Pe. Roli.Jn - Cll.ja.zeiraa

e Sr:rn.iná::io Arqllidiocel!l.no - .Joio PeaJ!OI
CURSO CIF.m'fFICO:
c0I.;_gio DioeulUio .:. Crato - CE .

-

...

REELEI'l'O DEPUTADO FED~RAL CONS'l'I'l'DIN'l'E - 19117
MEMBRO 00

Dl~IO

a 19!U

NACIONAL DO PAR'l'IOO DA P1tEN'l'E i.IDERAL

-

PFI.

MEMBRO DA EXECUTIVA DO DIRETOJI.IO lfACIONAL DO PAR'l'IDO DA

~

LIBERÃL (PFL)

CURSO BACRARELADO:

EM ·ciENCIAS JUJUDICAS E SO<;:tAl:S: FaCII1àade
llrasi~eira ele Ciências Jurl41Gaa -Rio 6e
J'!IM! ~ro - 1lJ

SECRE'l'AltlO DA EXECUTIVA REGIONAL DO DIRE'l'ORIO 00 PFL-Pfl

PRESIDEN'i'E DA COHISsJ.o 'l'I!:MATicA DA ORDEM f>I?CIAL DA ASsn!BL!IA
NACIONAL CONSTITUINTE - 1987
MEMBRO DA COMISSAo DE SIS'l'EMM'IZACI.o DA ASSEMBLeiA NACIONAL
.CONSTITUINTE - 1987 •, 1989

OJ - 1\T:l''IO.\DJ:::s tJNI~!:O..t'l';>.~

DIP.E'l'O<UO~D;:Ec:_ F.r:.ÃDuro bE AZINErlO: Riõ- de Jaodro - R.J
St~cretirio ~~011 - l91>0
V ice ·Pr.esirlE:nte - l.-961

REBLE:l'l'O SECRETARIO-GERAL DO PARTIDO DA FREtiTE LIBERAL (Diret§

rio a.giona1 - P.-raiba ~ L9S8
ELEITO SEGONDO SECRETARIO DA ~ DOS DEPO'l'ADOS - 191U

a

19!11

SUB-CliEF!: CASA CIVIL: (Governo Joio Agr'ipino) 1966 a 1968
C"EEFE DA QSA __ _cr~':::.
·(Go~or~ JOiO Agrip1no) 15168·~ i97o
COOROENAOOil: 00 FZI.O.:.:;:,ro EXPtltiMENTAL DE EIABITAÇ~O DA SUDENE,

Rej:!rer;::l:J.~a:n<::"
1969

Q

~-~:-n~ .d~:. Puaiba,

(Governo Joio Agripino)

pr~i~ pd• Pacul411d• eh Dir•ito no Rio de Janeiro, •inistr&do

CRIJIIIHOLIG:IA APLICADAz CUrso

J>ll'lo O.•nhtt ;adcu Ban4dr• Btaça.

Pr<ESID.E!'\~E 00 CE~'T.:.d PA-I'iA!!!.\No DE REI.Aç0Es PWII.I(:-,.5 - J.O&o
õ>esse11 - Pr,

05 - CURSOS lt!:ALIZAI)OS

(r'Jcleit-::) - H~51 ~ I!!7l

Juil Ta1.í.V~a Bruce • o- CrDil:lal1•ta
Serrano Nove•.
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DIREITO CIVIL APLICADO: CUno pro~~evido pela F~·-ldade da u:~.
reit.o do Rio de Jaheiro-RJ, •iniatra 4o pelo .,_aeJab~ CJ:"btovlo Br111nar,

C:Onfarido pela Allaelllblaia LegialAtiva
da Paz:a!b& at.t'&Via de aaeolhll. pela B~
ea4a de Z:.pranaa - 1976.

Prof. auoldo Valadi.o a Prof. Alvaro
~Cr.yrink.

DOUTRINA SOCIAL IJ>LICADAI curao pra.oviC!o pela Faculdade

DEPOTADO DO AN01

Conferido pela lr.aaalllbliia Legiabt.iva
da Para!ba atravéa de aseolhll pel.ll 84!!,
cada ~ Iaprenaa ~ 1977.

da

Direito do Jlio de Jlmeiro-ltJ, -.J.niatrado por 00111 :tatcv~aa Dittaneourt
DEPUTADO DO ANO'

o.s.a.
CONCLAVE DE DOTANICAI

conclave promo'Vido pela Sociedade Bot.i
nica do Br•ail - XXXI C:ocqreaao Nacio-

RELAç01!S Pll!ILICiúh

Cu:uoa pre-widoa pela A8aociaçio da
hlaçõ... Públicaa do Jtio de Janeiro -

nal de Botinica de Joio Peaaoi - PB

conE•rido pela Aaaemb1&ia I.eghlat.ivo~~
d• Pudb• at..z:av&a de IUC:Ol.h4 pela Dil.!!.
cada de IIDpl:'enaa - 1978.

SECRE'I'AiuO DE ESTAI)()
J>O ANOo

aj a c.ntz.o Para1boano d" ~1·~~~~
.bi.~eaa - Joio Paaaoa - PD
PLANEJAKEN'l'O FAMILIAih

Soc::iadf.da Civil »-11.-Eatar Fuili.ar no
Braa11 - m:N!'AK - v Sallin1rio Drui lai.ro ct. Planaj-Qto F.-iliu - aio
da Janeiro - 1IJ

,..aociaçio da Dipl~• 4a Eacola Superior 4e Guerra - aDESG - n78.

:;EGURAMÇA E OamiVOLVIK:!I'1"01

"""""''

2,5

CIDAOAcl DE TRIUN1"01

30 de janeiro da 1977

da abril de U7G

CIDADAo DE HAlAREZI~ÔI

hcabido

CIOAOAo DE BOM JESUS 1

31 da juairo de 1978

CIDADJto DE NULOlJGtJ 1

Jtecabido

CIDAD.Ia DE IJIRAOHA•

06 da aai~ da lt119

CIDADJo DE do JOSI

01 - :el'!'OitiB IIOI!OÍu:FICOI
da

Conferido pela I11.pr~nsa P.uaibana-1979

CIDADAQ DE SANTA

DO SUOGI1
Ol.PLOfOo DE •:llZNI:MtltiTOa contar14o pelo D1rat6rio Aeadlai.co

Quinta-feira 4 987

10 da janeiro da 1990

CID.\DJio DI: JOAO PEIIBOAa A l!tecaba:r.

raeull!a4e de D1n1to do ·alo de Janeiro

u•s.
'l'!TULO DE Bf!NI!MER!NCIA' confal'ido pela Arquldioc.ae da Para!ba

1'"·
DIPLOMA SEMANA

0,.

ASAs Confel'1do pela COid.aalo doa r . . t.joa
4a s-n& 4a Alia - JtbJ.atil'iO 4a .a.tronaútiea - UU.

IJ:DEit DA COKlJNIDADEt

Confu-ido pelo centro de hlao;6aa Públicas a. P~a.buco - 19".

AMIGO DA MARINHA'

Confat'ido pelo cc.andant. ao 39 D1atr1to naval - Pe:m:abt:leo - 1!1170.

CIDADIO DE LU'l'Jith

SOCIO Bl:m:KIJU'l'Oa

·--COnf•rido pela. Escola Técnica Fedanl
da l'ara!ba- UU
COnferido peU An:oc::iaçlo doa Sarvidorea
d& Delaqacia ltaqiOr:Jal do : '!rab&lbo da Pa~
:ralha - 19113.

co~arido

pelo I/159 Regt.ent.o d~ Infantaria - Joio Peaaoa - PB - 1970.

COnfari4o pela Eaeo1a 'l'icmiC:Il Fedarod
4a ParaLb• - 19113

HONRA M K!RI'l'O;
Çonfarido pela Aaaoeiao;io univeraitirill
(Destaque na Pol!tica) da Caja1airaa - 1!171.
'1'1TULO

COnferUO pda Aa~iado In~--rie~
a.a .ele Direito ~ -dolo Pe:'asoa - PB
l!il7:l.

•COlfSAQtAÇ~o

PUBLICA• (os -lboraa dCI 1983)

CQnfaJ:ido pela I.apranaa III Aasoeiaçil:o
co.trc:ial - Cajazairaa - 1984.

SOCIO HOROdiUO

Conferido pela A. .oc1açio' -.nafie.!.ante
Souza Rangel - JOio ~aoa - PD
1972.

Conferido pela .&.aoc1açio Br111•1le:l:ra
4oa Datat.1vea Prof1as1onais Part.!.eularea, Supe:rvisoraa a A<JCIDt.ea Se9UJ:'•nc-•
1U4,

DEPO'l'1üX) DO MQ, .

eon.tu-1do pala aldio Alto Piranhas 4a
C&janil'aa - 1173

Confaril:lo pelo Jornaç •vrP" - Recife Parnurbuco - ltll5.

Omferióo POr lUCI ~s. AaainaiJO
pUo .1Uia lia ec:.arca iSto cajalll1raa
1t73.

CORfar1do pela looi..S..S. lenefieaat.
de .._..~ - .Joio ,.aaG&-n .. lt7c.
DEJU'l'ADO DO A!101

Coaferido pela Aaa.-bla1a :t.aq1alat.1va
da Pualk atra-'a de aaoolba pela !la!
C1&4a da blpru.sa - 1.175.

NEDir.LIIA OltDI!X DO dlti'fO-•CltAIIDJ: OFICIAL •

Conferida pelo Tribunal superior do
'!Tabalbo- aradl:La - D!'. 1985.
c:cmta:t'ido pelo 1totary Club de Cajazairaa
. . - 25.01.19,

COr:Jf•rido paio uoapit.al Infantil
ela Cllja1a1raa - n .
15, ~11. ~CI
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Feverci.io de 1993.

Conferido pelo C:onHlbo da Ord.-

do Congraaao Nacional - llradlla
D:r.--17.12 • .,

GR.J.o MESTRE:

Conferido p.lo Conselho 4a Ordlõia6n Dolivar- Z..paK, 28.0l.U

07 - CONFE~CIAS !, ~
•o aRASIL NO ltEI:NCOm'JtO COM A LIURDADJ; !: A DDIOCJtACIA•

sindicato doa 'l'r&balha.<Soraa da Joio Pea- - lt,s.

•o Dr.- 4a S.ca no NOl:d.aat_.,"

•o

"InMnçlo o5o Iapozto Tarrit:orial Rural para o ieai-Arido
llcn'd.aatino"

BRAS~L

ANTES E DUOIS DA U.:VOL~•

Sind.ic:ato doa Tr&Nlhal!l«aa 4.1. Indüatri& da Piaçlo a Tllcela
9 - da Cabedelo - lt66
•A lNFAN'l'.U:IA E O z:x!RciTO aaASIL!!lUo•

Guaxniciio hder•l da Paz: alba Clvtt. doa Ot'iei&h - lt67.

"Exploraçio Adequad.a doa R•euraoz
l Bconcaia )ford•ztir~a"

!llat~:raiz Re~ndiveia

•A ONIVERSIDAD:t liA !'OMAÇJQ DOS IIOMEM a».srLEIRO•

Aula da Sapiancia - Faculdade 411 Filosofia Cienciaa a Let:raa
de C&jazeiru - 1967
•oxNAP!ICA DO PltOGRESSO L!:GIBl..A'l'IVO•

Colégio Eatadu.al do Mogar - .JQio Paaa~ - Pll - l!ll7o&.
•JI:EVALORIZAÇiiO DOS LZGISl.ATIVOS•

Coligia Eat.Jdual da Jag~.~&J:'ibe - Joio haao. - PD - U7ot.

•o

"Z:Zeeuçir~ de Politica de Irriqaçio e de Pillicult.ura na Zona
s-1-irida do Nor4Cizta•
"A Queatio SOCial ~:~a COnztiiuinte"

"A

Pr·z~l!-

do Bem CO.u."

PODER LEGISLATIVO ESTADUAL•

Colégoio Eat.aduel ~· Iqbaiana - U74
•A JIEVOLUç.l.o E O DESmVOl.VlMEll'l'O KACIOKAL•

Rio:UO Tab.lljua - Joio Paz- - PIJ - lt7S
' "O ·SERVIÇO SOCIAL E, Jl. REM.lbAnE DO !fOSSO 'l'EKPO"

Aula inaugural na Z:IIC:Ol.a d• S.rviço SOCial da Cupilut G:!::ande.
"O VEREADOR HA OOHS'l'l'l'UDI:rE."
,União doa Ver••dol:'•• da Paralba - 19117
"A QUZST.{o SOCIAl. NA COKS'riTDIJrn:"

Ciaara llw!.ieipa'l da CUpiAa Grande - US7

08 - · COUT.lH!:As DE DISCUMQ$

"Siata. . Prevideneiirio"

Participou eoet0 repreaant..nte do Parl-nt.o Latino .Marie!
da COnfarinc.ia He•iafiriea X.nterparlaaent.iria
zebre
"Abuso y,Trifico Ilicito,da Droq1u;:". Eacolhido 1111 doa Rel.!
tor•• do Doeu.onto final d• Confarincia.
Caracas, Ot a 13.11.87

no

Kellbro do Parl-nto Drasilairo, participou d•a Solenida&la
da Inatit.uiçlo do P•rl&JRnto Ltltino-JmerieUJo n1:1 Plenirio
do Conqrasao Nacir~nal do Peru.
L1JM, 1987

"A Jl.qilizzçlo da Justiça"

"A Hiero-Eapraza."
"A C•lamidade Públic•"

Ra,l?razantando a Cbar• Federal, participou do ":Encontro I!!;
Urracional para Criaçlo de Zonas Livre11 de Armas Nuclearez", coa aada na Repllblica Da1110crit1ea Alallli. Eleit.o VicePreaidente da C0111icaii.o ~ - "Zona11 Livres de Arlu.11 Nuelaaraa, Zonas de confiança e Cooperação•.
BerlUII, 20 a 22.06.88
Membro 4a Dal119açio da Cb.&ra doa Daputad~a, i Conferincii
lnt.erparlua.r:.tar zebre Turiaao, realizada Cllll Haia.
Haia, de lO a 14.04.89

t+

Heabro da Delegado da Cba:r:-a do• Dapuudoa, a ~.n,:u-1
do
Governo 4a Ropüblica Soeililli•ta da ltomir:.ia, para tratar de
alauntoa de Coope:r:-açio antre aquele Pai• e o Braai!.
Julho, 19 - Bucarelte
Jtepr.aent..ndo a Mela da "'-ra d.o• Daputadoa,par't.icipou da
aegund.a CGnferineia d• Parl.-ntariol Del ltZ111i1ferio Oeei-

d1ntal lobrt..
~o!or,
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'·i>al.::.~ocion

y DG•arrollo'", r1ali11:ada -

Q\oito.

d• 06 a 09.03.90.

&ms r St'•i-

""""Sh

MIJibro .s.; O.legaçio .411. Claara do• Dlputado• na Conferinda
4e Parlii.Mnt:lr411 do COI\e Sul, rlalizada - V.lp.raho-Q'Iila,
valpudzo, 0.1 a 03.11.90
hpreMntant.• da Ciaara doa o.put..aol, na inatalaçlo do
po Parl~tu aradl-lollvia.
La Paz, 25 a 21.01.11

P•ll4 (SIIR-

BS)1 lfll

wrti-

Wlllitr

Jtp•

6. M ~i~Nttli,.
rwttpt-stw-

c;;~

I'ÜIIIJ fll' w'.
siltnlt t1 up;.

JJ.

BREVE CURRICULUM
NELSON DB ABREU PINTO

gNJiki",

114tN'MI th S.

P~•'-· Qt/Jillll.

lulw,.U,

Alitlfinisiiwhr rit

a.p,.,.

Hos~,

~ e
trt~liu

02101/93 - T

A/1,__

'r~trismo f/lle 11
d,Ji.J,.,k

,.

1#1, E111~ 1 }lliz

;.m.

mSth Pt~~ul~o

M Co11ulho tk Reprr-

Cl.ssiJ~

t/4 Trilm,llll
hl•t ti• TrrúM/he

Dirtt" t ML'M'&r. 7'it~tln

sml.rltlte ád COII/et/uafh Nt1doiiAIJo Comi,...
do.

Pnsülnttr d• SitlliJWo
M Hotii:J, Resl41lrdll•

ks, 8;:t'f!S e Sitr.ilarts dt

~!ifmte M GM·IV •

SMP•wlo.
PmiJmlttlitF~

tkr-HoUiJ, lüslmii'W••
lo, Boff'I,S e SimíltnYs.
JtJ l!thuúuk SM Pt~•lo.
PrrsUimll ú /tsl«ittpkl
Brwfik/,_ tÚ Hotlú,
Rest••rtn~tes,

Shlfit.ns.

Bares e

urpo 0/iw.J d4 GttrI/JrÚI. "" C.N.C.

Mm6roo 44 Cmrs~/ho ú
T11rhmo dD Eshulo tk

Uo P~t111lo ~tio Mmdd-

tconrtoo eo. o convite pu•a integrar a Cofl1sslo de
Privlti.zaçlo do Coverno Italller runcc e ,IIUfldendc • soUciU
çlc de Yuua fiiiCOle:nch, enca•tnl'lo-lha coflll o presente o{ •a;;
c=l,ihlcul~o~lll.

fhl egu•rdo da suas prezados ordens • o:r1anteçro,
valho-•o da opor~1.1nidadll para :renover • voua l!:~ecellnc.h os·
prot•stos dll on•u elllv.t!do •pr~~Ço e dhtinta cons!dll.i-açlo.

Pi• tk S. P-Io.

Pmiâ/1011 til itrll111W111

~~=o=·~~

Cmvmm t Snrcillllri'os 44

PrrsUI.m11 ~ COIIfisJb
Orpniuáonr .14 C~m

~so ltflemacio1141 ~
Ctn~.W11{do wcio,U M

J,., t4 H~,;mr, A.li11ttttl4f_io 1 "jllrilfff(l R111N
ÚO~ I

,,.,,u

NEI..SOH DE ABRELJ PINTO
Presidente

Pt~fls•

mr trli.W Nttcioll4l

~l•ln-rud,}.

flfCel•nth:tle Senhor
DR, HEfltl:QUE EOUAMIO f'EMil"A HMOIIEAYES

...........,_,h''~<...
J,J.]'fllrlnlro".~/JIM~III~
UM,. 't•ril•

olan.tssJ.•o Ministro Chare da ,cesa ChU
PaUeio_ do Phnaito

!.t!!!!!•

~-E:mlnfa",

"L/MrS,torl4/ 8/r. O.{mdtltl ptl. G~ MttrMIItil.
~ABlt'\JET 87"· Q{trrtiM Pt/ti Ns«idfb 8nt.Jikmt
·
J, ]muiJJtM t E.Jcritom tlt T ttrÍJ·

.. "'u. PIIIÚ6.

-ID

Do

CUUIQILIIM!nAC

••

I

..,_lo ABR<I/l!T /Jir-0"""", t.B/WI!I'- N..;..
riJ IUIIN' wttlhtJr trtmt. J. MM ~.
CIHAT • CMpJtllrtlmiMiMtJ
tkHn~.Aiimm~tTII

,;,-

COMENDAS I! MI!DAUMS DB MtRÍ'ro
"'Cflltlnflltn"· Orrltt11 #e Min't• M TM&Jhe ne r• th

c..

'fH111ltu/o,. tJNI~ pá Triiiiii'NII S~tf'trierâ
T"!fiMihe.

8fi..Y:r!\ HAIIZ!\ .CM.Dl:IaA P!\ZIHt

--·

,.,...,laalo• Etonar•h
Naclonallllllad•• lra•l1•1,.a

•M,JJM, til Htm,., ,, ltfirito•-o"~ ./1tÚ lu!tllllllliM
·
Lqisl#ttiw .Je I!J/41M .b

Nht:l...;to• I tle .. ro -'• 1'11W

~J.rll.w At~ciJI•tA , C0111mtl."- c;J.ulh F.mlritt ' ' Sã•

Eatacro C/vl1• CaUda

SbJ\rN/tJ,

Pult, D1110f111U /Jt/4
M11mapJ "

a.,.,.,

$MPM11h.

~- HOflt'fltitOMbito'"-0/mrit!M._/KÜ Chtnw M,..

.....s....

Flllac•o• L1112 c. P•dl"i1Wa PaiY8. • NRuza CaJd•lra hlv.

lhldlnclal lU 314 - 11oco"- Átlta. 514
11\aa llu1 - lraailla
Te!. te41 J :Z41-4UIS

Decuentn• CP, aN.'II7 .1115&-"
Wo~JHft.

fftft 4M • .:ZN CI~-PJ

Quinta-feira 4

990

DIÁRIO DO CONGRESSO NÃCIONAL (Seção II)

Hetltr«" •• Clfnclas Econ&alcaa ieh. unlye.-•l-d1id1P Ftdl'ral
da III> de .Ja,.Cir"o CUF'III.I)- Instituto cJ• llt:~M~o•I'
Indoatrlal CXEl), ca• tllaaertacfllll d• Hltrado
••f'.r~dlda •• l91W ..

laeha1" .. 1 •• Econoal,a I'C'lll Unlwrsldade de lrasllla - .Uf\11

Atual · kr\olldara rllbllu '•d•,.•1 cJv Mlnlatl.-to da

Cllncla • Tecno1e11a, vlftc\llada ao o.,tarta. .nto d•
:tnfOI"'Útlc••

Ce•llda achara doa Ouutadoa e lotatla na illaseaaorla
Tic:ntca da Lld.,-an,.:a do 1"101, ••~teclaliaada
- ,.re,let 111t1 de .,el lt I c a I nduatr"laJ,

...... .

,

hel"ltt111"1& te~taclal de ln.,lll"alitlca CII:Uo tendo

etc•rcldo dlv.,.soa car111oa di' ch•f'la na 111!•••
de avallacla de l'roJ•to• lnd .. atrJala.

IU.tro!UIPta,

tlfcnl~:a

IIII•

,;lanaJaH.. to.

"lnl•tlria da Faa•nda. ••••••ora do Ot~•rt•••nto cto
'
teaouro N•t:lonal <OTH) e ~a C:::~•l•do ••
Ac::-.nh-to III• 'O.Ot:•••ntoa P'..USllt:o• CCDtfOII:),

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Cria o Programa Nacional de DeSestadzação, e dt
outras providências.

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

~·

....,. .....

~·. ·---·~

..

•-"-·-~·

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

Art. 59 O Programa N8.cional de Desestatizaçáo terá
uma Comissão -Diretora, diretamente subordinada ao Presidente da República, -cujos membros, titulares e suplentes,
serão por ele nomeados, depois de aprovada a sua indicação
pelo Congresso Nacional.
§ I• (Vetado).
.
§ 29 O Presidente da Comissão Dire'toi:a t~rá voto de
qualidade.
§ 39 Participarão das reuniões de Comissão Diretora,
sem direito a Voto, -quãiSquer Outras_pessoas cuja presenÇa,-a· critério de seus membros, seja considerada necessária para
a apreciação dos processos:
§ 49 Os membros dá ComisSão DíretOra e Os funcionários em serviço na referidâ. comissão, nem os membros e
sócios das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização, seus cónjuge_s ~,parentes até o segUndo grau, não
poderão adquirir ações Ou bens pertencentes às empresas incluídas no Programa Nacional de Desestitazação.

(A Comissão de AssuntOS Económicos)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O E~pe
diente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, comunicações que· será lida pelo Sr. J9
Seer-et-ária;-É lida a seguinte
Brasília, 2 de fevereiro de 1993
Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência que, corifoime indicação
dos Exm.9 Srs. Senadores que abaixo subscrevem, continuarei

Fevereiro de 1993

exercendo a Liderança do Partido da Reconstrução Nacional
- PRN no Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe protestos
de elevada estima e distinta consideração. - Senador Ney
Maranhão - Albano Franco- JuDia Marise - Aureo Mello
- Racbld Saldanba Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O expediente lido vai ã publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será_ Iid() pelo Sr. }9
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 109, DE 1993'
Senhor Presidente,
Nós, os Líderes Partidários, abaixo assinados, vimos, nos
termos do art. 210, do Regimento Interno, requerer a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado
pelo Senador Nelson Carneiro na cerimónia de a_posição de
seu retrato na Galeria dos ex-Presidentes do Senado Federal,
realizada em 19 do corrente, às 18 horas, no Salão Nobre
desta Casa, quando compareceram os Senhores Presidente
da República, Dr. Itamar Franco, MinisffOS'ae Estado, Ministros dos Tribunais Superiores da União, Ministros do Tribunal
de Contas da União, Senadores, Deputados e -funcionários
da Casa.
Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1993. - Marco Maciel
- Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin - Nelson Wedekin
- Ney Maranhão- Chagas Rodrigues - Humberto Lucena
- Pedro Simon - Eduardo Suplicy - Lour.emberg Nuoes
Rocha - Mário Covas.
(Ao

Exa'!Z~ _da

Çomissãq piretora.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ De acordo
com o art. 210, § 19, do Regimento Interno, o requerimento
que acaba de ser lido será submetido ao exame da Comissão
Diretora.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, recentemente recebi cópia de um pronunciamento feito pelo Governador de Sergipe, João Alves Filho, na última reunião da
Sudene, dia 18 de dezembro de 1992,_ em que S. Ex~ tece
algumas considerações sobi"e o Nordeste e rebate, Com argumentos insofismáveis, insinuações maldosas e pejorativas sobre a nossa situação, as nossas potencialidades e o nosso destino.
Uma das insinuações maliciOsaS que se fez pela imprensa
do sul do Pais foi relativa aO sUposto privilégio- da região
Nordeste com a criação e o funcionamento da Sudene.
É preciso que se divulgue que a Sudene, durante 30 anos,
investiu apenas 6 bilhões de dólares na região Nordeste, enquanto que, somente nos campos de petróleo da Bahia e
de Sergipe, conforme afirmação do Governador João Alves
Filho, no período de 1972 a 1981, em apenas nove anos,
foram exportados para o Sul, em excedentes de petróleo,
mais de 6 bilhões de dólares, sem a vantagem correspondente
para <:iS-âOiS-EStãâOS:- --- ----------- -- -------------- -----------Sr. Presidente, nessa reunião do Conselho Deliberativo
da Sudene, o Governador de Sergipe formulou um veemente
protesto, cuja tónica foi repetida em entrevistas à _imprensa
contra colocações consideradas insidiosas aos méritos de justiça e consideração a respeito dos Estados do No rdeste, à popu-
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lação nordestina e às nossas tradiç6es históricas de acatamento
aos princípios da unidade nacional, harmonia racial, integridade territorial e às nossas contribuições ao engrandecimento
do País.
Quero ressaltar, Sr. Presidente, rias próprias palavras de
um homem experiente e estudioso, pela segunda vez Governador de um Estado nordestino, após ter exercido o cargo
de Ministro do Interior, órgão quê lida especificamente com
a problemática do desenvolvimento regional do PaíS, dados
relevantes sobre a posição comparativa no Nordeste na conjuntura nacional:
"O Nordeste brasileiro, há um século, era a região
mais tica deste País, como aliás já o-forã durante três
séculos.
Era uma região, cuja população desfrutava o equivalente a 144% da renda per capita nacional, enquanto
aqui na região- Se-concentrava 65% da renda nacional.
Tinha o melhor parque industrial, a melhor agricultura.
Por sua vez, hoje, graças a uma política errónea, implantada pela área económica- do Governo Federal,
ao longo-deste século, o Nordeste foi perdendo o seu
espaço. A região, cuja população há cem anos detinha
a maior retida per capitado Brasil hoje tem a menor.
Com um pOuco mais- de 40%, contando com 30% da
população, tem mais de 50% da chamada miséria absoluta nacional. E, o que é grave, as injUstiÇas -··aí,
sim- confiiluarn.· crescendo contra nós. Basta lembrar
que, com 30% da população, a região Nordestina recebe apenas 13% do total das aplicações fiiüinceiras do
País, incluindo nestas todas as aplicações dos bancos
oficiais, além do absurdo de que, tendo como disse,
mais de 50% da chamada miséria absoluta do Brasil,
o Nordeste só recebe 12% dos investimentos sociais
que são realizados pela União em todo o Brasil. Enquanto nós, no Nordeste, uma região que reúne dez
Estados, sendo a· mais seca e a mais pobre do Brasil,
temos somados apenas 240 mil hectares irrig:itdos, o
Rio Gràhde do Sul, um Estado sozinho, tem mais de
700 mil hectares irrigados."
E, mais adiante, comenta que o Nordeste nunca protestou
preconceituosamente contra os sacriffcios que lhe foram impostos, em função da geopolítica em prol da unidade nacional
e do desenvolvimento do País como um todo. O que levo_u
a região nordestina à Situação em que se encontra não fora
questõ_es de ordem climática Ou raciais- e sim questões ligadas
ã política econórriica desenvolvida desde o início deste século,
durante o qual foram progressivamente concentrados os grandes investimentOs federais em infra-estrutura, centro de pesquisa para viabilizar a implantação de vultosos complexos
multinaciortais, como a indústria automobilística, por exemplo, e outros favorecimentos da política tributária nacional.
O sistema de confisco cambial, por exemplo, segUndo
o Governador João Alves Filho, que funcionou de 1930 quando o País iniciou sua política de industrialização, com
a substituição" de importações - até 1964, foi responsável
pelo desvio de um a dois bilhões de dólares por ano do Nordeste para a industrialização do Centro-Sul do País. Hoje,
o próprio ICMS é um imposto que favorece mais as regiões
industrializadas do _que as regiões consumidoras, como o Nordeste.
S~ Ex• lembra que a Califórnia, com 4,5 milhões de hectares irrigados, é hoje o maior produtor de alimentos do mundo,
enquanto o Nordeste, com mais de 8 milhões de h~ctares
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irrigáVeis, com um solo de excelente qualidade para a agricultura, tem apenas 240 mil hectares irrigados atualmente. Essa
seria apenas uma das várias soluções que poderia transformar
30 milhões de_ nordestinos, de misei-ávds, em -"classe média,
incorporando-os ao me-rcado de consumo, em benefício, também, dos próprios centros mais industrializados.
~
O Governador JoãO AI~eS Fifho, Sr. Presidente? peranie
o Conselho Deliberativo da Sudene, em 18-12-92, afinado
com os sentimentos e a consciência do povo nordestino, munido de dados irrefutáVeis e arguinentos sólidos, enalte.ceu.
os princípíos da unidade nacional, da cooperação Jnter-regional e reb~teu com veemência insinuações preconceituosas
sobre a suposta inviabilidade do Nordeste por razões geográficas, climáticas, raciais e económicas, que, mesmo partindo
da autoridade representativa, não representa em ã.bsoluto o
pensamento do povo do seu Estado e de nenhum Estado
do Brasil, pois, esta unidade da federação e o se·u povo, ao
longo de nossa históría, deu e dará_oportunamente uma contribuição de luta, sacrifíciO e trabalho para a construção da grandeza nacional e do clima de harmonia, entendimento e fraternidade que permita, sobre o mesmo_ idioma e espírito religioso,
uma convivência pacífica e construtiva, nUma rica adversidade
de matizes culturais e raciais que fazem ·dO Brasil Um pãfs
extraordinariamente fraterno, receptivo e humano, onde não
de_verá ter lugar para segregação, preconceito e sepãr3tiSrilõ.
Pergunto, fazendo corO ao cãri.cioneJ.ro POPUlar: "O que
seria do· Brasil se o Nordeste se tQrnasse independente'?" Em
nosso País não cabe divisionismo. Considero qualquer insinuação segregacionista que atente cOritra os princípios da cooperação- federativa como um gesto_ de inspiração impatrióiiC:a
e associo-me ao Goverriador João _Alves Filho no protesto
que emitiu em seu pronuncfa:men.to rio Conselho Deliberativo
da Sudene.
O Sr. Magno Bacelar- V. Ex~ me permite um aparte,
nobre Senador?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com prazer, eminente
Senador Magno Bacelar.
O Sr. Magno Bacelar:...... Nobre Senador, V. Ex~ pronuncia, nesta tarde, discurso, como sempre, da maior profundidade e atento como não poderia deixar de estar. Realmente,
este movimento separatista chega a preocupar e já toma determinada importância não só no Sul comó no Norte também,
e em alguns Estados do Nordeste. Quando V. Er diz que
o Nordeste foi a área niais rica do País, nesse momento,
não pensou em separatismo. E, hoje, o que se vê é uma
discriminação contra os Estados nordestinos, esquecendo não
só a importância e a história do País ·quando do início do
nosso desenvolvimento, mas, sobretudo, que somos o maior
mercado consumidor deste País e fornecemos a mais barata
mão-de-obra para o Sul. Acredito, nobre Senador, que o meu
aparte não é só para aplaudi-lo, mas para dizer que quando
V. Ex~ se junta ao seu Goverrtãdor, peço permissão para
que o Maranhão também se junte e proteste, preservando
a unidade nacional, que é uma das coisas mais sagradas que
tem o nosso País.
() SR. LOURIVAL BAPTISTA - Muito grato, nobre
Senador Magno Bacelar, pelo seu aparte que muito enriquece
e)te pronunc_iainento. Não poderia calar-me havendo recebido
ú discurso pronunciado na Sudene, naquela reunião histórica,
onde S. Ex\ o Sr. GoVerri3dor, defendeu o Nordeste. Nós
temos que alert'\r o povo contra esse separatismo .. Nós, do
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Nordeste, Estados pobres como Sergipe e outros, devemos
nos reunir em benefíciO do povo e _da nossa gente.
Muito grato eminente Senador Magno Bacelar. -·
Finalizando, Sf. Presidente, peço a transcrição, em meu
pronuncicimehto, do discurso do Governador João Alves Filho, a que me referi, e das seguintes entrevistas publicadas,
respectivameiité, rio Jornal da Manhã, edição -de 30 de janeiro
de 1993, e nO JOrnal dO-COngresso Nacional, edições de 30
de janeiro e 5 de fevereiro de 1993, intituladas: ''Alves denuncia tentativa de segregação" e "Nordeste não admite discriininação".
- - --Era o que tinha a dizer, Sr. Presiçlente. (Muito bem!
Palmas.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIAMENTO ..
NÂO AO SEPARATISMO
Pronunciamento do Governador de Sergipe, João
Alves Filho, na última reunião de 1992, do ConseUto
Deliberativo da Sudene, em Recife (PE), dia 18-12-92;
Sabemos, Senhores Conselheiros, que entre os melhores
legados que nos foram transmitidos pela colonização portuguesa no Brasil, sobressaem-se a nossa notória harmonia racial
e a arraigada consciência da nossa integridade territorial. Sabemos que, graças sobretudo ~ este último aspecto, surgiu aqui
nos trópicos úma civilização especial, resultado princiPalmente
da mistura do índio, do português e do negro. Essa: raça,
a bem da verdade, tem dado um exemplo de equilíbrio, discernimento e serenidade ao mundo, quanto à convivência- racial.
Quando nós assistimos_a exemplos tão tristes, como na própria
Europa civilizada dos dias atuais, nos Estados Unidos, na
Índia - onde se mata, ainda hoje, por questão de raça ou
credo religioso - nós- damos aqui no Brasil uma lição ao
mundo, de convivência, de integração, de falta de segregação
de raças, de ecumenismo religioso. Recentemente, entretanto,
tomamos conhecimento, através de denúncias feitaS- na: Folha
de s. Paulo nO Estado de S. Patilo -e na revista Veja, sobre
ações, notadamente em São Paulo e outros Estados do Sul,
de grupos que pregam discriminação contra o nordestino, ainR
da mais grave, no bojo daftua mensagem ensandecida, pregam
o separatismo em noSso País. Felizmente .que, quando nós
vamos a fundo na análise dessas notícias, constatamos que
elas decorrem de minorias, minorias degeneradas, conhecidas
em geral por Skinbeads, que nã-o representam absolutamente
a maioria, nen::l o pensamentO dos nossos irmãos do Sul ou
do Centro-Sul desenvolvido. Mas, ultimamente, tem surgido
uma voz, uma voz destoante pela sua suposta representatividade, e portanto, .esta sim, tem trazido preocupação, porque trata-se da voz de um Governador de Estado. Um GoverR
nadar de um dos Estados mais importantes do Brasil, o Estado
do Rio Grande do Sul, o Sr. Alceu Collares.
O Sr. Alceu Ceifares tem, atr3Vés de repetidas entrevista,
pronunciamentoS, conferê1,1cias, em- açõeS: judiciais inclusive,
procurado levar uma mensagem extremamente negativa, preconceituosa, contra nós, nordestinos. Tanto pior, por não
ocultar uma linha de raciocínio nitidamente separatista. PermiM
tam-me acrescentar que eu tive o privilégio de conhecer bem
o Estado do Rio Grande do_ Sul. CoubeMme a oportunidade
de exercer a honrosa função de Ministro do _Interior, e uma
!o:t.s principais áreãs de ação do Ministério abrangia exataM
m~nte aquele Estado. Sinto-me, portanto, à vontã.de para
dar um testemunho sobre o povo Gaúcho. Trata-se de uma
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gente valorosa, valente e trabâlhadora. Agora mesmo estamos
recebendo benefícios da garra desse povo extraordinário. O
oeste da Bahiâ,' os cerrados do Piauí e do Maranhão e particularmente a região do Centro-Oeste- a grande nova fronteira
agrícola do Brasil - têm a presença auspiciosa: desse povo
arrojado, o gaúcho. Aliás, não seria exagerado afirmar que
a conquista dessas novas fronteiras agrícolas do Brasil deveRse
prioritariamente aO espíritO desbravador de verdadeiro bandeirante _moderno, do agricultor gaúcho. Mais ainda, podemos
afirmar ser o gaúcho um brasiiE~íro realmente_ por vocação,
por desejo e por luta. É um povo que lutou, e lutou bravamente para integrarRse à pátria brasileira, já que pelo Tratado
de Torq.esilhas, o seu território não de-veria paitlcipar do BrasiL
Tenho plena certeza, conseqüentemente de que essa pregação separatista nasce de uma mente insana, que no mínimo
vive uma fase de deseqUilíbrio, não estando portanto à altura
das responsabilidades_públicas de um Governador de Estado.
O Gõvemador Alceu Collare"s fala de discriminação do seu
Estado e defende-lhe a concessão de prerrogativas orçamenR
tárías e maior representação parlamentar gaúcha, dentre outras reivindicações. Até. aí, enteó.do que o Governador tem
todo o direito de defender princípios e tes·es~ que ele entende
~orno válidas, a favor do seu Estado. Esta é uma prerrogativa
merente a seu cargo. O que ele não pode e não deve é usar
argumentos preconceituosos 'contra a região nordestina, e especialmente com lastimável tom separatista. O Governador
deveria saber, quando fala em discriminação, que nós, do
Nordeste, temos pós-graduação neste ramo. O Nordeste brasi~
le~ro há um século era a região mais rica deste País, como
ahás o fora durante três séculos. Era uma região cuja população desfrutava o equivalente a 144% da renda per capita
nacional, enquanto aqui se concentrava 65% da renda nacion~l. Tinha o melhor parque industrial, a melhor agricultura.
Por sua vez, hoje, graças a uma política errónea que foi implanR
d~ste século, o Nordeste foi perdendo o seu espaço. A região,
cuJa população, há cem anos, detinha a maior renda per capita
do Brasil, hoje tem a menor, com pouco mais de 40% da
renda nacional; contando com 30% da população, tem niais
de 50% da chamada ~iséria absoluta nacional. E o que é
grave: as injustiças, aí sim, continuam créscendo coiÍtra nós.
Basta lembrar que, com 30% da população, a região nordestina recebe apenas 13% do total das aplicações financeiras
do País incluindo, neStas, todas as aplicações dos bancos oficiais, além do absurdo de que, tendo como disse, mais de
50% da chamada miséria absoluta do Brasil, o Nordeste só
recebe 12% dos investiri:ientOS s-oC:i3iS, que são iealizadoS pela
União, em todo o Brasil. Eu gostaria de dar um. dado curioso,
já que o tema abordado é discriiliín3Ç3.o. Enquanto Dós, no
Nordeste, uma região que reúne dez Estados, sendo ademais
a mais seca e mais pobre_ do Brasil, temos somadas apenas
240 mil hectares irrigados, o Rio Gr-aflde do Sul, Um Estado
sozinho, tem mais de 700 mil hec~res irrigados. E vejam
bem, nós, nordestinos~ nunca protestamos contra isso. Entendemos que, por questões da geopolítica, muitas vezes temos
que nos sacrifiCar em prol da unidade nacional do de_senvolvimento do País como um todo. Mas ~ q1:1e nós não podemos
aceitar, são pronunciamentos eivados de_ preconceitos, de acu.sações indevidas. irresponsáveis, inClusive, SegUndo aqUele
governador, sobre a suposta inviabilidade desta D.ossa regiãO.
Ele desconhece - talvez por ignorância ou má fé - qUe
o que levou a nossa região a esse atraso, a essa dificuldade
que nós vivemos, não foi questão de orde_m cliniátl.Ca e muito
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menos de "Qualidade" de faça, mas foram questões de ordem repetirmos o que o presidente ·Roosevelt fez com o -oeste
americano (que era a parte mais pobre do País e hoje é das
político-económica, que foram desenvolvídàs ao longo deste
século. No Centro-Sul, foram concentrados os grandes investi- mais ricas) na década de 30, com o seu programa "New Deal''.
mentos federais em rodovias, em ferrovias, em portos, aero- O modelo aliás, pode até ser semelhante, no programa de
portos etc. Ali foram construídas as principais sedes das esta- irrigação, que transformou· a Califórnia no maior produtor
de alimentos do mundo, com a irrigação de 4,5 milhões de
tais, bem como os grandes e sofisticados centros de pesquisas
e por igual, foram criadas condições para a implantação de
hectares. ora, basta lembrar que o Nordeste tem 8 milhões
grandes complexos multinacionais, como a indústria automo- de hectares irrigáveis e tão-sOniente 240.<Xl0hectares irrigados,
bilística. Finalmente, foi ao sul, que a política tributária nacioatualmente. E um prOgrama Como este poderia ser implantado
nal sempre favoreceu. Basta que nós nos lembremos do chano Nordeste? Claro, só _faltam a vontade política e a determimado confisco cambial, que funcionou de 1930 até 1964, pelo
nação nacional. Vontade política de homens públicos, como
qual foram desviados, por ano, de um a dois bilhões de dólares o Sr. Alceu Collares, que para des_viar a atenção do nobre
do Nordeste para a industrialização do Centro-sul do País.
povo- Gaúcho à falta de_ criatividade da sua gestão estadual,
Hoje mesmo, nós vemos que o próprio ICMS é um imposto
se dedica a pronunciar discursos insensatos para não dizer
extremamente discriminatório paa com as tegiões- coilstiriliilnpatrióticos.
doras, como o Nordeste, e favorece às regiões industrializadas
Senhor Ministro, Senhores Conselheiros:
Lamento trazer à baila, nesta reunião, um assunto tão
do Centro-Sul. O Governador Collares fala dos "privilégios"
deplorável, como a denúncia dessa torpe discriminação. Mas
que nós temos aqui no Nordeste, com a Sudene. o--Goveré que os pronunciamentos de S. Ex~ o Goverriador do Rio
nador talvez desconheça que a Sudene, ao longo de 30 anos,
Grande do Sul, têm sido tão repetidos, e afrontosos, que
tudo o que aplicou aqui no Nordeste, nos dez Estados, foram
seis bilhões de dólares apenas. Ora, se considerarmos apenas
nós não poderíamos silenciar, porque silenciar, a meu ver,
seria uma omissão, uma omissão imperdoável. É importante
o excesso de petróleo que saiu dos campos da Bahia e- de
Sergipe, durante um período de tão somente nove anos, de
que a Nação se conscientiie da contribuição excepcional_ que
os nordestinos deram, dão e continuarão dando, para a gran1972 a 1981, foram exportados para o Sul mais do que seis
deza da nossa Pátria. É preciso que os brasileiros tenham
bilhões de dólares. Então: só com o excesso de petróleo que
em mente que _a unidade desta ~ ação foi o legado maior
foi enviado por dois Estados da região Nordestina, num reduzido espaço de tempo e sem nenhum benefício para ambos,
que nos transmitiram nossos antepassados, e cabe a nós, acima
compensam-se todos os investimentos que foram feitoS na
de tudo, preservá-lo.
Sudene, ao longo de trinta anos. Enquanto isso, só Uma· obra
no Sul, a construção de Itaipu, consumiu mais de vinte bilhões
Nota: fato relevante de toda esta triste polêmica ê que, caso for.s,; :.provada a tese
de dólares. O que quero reafirmar, aqui e agora, meus amigos,
de proporcionalidade parlamentar, não haveria mu_dança significativa na bancada do Noré que nós, nordestinos, -não s_omos contra esses privilégios.
deste, sendo a mais prejudicada a bancada da região Norte e o Estado mais beneficiado,
Temos consciência de que fomos sacrificados mas o fomos
Slio Paulo. Mas o irónico de tudo ... a bancada do Rio Grande do Sul nlio sofreria alteração!
contribuindo para o fortalecimento deste País, para a grandeza
Fica então a s_eguinte questão: se o Govemador COllares não está a serviço do seu povo,
a serviço de quais interesses ele estará?
desta Nação. Temos a plena consciência da importância histórica dos Nordestinos, porque aqui no Nordeste estão, sem
sombra de dúvidas, as raízes da nossa nacionalidade. Por isso
Aracaju - Sába<jo - aO.de janeiro de 1993 ~ Jornal da
que lutamos pelos nossos direitos, pleiteamos em prol do nosso
Manhã,
povo sofrido, mas sem nenhum laivo de revolta contra as
ALVES DENUNCIA TENTATIVA DE SEGREGAÇÃO
eventuais conquistas e privilégios alcançados pelos nossos irmãos do sul. O que nós exigimos, contudo, é que a nossa
Em virtude dos últimos PrónuilCiailtêritoS do GovenladÕf
região, nosso povo, sejam tratados com respiito. É preciso
Alceu Collares, defendendo prerrogativas para o Rio Grande
que o Nordeste brasileiro seja- entendido como um grande . do Sul, em detrimento do Nordeste, o Governador João Alves,
mercado potencial ainda não viabilizado em toda sua grande- de Sergipe, decidiu sair em defesa da região, acusando o goverza, porque a maioria dos nordestinos vive mergulhado em
nador gaúcho de estar pregando uações segregacionistas em:
uma miséria objeto. Ou, trocando em miúdos, de 40 milhões
um país cuja históiia" tem sido marcada pela consciência naciode nordestinos, temos no máximo 10 milhões de nordestinos
nal de integração territorial".
no mercado de consumo. Sobram, portanto, 30 milhões, uma
João Alves lembra que um dos mais importantes legados
população maior do que qualquer País da América Latina, deixados pela colonização portuguesa é exatamente essa índoà exceção do México - que poderiam ser incorporados à
le de fraterna solidariedade, resultante da mistura do índio,
economia, transformando-se em consumidores, principalmen- do português e do negro, .
te das indústrias do CehtroMSui desenvolvido, de cujo parque
Em entrevista ao Correio BnU:IIiense, Alves explica porM
industrial o Nordeste é ainda hoje mercado quase exclusivo.
que é contra o que considera urna perversa ameaça à integriÉ dessa forma que o Centro-Sul deve encarar o Nordeste:
dade das relações inter-regionais.
como um formidável mercado a ser conquistado por suas em-:---- Governador, que acha da posição do seu' colega do
presas. Enfim, um País só é forte quando tem um rico mercado
Ri_o Grande do Sul defendendo vantagens orçamentárias e
interno, sendo o mercado externo apenas complementar. É
maior representatividade parlamentar gaúcha e alegando inclu·isso que ocorre nos EUA, nos Países do mercado comum
sive uma suposta "inviabilidade" do Nordeste?
Europeu e inclusive no Japão, que apesar de ser voltado para
~rtação, esta consome menos de 20% da sua produção.
-Acho que ele tem todo o direito de defender idéias
~todo o restante é consumido pelo seu portentoso mercado
e princípios que considera válidos para seu estado. O que
\interno. E a transformação de 30 milhões de nordes.tinos de ele não pode e não deve é usar argumentos preconceituosos
.miseráveis em classe média ~-possível? Claro que sim! Basta
contra a região nordestina e ainda maiS com lastímável tom
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separatista. o· governador talvez não saiba que o Nordeste,
há pouco mais de cem anos, désfrutava da maior renda per
capitado País, com o equivalente a f44 por cento da média
nacional. Graças a uma política eCoriómica nacional equivocada, ao longo-deste século, passou a ter a menor, com pouco
mais de 40 por cento de renda brasileira. E o que é mais
grave·: ostenta o estigma de ter mais de 50 por cento da chamada "miséria absoluta". Basta lembtar que, com 30 por cento
da população nacional, a região nordestina recebe apenas
12 por cento do total dos investimentos sociais'realizados pela
União.

- O Gõv_ernador Alúu Collares pleiteia, com base na
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talvez desconheça é que, ao longo-d~ 30 aflos, tudo o que
a Sudene aplicou na região Nordeste foram seis bilhões de
dólares. Ora, se considerarmos apenas o excesso ·de petróleo
que saiu dos campos da Bahia e de Sergipe, de 1972 a 1981,
foram exportados para o sul mais de seis bilhões de dólares,
sem qualquer benefício para os dois estados. Só isso compensa
todos os investimentOS da Sudene no Nordeste.
-Afinal, o Nordeste é viável, governador?
-É preciso que o Nordeste seja entendido como um
grande mercado potencíal, ainda não viabilizado em toda a
sua_ grandeza, pois a maioria dos nordestinos vive mergulhada
em uma miséria abjeta. Traduzindo: de 40 milhões de nordestinos, temos no máximo dez milhões no mercado de consumo.
Os 30 milhões restantes, população maior do que qualquer
país da América Latina, com exceção do México, poderiam
ser incorporados à economia, como consumidores, principalmente das indústrias do Centro~Sul, de cujo parque industrial
o Nordeste é, ainda hoje, mercado quase exclusivo. É ·assim
que o Centro-Sul deve encarar o Nordeste: como um formidável mercado a ser conquistado por suas empresas. Um país
só é forte quando tem um rico mercado interno, sendo o
mercado externo apenas complementar. E para transformar
esses 30 milhões de miseráveis. em classe média basta repetir
o que fez o Presidente Roosevelt, na década de 30, com seu
programa "New Deal", que transformou a Califórnia- então
integrante de uma região árida e pobre -no maior produtor
de alimentos do mundo, com a irrigação de 4,5 milhões de
hectares.
- E é possfvel implantar um programa desse porte no
Nordeste?
-Claro. Basta lembrar que o NordeSte tem oito milhões
de hectares irrigáveis, e somente 240 mil são irrigados. Só
falta vontade política e determinação nacional. Vontade política de homens públicos, como o Governador Alceu 'Collares,
que, na tentativa de desviar a atenção do nobre povo gaúcho
quanto à sua falta de criatividade à frente de seu governo,
se dedica a pronunciar discursos e a editar livretos insensatos,
para não dizer impatrióticos ..

proporcionalidade, maior repiesentação da bancada gaúcha? ·
-Pode parecer irônicÔ~ mas, se prevalecesse a tese da
proporcionalidade parlamentar, não haveria mudança significativa na bancada do No rdeste~ ficando a região Norte com
o maior prejuízo, e o ritais beneficiado seria o ·Estado de
São Paulo. A bancada do Rio Grande do Sul simplesmente
se tudo isso é verdade,
não sofreria q-ualquer alteração.
cabe questionar a serviço~ de quem o Sr. Collares se coloca ...
- O Nordeste é discriminado?
-Eu gostaria de mostrar um dado ·curioso, já que a
pergunta é sobre discriminação. Enquanto ll Nordeste, com
dez estados, todos vitimados pela pobreza e pela seca, tem
apenas 240 inil hectares irrigados, o Rio Grande do Sul, um
único estado, tem 700 mil hectares irrigados. Nós estaríamos,
portanto, à vontade para falar em discriminação. Mas nunca
protestamos contra isso, porque entendemos que o País deve
se desenvolver. como um todo,_ e às vezes uma região deve
ser sacrificada, em benefício -da geopolítiCã D3cional. O qUe
não aceitamos são essas- manifestações preCoiiceituosas, irreSponsáveis, de um governador "cuja representação se toma até
questionável, pois temos certeza que não traduz o pensamento
do povo gaúcho, que merece todo o nosso respeito, por sua
combatividade e pioneirismo. Aliás, a bem da verdade, o
gaúcho é um brasileiro por vocação,-por vontade e por luta,
já que, se não fora·isso, pelos termos do Tratado de TordeSilhas, não integraria O tárÚ:ório nacional. Trata-se, portanto
de um povo valoroso e que, agora mesmo, é o grande precursor Jornal Congresso Nacional
na conquista das novas fronteiraS agrícolas brasileiras, no pró-~rasília, 30 de janeiro a 5 de fevereiro de 1993
prio Nordeste, onde são recebidos como irmãos e jatnaisdiscriNORDESTE
NÃO ;\DMITE DISCRIMINAÇÃO
minados.
- Como o senhor avalia o_ empobrecimento do Nordeste?
Mesmo sem querer polemizar com o Governador
- Certamente; -não foram fatores clim.á.ticOs ou limitaAlCeu CoRares ou quem esteja, como ele, pregUdo uma
polftica de segregação contra o Norte e o Nordeste, o
ções raciais, como sugere o Governador Collares. Foram ques.Governador Joio- AlVes disse estar disposto a iniciar
tões de ordem político'"econômicas, em razão de ter o GOverno
Federal concentrado no Centro~Sul os grandes investimentos
uma luta, justamente co~ seus colegas da região, a
ftm de não admitir qualquer tipo de discriminação. Mosem rodovias, ferrovias, poitos,-aeroportos etc. Ali foram instatrando-se. irritado com essa onda, que já começa a galadas as principais sedes das estatais, os grandes e sofisticados
nhar espaço na mfdla, em razão do poderio eeon6mico
centros de peSquisa, criando condições para a implantação
das regiões sul e leste, o governador serglpano pranllu
de g.randes complexos multinacionais, como a indústria autoque, a cada nova investida, voltará a contra-atacar.
mobiüstica. O sul sempre foi o grande beneficiário da política
O assunto J' foi levado à Sudene e novas denóoclas
tributária. Só no confisco cambial, que funcionou de 1930
em relação à açio desagradara sulista, por certo, merea 1964, foram desviados do Nordeste para a industrialização
eerá o apoio de todas as lideranças nordestinas. Quanto
do Centro-Sul de um a dois bilhões de dólares por ano. O
à representações estaduais no Coograso Nadooal, simpróprio ICMS é um imposto que privilegia as regiões indul'!riaplesmente ironizou: "A serviço de quem o Sr. Collafis
lizadas, em detrimento de re&iões consumidoras, como o Norse coloca? Sim, porque o Nordeste nada perdeú, o Nordeste.
te, sim, perderá, só São Paulo gallhani, enquanto o
- E a Sudene, não tem sido a grande fonte de recursos
Rio Grande do Sul não sofreria qualquer altençio".
·
para o- Nordeste?
-O Goveniador Alceu Collares pode até considerar a
É incrível como existem ainda pesS'o"'aS pensahdo erii: di&.
Sudene um dos "privilégios" do Nordeste, mas o que ele &riminar, imaginando isolàc, o Sul·do Nordeste, reclamando.
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contra ajudas do Governo Federal à região, muitas das vezes, Em outra resposta direta ao governador gaúchO, que resofismando, com argumentos fúteis, despropositados e, por
pete ser a Sudene a grande fonte de recursos Para o Nordeste,
incrível que pareça, desconhecendo a própria realidade do
João Alves, entre irónico e cáustiCo, disse:
País, a história, enfim, a verdade -afirmou o GOvernador
- O Governador Alceu Collares pode até considerar a
João Alves, quando provocado pela imprensa a falar sobre
Sudene um dos "privilégios" do Nordeste, mas o que ele
a posição de seu colega do Rio Grande do Sul, Alceu Collares,
talvez desconheça é que, ao longo de 30 anos, tudo o que
a Sudene aplicou na região Nordeste foram cerca de seís bique continua a apontar privilégioS do Norte e Nordest~:
lhões de dólares. Ora, se considerarmos apenas o excesso
O Govemãdo_r Collares talvez não saiba que o Nordeste,
de petróleo que saiu dos campos da Bahia e de Sergipe, de
há pouco mais de cem anos, desfrutava da maior renda per
1972 a 1981, foram exportados para o Sul mais de seis bilhões
capitado País, com O e<J.tiivalente a 144 por cento da média
de dólares, sem qualquer benefício pilra os dois estados. Só
nacional - disse João Alves, na primeira -gra:ride estocada.
isso compensa todos os investimentos da SU.dene, no NOrOeste
E completou:-"Graças a uma política· ·ecOnómica nacional
que, aliás, convenhamos, em 30 arios, é muitO pouco.
equivocada, ao longo deste século, passou a ser menor;· com
Sempre com dados às mãos~ o governador sergipano disse
pouco_ mais de 40 por cento _da renda brasileira. E o que
é mais grave: ost~nta o estigma de ter mais de 50 por cento que "é preciso que o Nordeste seja atendido como um grande
mercado potencial, ainda não viabilizado em toda a sua granda chamada "miséria absoluta". Basta lembrar que, com 30
deza, pois a maioria-dos nordestinos vive lfiergUlhada em
por cento da população nacional, a região nordestina recebe
uma miséria abjeta. Traduzindo: de_40 m_ilhõeSde riordestinos,
apenas 12 por cento do total dos investimentoS sociais realizatel)los; no máximo, dez milhões no._ iriercado:=:_de _cori..sumo.
dos pela União.
Os 30 milhões restantes, população ·maiOr do _qrié "qualquer
-Como se vê, só com base nesses dados sobre irrigação,
país da América Latina, com exceção do MéxicO,- podeiiain
nós estaríamos, portanto, ã vontade para falar em discrimiser incorporados à economia, como consumidores, principalnação. Mas nunca protestamos contr_a isso, porque entenmente das indústrias do Centro-Sul, de cujo parque industrial
demos que o País deve se desenvolver como um todo, e às
o Nordeste é, ainda hoje, mercado quase exclusivo. É assim
vezes uma região deve ser sacrific3da, em benefício da geopoque o Centro-Sul deve encarar o Nordeste: como um formiUtica nacional. O que não aceitamos sãó Inanifes'taçóes precondável mercado a ser conquistado por suas empresas. Um país
ceituosas, irresponsáveis de um governador cuja represensó é forte quaildo tem um rico_ mCrêado in_terilo, sendo o
tação se toma até questionável, pois temos certeza que não
·
mercado externo apenas compleméntar.
traduz o pensamento do povo gaúcho, que merece todo o
- Citando o eX~presidente -americano Roosevelt, como
nosso respeito, pOr sua combatividade e pioneir~smo.
exemplo, acrescentou: "'Para tl<ansformar esseS.'.~~ milhões
Dentro dessa mesma colocação, o governador sergipano
de miseráveis em classe média, basta repetir o qq_e fez o Presirealçou outra particularidade histórica, acresceritando:
dente Roosevelt, na década de 30, com seu programa New
-Aliás, a bem da verdade, o gaúcho é um brasileiro
Deal, que transformou a Califól:Dip. - então iiftegrãnte de
por vocação, por vontade e por luta, já que se não fora isso,
uma região árida e pobre - no maior produtor de alimentos ·
pelos termos do Tratado de Tordesilhas, não integraria o terrido mundo, com a irrigação de 4,_5 milhões de hectares.
tório nacional. Trata.:.se, portanto, de um povo valoroso, paPara o governador sergipano;. o Nordeste tem condições
triota e que, agora mesmo, é o grande precursor na conquista
para implantar um programa desse porte, porque mesmo pos=-"
das novas fronteiras agrícolas brasileiras, no próprio Nordeste,
suindo oito milhões de hectares irrigáveis, somente estão ex~
onde são recebidos como itmãos e jamais discriminados.
piorados 240 mil hectares. E sempre crftico: "Só falta vontade
política e determinação naciOnal. _Vontade polftica de homens
Como se vê --enfatizou João Alves_- acho que o
públicos como o Governador Alceu C.ollares que, na tentativa
Governador do Rio Grande do Sul tem todo o direito de
de desviar a atenção do povo gaúchO, quanto à sua falta de
defender idéias e prilldpios que cOnSidera válidos para o seu
cri~tividade, se dedica a pronunciax:: discursos e a edi_tarlivr~to~
estado. O que ele não p·odc e nem deve - e é contra isso
isensatos, para não dizer insenSatOS.
- que estamos critiCando- é usar argumentos preconceituosos
Concluindo suas declarações, e agora com vistas ao Concontra a região nordestina e, ainda mais, com lastimável tom
gresso Nacional, às bancadas fedefais dos demais estados,
separatista.
João Alves aproveitou para tecer q~.aiS críticas a Alceu CoUaAo analisar o empobrecimento do Nordeste, João Alves
res: ~·Pode parecer irónico, ·mas se prevalecesse a tese--da
fez outra importante colocação históriCa, aõ ãfirrilar:_ ''Certaproporcion31idade parlamentar, não haveria mudança signifi~
mente, não forã.m fatOres climáticos ou limitaç-ões i'ã.Ciais, cocativa na bancada do Nordeste, no Congresso Nacional, fican~
mo sugere o·governador Collares. Foram questões-de ordem
do a região Norte com o maior prejuízo, enquanto. o~maíS.
politico-económicas, em razão de ter o Governo Federal conbeneficiado seria São Paulo. A baneada do Rio Gi'ande do
centrado no Centro.:sul o.s gr~des investime11tos _em rodovias,
Sul, simplesmente, não sofreria qualquer alteração. Ora, se-.ferrovias, portos, aeroportos etc. Ali foram ins_taladas as printudo isso é Verdade, cabe questionar, a serviÇo de quem o
. cipais sedes das estatais, os grandes e sofisticados centros
Sr. CoUares se coloca?"
·
de pesquisas, criando condições para a implantação de grandes
complexos multinacionaís, como a iildústrfa automobilística..
_-Enquanto o Nordeste,
dez eSiados,. teni ape-o- Sul, essa- ea·:veidade, semPre fOi -o gi'ande benefina:S 240 iln1__ hectares irrigados,- ro--o ·mo"-: Gr:lDde do·
Sill tem 700 mil hectares irrigados. Porém, nós quereciário da política tributária. S6 no confiscO cainbial, que fun- 1
cionou de 1930 a 1964~ foCam desviados- do Nordeste para
mos que os gaúchOS progridam mais e nos deixem progridir.
a industrialização do Centro-Sul, de um a dois bilhões de
O Sul sempre foi o grande beneficiário da política
dólares por ano. O próprio ICMS é um impostiújue privilegia
tributária. S6 no confisco cambial, que funcionou -de
as regiões industrializadas, em detrimento de regiQes consumi1930 a 1964, for;uo desviados do N<>rdeste para a indus~oi'as, como o Nordeste._
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trialização do Centro-Sul quase dois bilhões de dólares
por ano.
Visão teve o Presidente Roosevelt, na década de
30, coni seu p-iOgrãiriã New Deal, que, com a irrigação,
transformou a Califórnia - então íntegrante de uma
região árida e pobre- no maior produtor de alimentos
do mundo.
O SR:· PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin como Líder
do PDS.
O SR. ESPERIDIÃO AMlN (PDS-SC. CoinoUder, pronuncia o seguinte discurso. Sem reviSão do orador.) -Sr.
Presidente, Srs. Senador~s. ocupo a tribuna, na condição de
Uder da Bancada do PDS no S~nado, para pedir a transcrição
nos Anais do Senado Federal, dando seqüéncia a igual requerimento fOrrrii.Ilado pelo Deputado Victor Faccioni, em home
do nosso Líder na Câmara dos Deputados, José Luiz Maia,
do artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo de hoje,
na página 3 do primeiro caderno: "Parlamentarismo, mas só
com reformasn, de autoria do Presidente do nosso Partido,
Paulo Maluf, Prefeito de São Paulo.
Na condição de seu correligionário, de Líder da Bancada
do PDS no Senado Federai e, principalmente, na condição
de parlamentarista, desejo saudar, de maneira mais efusiva,
a propriedade das colocações que dão conteúdo ao texto publicado, de autoria do Prefeito Paulo Salím Maluf.
A primeíTã- delas é a i-esJ:teito de que instrumentos podem
dar ao parlamentarismo· consistência, legitim"idade prática e
utilidade para o povo brasileiro. Não se pode conceber parlamentarismo sem partidos definidos e fortes~ E faço coro à
observação do Deputado Victor Faccioní, ainda que nele há
muito respeito aos presidencialistas, liderados pelo nosso grande amigo, Senador M3rco Maciel; de que o t_ítulo antagónico
a esse seria "presidencialiSmo, nem com reio.rmas", visto que
seriam necessárias tantas, que deixaria de ser presidencialismo.
As colocações do Prefe"ito e Presidente do PDS, Paulo
Maluf, que quero aqui reforçar, são as de que, além de partidos
fortes, o parlamentarismo exige respo-nsabilidade do Legislativo, principalmente da Câmara dos Deputados. O parfamentarismo implicariã, obrigatorifimente, um governo viável, uma
v:ez que, inviável, deixaria Cle existir; ou tem maioria, ou não
existe. Não sendo poss-ível conseguir a maioria, a Câmara
dos Deputados estarià tambénl assumindo o ónus da sua dissolução. PartidOs forteS,,l~qde'r te'gislativo cc-responsável com
o governo, umbilicalmeqte cc-responsável; cai, nasce e vive
junto com o governo. Quando deixa de viver com o governo,
forma-se um novo governo e uma nova Câmara. Fidelidade
partidária,Iimitação ao númeio de partidos. Repito, presidenCialismo, nem com reformas, mas, se fosse possível reformá-lo,
ele não poderia conviver com quarenta pa_rtidos políticos.
Ainda que eu respeite muito os comunis_tas, é impossível
um País como o nosso ter três partidos comunistas. Temos
três partidos comunistas, talvez mais - PPS, PC do B e o
PC, que, ainda com estas siglas, continuam a existir.
.
Ainda que vá nesta colocação o maiOr- reSpeito, cabe
o questionamento: pode existir um partido sem voto? Pode
sobreviver e ter representação um partido com 1% do eleitorado? Não sei se pode no presidencialismo. Talvez. É por

isso que o presideÍtcialismo está dando no que aí está, mas
no parlamentarismo isso não é possível.
Por essa razão selecionei, dentre as salvaguardas apresentadas pelo Presidente Paulo Maluf, aquelas que são as mais
expressivas e que constam do seu artigo. Como já oUVi Por
parte de críticos de S. EX• que o seu artigo quase dá a impressão
de que S. Ex~ é contra o parlamentarismo, quero dizer que
as salvaguardas colocadas por S. Ex~ são em menor número
do que as do Governador Fleury· que exige, como pré-requisito, a mudança na representação política dos estados, na
Câmara dos Deputados. O Dr. Paulo Maluf não colocou essa
questão ci"ucial como pré-requisíto. O que S. Ex~ ~alocou
faz parte da higiene política que o presidencialismo pode até
dispensar, mas o parlamentarismo, pelo qual eu, pessoalmente, sonho há treze anos, não pode dela prescindir.
O Sr. Jutahy Magalhães- V.
Esperidião Amin?

Ex~

me permite, Senador

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Ouço, com a maior satisfação- se o nobre Presidente permitir, Senador Jutahy Magalhães.

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• está falando como
- ----líder ou para uma comunicação"?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN ::.__Como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Lembro a
V. Ex~ que o seu prazo de cinco minutos já está esgotado,
excedendo em dois minutos·.
Para não prejudicar os oradores inscritos, apelo a V.
Exf que não conceda apartes, já que, falando como _líder,
na forma regimental, só dispunha daquele prazo, o qual, como
já disse, foi ultrapaSsado.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, como é
a sua estréia na condição de 1~" Secretário nO exercício da
Presidência, e como V. Ero, na prática, está nos privando
de ouvir um correligionário ·seu, não tenho queixas a apresentar e peço que o Senador Jutahy Magalhães- ainda que
isso me deixe contristado - aceite a admoestação do nosso
Presidente e querido amigo Chagas Rodrigues.
Concluíndo, peço, mais uma vez, seja trans_crito nos Ami.is
o texto publicado boje no jornal Folha de S. Paulo. Quero"
tambéni. saudar a sinceridade das colocações do Dr. Paulo
Maluf. Creio que as suas palavras servem de baliza para parlamentaristas, monarquistas, que t~mbém são_ parlamentaristas,
e para os próprios presidencialistas, com os quais divergimos
democrática e respeitOs-amente. S. Ex\ o Sr. Paulo Maluf,
pretende se reunir com as Bancadas do PDS na Câmara e
no Senado para aprofundar as suas sugestões.
Com is.so, encerro o mel]. pronunciamento e dou por aberto um novo cenário, que, cert.amente, será enriquecido por
parlamentares' políticos, estudiosos e jornalistas, que encarem
essa causa- favorável ou desfavoraveh:n_ente- c_om a impor~
tância dç que ela obviamente se reveste.
Saúdo, como homem público, o Dr. Paulo Maluf pela
clareza. das judiciosas e justas observações contidas no texto
- ·
cuja trailSCiição já requeri e_ agora reitero.
Muito obrigado.
Documento a que- se refere o Sr. Esperidião Amin
em seu pronunciamento;
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR ESPERIDIÃO AMIM EM SEU DISCUR.
SO:
Folha de S. Paulo. Quart3.-Feira, 3 de fevereiro de 1993

PARLAMENTARISMO, MAS SÓ COM REFORMAS
Paulo Maluf
Do ponto de vista doutrinário estou convencido de que
o parlamentarismo é o sistema de governo mais adequado
à sociedade e ao Estado modernos que precisamos construir.
O problema é que a discussão pública da proposta de
nova experiência parlamentarista iniciou-se por um grave equí,;.

voco ~ a antecipação do plebiscito que separou sua análise
e eventual adoção de outras mudanças essenciais ao País.
Esse deslocamento tornou a proposta contraditória e artificial.
Somos todos convocados a uma escolha do regime parlamentarista no escuro, sem garantia ou _salvaguardas.

O plebiscito deveria realizar-se depois de termos garan"
tido, no mínimo, o voto distrital, a limitação dos partidos
e a fidelidade partidária, bem como os termos em que deve
ocorrer a diss.olução do Congresso, cómo em outros países.
Sem tais Salvaguardas- que considero condições mínimas - o parlamentarismo não será um avanço institucional,
nem um instrumento para a solução da crise ou para a viabili"
zação das reformas estruturais. Será sim um fator adicional
de tensões políticas, fisiOlogia e ingovernabilidade.
Sem ter tais garantias definidas, claras, aprovadas no Congresso, o povo não saberá precisamente em que estará votando. Nesse caso, o parlamentarismo fraudará as expectativas
da sociedade. Sua implantação será precári~.- Corre o ris~
de ser definitivamente suspenso.- Em resumo: sem mudanças das legislações eleitoral e
partidária, o sisteina parlamentar não terá firmeza. Poderá
reduzir-se a custoso jogo de cena de elites, um expediente
para privar o povo da eleição direta do Presidente da Repú·
blica.
Para que o novo sistema seja iniplantado com seriedade
e em profundidade, reclamo a aprovação pelo Congresso como já fiz há quase um mês- das mudanças antes anotadas,
capazes de lhe assegurar coerência e eficácia.
Minha atitude é basicamente positiva, voltada para a viabilização das reformas reclamadas. Idênticas preocupações
têm sido expressas por outras lideranças políticas, por juristas
e por respeitadas figuras dos meios intelectuais, empresariais
e sindicais.
Com essa visão realista da crise e das potencialidades
do Brasil dos anos 90, minha opção Pelo parlamentarismo
não exclui a crítica à maneira açodada com que-s-e quer implantá-lo.
Para mim, uma definição sobre sistema de gove"tno precisa estar ligada a respostas claras aos graves problemas económicos e sociais que continuam nos sufocando, bem como à
urgência de reformas indispensáveis à montagem de novo mo~
dela de crescimento do País.
Sinceramente, não consigo me engajar no debate a respeito do presidencialismo ou parlamentarismo de maneira abstrata, sem relacioná-lo à estagnação da economia, à virt'ual falência do Estado, ao desemprego, à crise educacional e da saúde.
E sem vinculá-lo a reformas políticas, também urgentes, que
superem o justo desencanto do povo com os partidos, o Congresso, as estatais e outros órgãos e instituições vistos sobretudo como cabides de empregos.
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Reformas que ataquem as principais caUsas da corrupção
- o cartorialismo do setor público e de grupos privados;
a inflação destrutiva e socialmente perversa. Que assegurem
transparência e eficiência à ação gover~im.ental.
Por isso, ou seja, pOr suas implicações económic3s, políticas e sociais, o plebiscitO sobre sistema de governo deveria
ser parte das decisões mais importantes a serem tomadas e~te
ano - aquelas dependentes da revisão constitucional marcada
para o segundo semestre.
Na reforma da Constituição é que se poderá decidir se
o Brasil vai continuar enredado nas velhas estruturas do cartorialismo, do clientelismo e, por extensão, do atraso e de eleva~
das taxas de inflação, de negociatas, de recessão e de marginaM
lidade social. Ou se parte para o desbloqueio de sua vocação
para um crescimento sustentado, não inflacionário, com uma
economia aberta e uma sociedade pluralista que o aproximem
do Primeiro Mundo, que consigam integrar a maioria da popu·
lação aos benefícios do desenvolvimento.
Para tanto, é bom não esquecer, precisamos contar cOm
grandes recursos, internos e externos, que nos permitam inves"
tir por ano 25% do PIB (que se estima esteja em torno de
US$400 bilhões), gerando dois milhões de empregos, também
por ano.
Assim, e não através de uma conservadora e atrasada
mistura de. populismo com estatismo, é que será possível combater seriamente a miséria, fazer uma verdadeira revolução
educacional a partir do ensino básico e combinar a econOmia
com a defesa do meio ambiente.
·
Com esse objetivo, pretendo reunir-me com as bancadas
do meu partido no Congresso e com diferentes lideranças
políticas e sociais também interess~das em vincular a questão
do sistema de governo à escala maior dos grandes problemas
nacionais e da reforma constitucíonal.
Pois o mais relevante é que o Brasil -com um ou outro
sistema - volte a crescer, gerar empregos e modernizar-se,
para consolidar a democracia e resgatar a enorme dívida social
que tem acumulado.
Paulo Sallm Malur, 61, é Prefeito da cidade de São Paulo. Foi deputado federal (PDS
-SP), prefeito de São Paulo (1969·1971) c governador do Estado de São Paulo (1979-1982).

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

Coneedo

O SR. WILSON MARTINS (PMDB -~MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, pela primeira vez ein sua história, a Austrália
recebeu uma delegação de parlamentares brasileiros em visita
oficial ao seu país. Isso foi o que, repetidas vezes, ouvimos
das altas autoridades australianas.
Da visita, fizemos parte: Senador Chagas Rodrigues e
esposa; Carlos Patrocínio e esposa; Wilson Martins e esposa;
Deputado Gastone Righi e esposa; Maun1io Ferreira Lima
e esposa; Amauiy Müller e esposa; Haroldo Sabóia e José
Ulisses de Oliveira.
Percorremos, de 22 a 30 de novembro, as cidades de
Sydney, Camberra, Launceston, Melbourne e Hobart. Rece~
hemos e prestamos as homenagens de estilo, em nome do
Parlamento brasileiro, aos Presidentes do Senado e da Câmara
dos Representantes, bem como aos Ministros de Estado e
altas autoridades nacionais e estaduais.
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A primeira recepção que tivemos foi iia Casa Brasileira,
residênCia oficial do nosso Embaixador, decano do corpo diplomático acreditado na Austrália.
Em todos os lugares e com todas as autoridades dialogamos sobre as peculiaridades dos nossos dois países, que guardam, em tantos pontos, estreita similitude. Apreciamos, igualmente, aspectos da organização dos poderes, regendo-se o
continente australiano pelo sistema parlamentarista, enquanto
nós estamos questionando o sistema presidencialista, sob o
qual vivemos há mais de um século. Entre outros vários assuntos, debatemos também a política florestal.
A Austrália é, antes_de tudo, uma terra generosa._ Sem
embargo de abrigar uma natureza desafiadora, como bem
ilustra a sua carta geográfica, pontilhada de áreas desertas
e de rios e lagos que- se enchem somente no período das
chuvas, explode por todos os recantos em minas de carvão,
gás, petróleo, ferro, manganês, prata, estanho, alumínio, zin~
co, chumbo, níquel, urânio e bauxita. Numa das jazidas de
carvão, estivemos nós como que para- testemunhar que no
subsolo da Austrália escondem-se grandes riquezas. Descemos, os oito visitantes, de elevador, a 400 metros abaixo do
nível do solo e entramos por um túnel, vestidos de roupa,
botas e capacetes de mineiro, até alcançarmos, um quilómetro
adiante, a frente de trabalho. Ali era acionada a lâmina que
desbastava a parede carbonífera. Feita a operação e retirada
a matéria-prima do local, estendiam-se em seguida cintos de
aço sobre o teto do túnel, para que não arreasse. Foi empolgante a visita, mas todos nós nos sentimos reconfortados quando, ao ganharmos a claridade do sol, nos vimos em segurança.
Duas horas depois, na companhia do gerente da mina, de
seus funcionários graduados, dos guias que nos acompanharam por todos os sítios em que andávamos no encantador
pafs, comíamos suculento churrasco, em tudo semelhante ao
que é servido no Brasil.
O carvãó Constitul\rrila- das fOntes de -riqúeza do pafs,
avaliando-se as reservas em 30 bilhões de toneladas. O petróleo responde pelo consumo interno de pelo menos 70% das
necessidades nacionais. No campo energétfco, a Austrália- se
afirma cada vez mais. O mesmo se pode dizer em relação
ao minério de ferro~ cujas reservas orçãm 20 bilhões de tOneladas.
O ouro descoberto no Estado de Vitória e no da Austrália
Ocidental provocou verdadeiras corridas, excitando as men~
tes, como a de um certo Harry .Lasseter que depois de muito
vagar e resistir, à frente d_e expedições_ exploratórias, acabou
morrendo numa caverna, sem encontrar os grandes filões que
dizia ter descoberto na Cordilheira Petermann. Lembra-nos
da figura singular do bandeirante Fernão Dias- Paes Leme.
imortalizado, primeiro pela conquista do sertão-e-;- depois,
pelo poema inimitável de O lavo Bilac --"0 caÇador- de esmeraldas••.
Mas não é apenas no subsolo que a Austrália nos fascina.
Enganam-se os -que apenas querem ver as catedrais e os museus da Europa, como se-ali se encerrasse todo o encantamento
da Terra. Um verdadeiro milagre é o que vemos no continente
australiano, cuja superfície se a:pwiíma à dó Brasil 7.686.848 quilómetros quadrados - com somente uma terça
parte de terra fértil. É precisamente sobre essa porção fértil
do seu território que se erguem as suas cidades principais:
Brisbane é n paraíso dos turistas e a Capital do Estado de
Queensland. Aí se situam as grandes plantações de cana-deaçúcar e ·as fazendas de criação de gado. 'Há delas, no país,
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que vão de 200 a 600 mil hectares; pertencem geralmente
a empresas multinaciOnais.
Os rodeios d~ gado são auxiliados por helicópteros.
Usam-se chapéus de abas largas entre os fazendeiros e diz-se
que quanto maior é a aba mais modesto é o dono da fazenda.
A carne figura como um dos principais artigos de sua pauta
de exportação.
Sydney é a mais populosa e também a mais importante
de todas as cidades estaduais. Está, como as outras Capitais,
implantada na costa, onde o clima ~ mais ameno. Situada
entre lindas baías, é por excelência um centro industrial e
comercial. Teve início em 1788, emito Colónia Pelial da Inglaterra. Logo após, são introduzidas ovelhas '"merino" que,
em seguida, se esparramaram por todo o país. Hoje, a lã
exportada compete em quantidade e qualidade com a do resto
do mundo. Outro produto _gue pesa na balança comercial
- da Austrália é o trigo. Apenas os Est3dos Unidos e o Canadá
colhem e exportam maior safra da preciosa gramínea, incorporada na alimentação de boa parcela da humanidade.
A Capital Federal - Camberra - está plantada, igualmente, na região Sudeste e resultou de um concurso mundial,
promovido em 1911, de que fOi Vencedor o arquiteto Walter
Griffin. Inaugurou-se- a NOVa Capitãl em 1927, m_as, _como
Bi'asília, demorou a ganhar farás de cidade. A despeito_ do
seu belo traçado e dos modernos edifícios arquitetónicos, fUncionou durante 40 anos como mero Centro Administrativo.
Nos fins de semana, os funcionários ref1uiam-p3rã. SYdney._
A cidade, como escreve Emani Silva Bruno. citando Geddes e Brandford, acumula e incorpora a herança de uma região, combinando essa herança em certa medida e de certa
forma com a herança cultural de unidades maiores, naCionais,
raciais, religiosas e humanas r-HiStoria e Tradições da Cidade
de São Paulo, vol. I, Pág. 31). A esta altura do_ tempo, ambas
as f!_O~sa:> Capitais ati~giram .a~ ~etas para- ã.S --quais foram
criadas. Camberra se nos afigura uma esplêndida cidade parque, pelo que foi justamente denominada de "'Sinforiia Pastora" por um dos seus inúnieros admiradores. É a mais. bela
cidade que conhecemos.
A Âustrália passou a Estado Federado em 1901. O Governador-Geral cumpre, hoje, mais funções burocráticas que políticas. O poder é exercido pelo Primeiro~ Ministro, com o auxílio do Ministério. O Primeiro-Ministro é o Chefe do GoVerno
e líder do partido na Câmara dos Representantes. O Senado
funciona como fiscal legislativo, com poderes de emendar
ou vetar os projetas de lei da Câmara. Os mandatos dos
Representantes têm a .duração de três e os dos Senadores
de seis anos. Os Parlamentos Estaduais gozam de ampla autonomia, mas prevalecem, como aqui, as leis federais_ sobre
as estaduais. Os -principais partidos políticos são: Partido Trabalhista Australiano, Partido Nacional e Partido Democrático
Australiano.
As outras Capitais Estaduais, Melbourne, Adelaide, Hobart, Pearth e Darwin~- completam a constelação das melhores
concentrações urbanas. Darwin fica no ·extremo norte do país
e já foi arrasada três vezes: duas_ por ciclones e uma pelas
bombas japonesas, em 1942. É turbulenta, com elevado índice
de estrangeiros e consome 40% a mais de álcool que as outras.
Hobart, pequena, com a população de 180.000 habitantes, é a capital da Tasmânia. a -nha que se desprendeu do
corpo da Austrália, há 20-.tKXf aiiOS, provavelmente na era
glacial. De clima temperado, exibe grandes lagos e formosas
matas de pinho e eucalipto. A excursão que fizemos pelo
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rio Gordon deu-nos opo-rtunidade de ver árllores com mais
de 2.000 arios, O que nos encheu de emoçãp.
A exploração racional das florestas transforma a AUstrália
em grande produtora de madeira, utilizada na construção de
casas e na exportação. Os depoimentos dos australianos nos
mostraram a superioridade do pinho sobre o eucalipto. Mas,
ao contrário de nós, eles exportam a madeira tratada e em
farelos, para a composição de compensados e similares.
Assim é a Austrália: um país continental, maravilhoso
e cheio de desafios. Somente um povo forte e desprendido
poderia forjar uma pátria tão rica e Coraiai em latitudes tão
hostis.
O Sr. Carlos Patrocinio- V.- Ex~ me permite tim aparte?
O SR. WILSON MARTINS- Com prazer, ouço V. EX'
O Sr. Carlos Patrocinio ..:...... Seriado r Wilson Martins, é
com grande alegria que vejo~ nesta tarde, V. Ex~ ressaltar
as qualidades, os valores daquele belo país: a Austrália. Tivemos o privilégio de estar com V. E~ e o Seriador Chagas
Rodrigues, que preside esta sessão, além de outros Deputados, em missão oficial do Parlamento nacional brasileiro,
e fomos cumulados de toda a sorte de gentilezas. Impressionou-me muito naquele país, descoberto e colonizado posteriormente ao Brasil, o estágio de desenvolvimento sirigular
que atingiu. Hoje posso dizer, pelo que vimos, que se trata
de uma nação de primeiríssimo mUndo. Durante as nossas
caminhadas pelas cidades que viSitamos, chamou-me a atenção
a ausência de crianças nas ruas. Instei a várias pessoas e todas
me disseram: "as crianças estão nos colégios''. Somente à
tardinha retornariam para os seus lares. Quero realçar, como
já foi aqui muito bem exposto por V. Ex•, a beleza da cidade
de Sydney. Sem dúvida nenhuma, uma das cidades mais belas
do planeta, muito parerida com o Rio de Janeiro, porque
tem uma lindíssima bafa- Darling Harbour- que encantou
a todos, quando fizemos aquele passeio com o Presidente
do Senado e da Câmara dos Representantes. Também a Capital, Camberra, uma cidade maravilhosa, de prédios modernos
e majestosos em que, às vezes~ não se percebe muito a presença deles, dada a vegetação densa e maravilhosa que ostenta. E verdadeiramente uma "cidade jardim". Ali se confundem os prédios com a- paisagem maravilhosa. Uma cidade
verdadeiramente ecológíca- na real acepção do termo. Gostaria de chamar atenção para este fato: não sei o que está
acontecendo com o nosso País. A Austrália foi colonizada,
principalmente, para abrigar os prisioneiros e os conde-nados
da Inglaterra. Lá tivemos a oportunidade__ de_ visitar algumas
prisões antigas que abrigavam os preSidiários ingleses. Em
pouco tempo, aquele povo soube transformar aquele belo
país que não tem os mesmos privilégios que o Brasil, porque
cerca de 2/3 de seu _território - no centro do país, que é
continental com dimensões semelhantes às do Brasil- é uma
área deserta onde, praticamente, não há habitação ou animais.
Dizem que tem camelos, mas não tive a oportunidade de
vê-los. Essa viageni dos parlamentares brasileiros à Austrália
foi muito proveitosa. Erri cada reunião que tíri.hamos, sentíamos daqueles parlamentares a vontade de estreitar cada vez
mais o relacionamento diplomático e comercial com o nosso
País. A Austrália tem tecnologia para nos fornecer, principalmente, no que diz respeito à área de carvão mineral e mantêm
intercâmbio, talvez, com a Mendes Junior, neste setor, mas
gostariam que fosse intensificado. Penso mesmo que a Austrá~
lia, pelas característicaS, pela semelhança com o Brasil e pelo
povo maravilhoso que a habita tem que merecer um trata-
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mento especial do Governo brasileiro. Nós, e outros -parla_mentares que lá já estivemos, e outros que lá estarão deverão
trabalhar no sentido de estreitar cada vez mais os laços de
amizade e comerciais com aquele maravilhoso país que considero de primeiríssimo mundo. Portanto cumprimento V. E~
quando traz nesta sessão de hoje as maravilhas, o encanto,
o potencial e principalmente a vontade daquele povo de cada
vez mais se relacionar com o nosso País. Aproveito a oportunidade para mandar um abraço ao embaixador e àquele povo
australiano que nos cumulou de toda espécie de gentileza.
Está de parabéns V. Ex~ quando realça as belezas, a economia,
a vida social daquele maravilhoso _continente.
O SR. WILSON MARTINS- Muito obrigado a V. Ex•,
nobre Colega Carlos Patrocínio,_ pelo primoroso aparte que
enriquece realmente o meu modesto discurso. V. Ex~ e sua
esposa foram companheiros de todos os dias dessa encantadora viagem. Esta foi a -primeira delegação do Parlamento
brasileiro a pisar no solo australiano. Fomos recebidos nas
repartições e ministérios, na última recepção em Hobart, Cã.PiM
tal da 1:,asmân~a, visitamos o Ministro do Meio Ariibienie
que fez referência a esse fato e passou a fazer uma demonstração das reservas florestais que havia na ilha. O Ministro
exibiu com muito agrado e competência as belezas do continente australiano, explicou corno é aproveitada a madeira
da Tasmânia, tanto aquela pertencente aos particulares como
ado Estado, e disse também que a reserva florestal é intocável.
Nessa excursão que fizemos pelo rio GordOn, pudenlos ver
como era linda a mata que enfeitava ambas as margens.
Agradeço o aparte de V. Ex', que trouxe ao meu pronunciamento um colorido muito especial.
Perth, a Capital da Austrália Ocidental, onde se situam
os-seus maiores desertos, dista 3.000 quilómetros de Adelaide,
a cidade que lhe fica mais próxima, no Extremo Sul. É uma
Capital com um milhão de habitantes, um porto no -oceano
Índico da maior importância. Fica, assim; a umã diStância
imensa da cidade·mais próxima.~ Pode-se ver como são grandes
as distâncias na Austrália.
As condições de vida dos trabalhadores são boas. Os
sindicatos são ativos e competentes. Grande parte da- população tem a propriedade da casa onde mora e dispõe de geladeira e televisão. Cem por cento da pop~lação é alfabetizada.
Existem 8.442 escolas elCmeõtares, 1.871 secundárias e 95
universidades. Enquanto isso, os estudantes estão assim distribuídos: elementares: 1.687.390, secundários: 2.182.016 e universitários: 393.734.
A política adotada em relação aos abort&:ixles vem múdando, sobretudo a partir dos anos 60. Quando chegaram os
colonizadores europeus, a população aborígine deveria ser
de 300 mil indivíduos. Com a expulsão das terras que lhes
pertenciam, com a introdução do sarampo e da vãrfola e com
o us_o do álcool, diminUiu sensivelmente o número dessa população primitiva, que passou a viver nas regiões mais afastadas,
inclusive na área ~esértica, coni- severã discriminação. NaS
últimas décadas, porém, foram~lhes devolvidas certas porções
de terras. Deu-se-lhes também o direito de vot9 e, desde
1964? fala-se em assimilação, ficando revogadas as leis as leis
discriminatórias . Hoje orçam-se os aborígines em 160 -niil
indivíduos. Vivem da caça, da pesca e \la coleta de frutos.
Pastoreiam gado e fabricam arte fatos para vender. Constroem
casebres de casca de árvores para morar. Diferentes dos nosso
índios, que são pardos e de cabelo liso, os aborfgines são
negros e seus cabelos variam. do liso para o crespo.
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É pobre a fauna, especialmente de. bichos. Não há de
A reportagem do "F_antástico" mostrou, dentre outros
ser por outra razão que, no brasão de armas do país, há
exemplos, o golpe da substituição de etiquetas de preços meum canguru e uma emú. Será um brado de alerta, para a
nores em produtos mais caros em supermercados, o de colocapreservação dos animais. Os cangurus têm 90 variedades. Há
ção de pedaços de fitas magnéticas em ap3.Telhos marcadores
os de 2,5 metros de altura até os cangurus-rato. O Coala é
de consumo de energia elétrica para redução do seu custo,
como um pequeno urso, manso e de pêlo macio, dorme 20
o de adaptação clandestina em telefones públicos para ligações
horas nas árvores de eucalipto, come folhas durante quatro
gratuitas, etc.
horas e não se movimenta mais de cinco minutos. O womhat
Realmente, esses truques- chamemos assim- são forcostuma sair nas horas frescas para comer. Há placas nas
mas fraudulentas de agir que, na multiplicidade dos casos,
estradas em que eles freqüentam, pedindo a atenção dos motoprOduzem grandes prejuízos às _vítimas. Mas, por que esses
rista para preservá-los. O ornitorrinco é aquático, mamífero
casos -teriam merecido uma rep<?rtagem tão destacada em hue põe ovos. O -"diabo~· da Tasmânia é carnívoro e muito
rário de tamanha audiéncia? A primeira vista, parecia ser
agressivo. O possum é amarelo, de focinho fino. São todos
matéria pedagógica para ilustrar uma condenação pública aos
pequenos, e alguns se acham em extinção. A emú e a nossa
golpistas. Não foi assim, até_ porque, se pedagogia houve,
teria sido, indiretamente, para ensinã.r os golpes. Os objetivos
ema são bem distintas: aquela é a maior que esta e mais
elegante. Não vou falar dos pássaros e dos peixes, seria fastidã. reportagem foram, a meu ver, de duas ordens: primeira,
a de anunciar- como concretamente se fez no final da matéria
dioso.
A ordem geral existente no país e o cuidado especial
-que, dentro em breve, o golpe da troca de etiquetas nos
pelas crianças e pelos pedrestres são realmente dignos de mensupermercados não será mais possível, em razão do novo sistema a ser introduzido de leitura magnética dos preços no próção. Não há furtos na cidade. Os proprietáriõs de carro podem
deixá-los com a chave no local e estes não são furtados. Os
prio caixa; Segunda ordem de objetivos: caracterizar como
pais deixam as crian'{aS irem sozinhas para as escolas e ninpráticas rotuladas sob a "lei da vantagem" modalidades daguém as atormenta. E realmente um país diferente.
quilo que o Código Penal tipifica como estelionato.
Não é por outra razão, Sr. Presidente, que viemos realParece-me, portanto, que a referida reportagem acabou
mente encantados com a Austrália, pelas peculiaridades e
sendo indulgente com a '"cultura" da vantagem ilícita. Quanto
pela sua alta civilização.
àquela primeira ordem de objetivos, tudo bem, os consumiE aqui encerro o meu relalO sobre a nossa viagem à
dores golpistas perderão sua chance nos supermercados. Mas
a nova tecnologia de leitura de códigos de preços em barras,
Austrália. Agradeço em primeiro lugar ao ex-Presidente do
Senado, Senador Mauro Benevides, por ter me distinguido importada de países desenvolvidos, traz com ela uma confircom a honra de compor a delegação; agradeço aos compa- mação e, ao mesmo tempo, um risco. A confirmação é a
de que, não só no Brasil, mas em toda parte ·do mundo,
nheiros e às companheiras ~a nossa excursão, todos _alegres
e distintos; agradeço, aos nossos guias e tradutores, diligentes
há consumidores desonestos e golpistas. Não fosse assim, a
e amigáveis, e agradeço, por fim, às autoridades. australianas rede de comerciantes de médio e grande porte nos Estados
e brasileiras· que nos receberam e nos dispensaram tanta consi- Unidos e na Europa não teria investido tanto em tecnologia
de detecção de fraudes e em manutenção de esquemas de
deração.
Um muito obrigado, finalmente, aos Srs. Senadores pela
segurança. O risco é o de que, aqui no Brasil, boa parte
·dos comerciantes, também aculturados na "lei da vantagem••,
paciência com que me ouvem neste instante.
Muito grato, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
usem esses equipamentos para fraudar os consumidores em
geral, isto é, os honestos e os desonestos.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
Infelizmente. essa tal lei de levar vantagem em tudo tora palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
nou-se uma prática nacional. Para uns, como fonna de defenO SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia qe~ ·o seu; para outros, como modo de atacar o direito alheio.
o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, na Em tudo e por todos os lados estão aí os golpeados e os
semana passada, o programa "Fantástico,., da Rede Globo, golpistas. os lesadoS e _os lesivos. os bobos e os eSpertos.
Esse quadro de golpismo não é coisa nova e nem se
apresentou uma reportagem sobre alguns procedimentos, caracterizados naquela reportagem como golpes praticados por restringe .ao nosso País. O que talvez seja tipicamente brasileiro nesse campo é não só a escalada atual dessas práticas
pessoas que "querem levar vantagem em tudo'".
É atal "lei" de costumes que estaria inspirando, há algum no Brasil, como essa espécie de compreensão social para com
tempo, .uma vasta gama de brasileiros e habitantes deste País n- fenómeno. Mais do que isso, há uma abnegação coletiva
à utilização de expedientes desonestos visando a qualquer para valorar a condenação ou a punição dessas condutas. Só
tipo de ganho. Apelidaram de "lei de Gerson" esta forma assim se explica a indulgéncia daquela reportagem quanto
de "cultura da vantagem em tudo". O apelido surgiu depois a esse aspecto da questão. E precisamente pelo fato de sabeque aquele ex-jogador da nossa seleção de futebol, tricampeã rem disso e de bem conhecerem essa receptividade social à
do mundo em 1970, fazia uma campanha publicitária de uma "lei de levar vantagem em tudo" é que, a cada dia, proliferam
certa marca de cigarros, onde ele dizia que queria levar vanta- os golpistas, em todas as camadas sociais e em todos os campos
de atividades.
gem em tudo e sugeria, afinal, que todos fizessem como ele.
Como agem essas pessoas? Umas, com dissimulação; ouÉ evidente que o texto publicitário veiculado por aquele
jogador não incitava, pelo menos quanto às "vantagens"' de tras, com simulação. É inuito difícil explicar a diferença entre
fumar aquela marca de cigarros, a práticas desonestas. Mas as formas de agir. A dificuldade surge com a própria sutileza
o fato é que a tal propaganda pegou, dela se fazendo, desde de significados distintos entre simulação e dissimulação. Mas
então, uma leitura estigmatizada, virandO um dístico, ou "lei" é possível afirmar que os golpistas mais perniciosos são os
explicativa de comportamentos desonestos e golpistas adota- que agem de ambas as formas. Na simulação, o indivíduo
encobre a intenção e a ação, mas não nec;:essariamente a at:ttodos no Brasil.
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ria; na dissimulação, a pessoa não só oCUlta a intenção e
a ação como finge inocência, encobre a autoria e muitas-vezes
- o que é pior- aponta falsamente a autoria alheia.
Portanto, não há razão para se ter indulgência com os
adeptos dessa "lei da vantagem". Não importa se a vantagem
implique prejtifi:O patríriiOnial de qualquer monta ou, simplesmente, seja considerada desvio insignificante de cultura ética.
Qualquer que tenha sido a vantagem obtida ou pretendida,
desde que em desproveito de direito alheio, do interesse público, ou como forma de burla à lei ou a princípio ético, deve
ser ela rigorosamente condenada e punida.
Ninguém pode ser complacente com esse tipo de compor.tamento que começa a se arraigar no modo de ser das pessoas.
A complacência é sempre uma forma omissiva de conivência
e, nesse campo, agrp.va o risco de contribuir para a formação
de um traço do caráter popular que nos é totalmente desfavorável. Não é difícil imaginar o que seria para um povo viver
sob o signo da competição pelo troféu da esperteza.
Na verdade, de espertalhões estamos todos saturados.
Eles solapam todos os valores que forjam o caráter das pessoas
e da nacionalidade, tais como os da confiança, os do mérito,
os inerentes aos resultados da força de trabalho individual
e social, os valores ínsitos no princípio da solidariedade, e
outros. No plano político, a ação dos espertalhões faz os maiores estragos, porque é aí que se modelam as regras básicas
da moral pública, em cujo exemplo Os cidadãos buscam pautar
sua vida privada. Nesse caso, os espertalhões, com mandato
popular, muitas vezes duradouro, são personagens astutos,
cínicos e maquiavélicos, que vão infiltrando no s-entimento
popular - mesmo não o desejando, até para defender-se
da concorrência - valores e objetivos de vida à semelhança
do que eles esp~lham e que lhes trouxeram ~antagens e lucros ..
A astúcia gera _um espírito: individu3lisiã~- que é sempre
amoral. O cinismo decorre do descoritpromisso irrespOnsável
com quaisquer valores, e é a chave mestra para abrir todas
as portas à corrupção. O maquiavelismo é a obsessão pela
conquista do poder a qualquer preço, onerando o País com
o alto custo da mediocridade.
Eis 3í,- a-stUcia e amoralidade, cinismo e corrUpção_, maquiavelismo e mediocridade, os ingredientes desse caldo de
cultura do ~'levar vantagem em tudo". -Antes que esse mal
cresça ainda mais, é necessário, com urgência, identificar,
desmascarar os espertalhões e fazê-los submergir no próprio
caldeirão em que querem escaldar a dignidade e a honradez
dos brasileiros.
O gêilio de Molire satirizou como ninguém uma certa
classe de espertalhões e impostores que, já existente desde
os primórdios do Homem, e já àquela altura (já que a peça
foi escrita no inicio da segunda metade do século XVII), se
imortalizou e uriiversalizóu na figura do Seu Tartufo.
Trata a peça de um falso devoto que, insinuante e habilidoso, conseguiu cair nas graças do crédulo Orgonte, cuja família inteira, porém, à exceçãci de sua mãe (também dominada
pela simpatia por Tartufo), nele identificava um simulador
das piores intenções e um dissimulador da mais torpe impostura. Tanta·ronfiança e tanta amizade lhe devotou Orgonte,
que Tartufo se fez merecedor do abrigo do chefe de família,
de sua total proteção, de núpcias com sua filha (antes prometida a outro) e de todos os bens a ele doados pelo iludido
patrão.
Tomo a liberdade de reproduzir alguns trechos da peça,
que ilustram fielmente a descrição dessa abjeta figura, valen-
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do-me da extraordinária- tradução poética da peça, feita pelo
escritor Guilherme de Figueiredo no seu "Tartufõ 81" (3~
edição, Civilização Brasileira, Rio, 1980).
O primeiro- trecho é aquele em que, no primeiro ato,
Orgonte refuta as admoestações de seu cunhado Cleanto quanto ao injustificado bom conceito de que Tartufo goza junto
a ele (págs. 1261127).
Dizia Orgonte:
"Soubesses como foi que um dia o conheci,
Terias a afeição que por ele senti!
TOda manhã, na igreja. obediente ao rito,
Vinha perto de mim ajoelharMse, contrito.
De todos os fiéiS iltrafa a atenção
Pelo santo fervor de dizer a oração.
Pondo em cada palavra um suspiro arquejante,
Beijava humildemente a terra a cada instante.
Corria antes de mim; e sua mão atenta,
Pressurosa, me dava a concha de água benta.
Um dia descreveu-me o seu santo criado
Quem era, que fazia e seu míserO estado;
Passei a dar-lhe esmola; ele me agradecia
E para devolver-me uma parte insistia:
"E muito, balbuciava, apenas a metade;
Não mereço, senhor, inspirar-vos piedade!"
Aos mendigos lançava as pratas da sacola!
E finalmente o céu a esta casa o fez vir
E tudo desde então parece-me sorrir.
Ele trata de tudo, até de minha esposa!
Que honra para mim! A tal ponto que ele ousa
Alertar-me se alguém lhe põe olho comprido!
Seu ciúme é maio-r do que o de um simples marido!
--Não sabes quanto zelo a sua alma revela:
Considera pecado a menor bagatela;
Um nada bastará para o escandalizar.
A ponto de outro dia estar a s_e acusar
De se deixar possuir de cólera insensata
Ao esmagar com o pé uma pobre barata.
CLEANTO
Teimas sempre em torcer as palavras que eu disse!
Tu desejas, Orgonte. a cegueira geral
E eu acho que ver bem não me faz nenhum
mal.
Julgas que duvidar de crenças simuladas
É grave desrespeito às coisas mais sagrãdas.
Meu modo de pensar não me põe em perigo;
Eu sei bem o que digo e Deus sabe o que
digo.
Como é que a escravizar-te assim tu te consentes?
Há falsas devoções como há falsos valentes;
E assim oonfo-crv3.lente é quem defende os bons
E não quem faz reclame em torno de seus dons,
Assim o bom devoto, o que serve de exemplo,
Não é quem macaqueia o ritual no templo.
Não saberás fazer nenhuma distinção
Entre a hipocrisia e a pura devoção?
A amáMlos como iguais está sempre dispos.to
Sem diferenciar a máscara do rosto?
Igualar o artifício e a sinceridade,
Confundir a aparência e a realidade,
Receber moeda falsa e dá-la como boa?
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Aos homens, podes crer, em grande proporção,
Nem sempre é dado vê-los tais co-mo eles são.
Para eles a razão é um círculo fechado:
Cada temperamento é urrr rito transbordado
Que na sua caudal a leva em torvelinho
Por querer suplantá-la e seguir seu caminho".
Depois de obter todas as regalias de seu amo e senhor,
depois de lhe ter sido assegurado o casamento com sua filha,
depois de ter sido feito donatáriO de todos os bens de Orgonte,
Tartufo é finalmente surpreendido por seu anto na traiçoeira
tentativa de seduzir sua própria esposa·.---conVencido, então,
do logro em que caiu, confiando tão cegamente em Tartufo,
trava-se o seguinte diálogo, no final do quarto ato_ (págs.
190/191):
ORGONTE -Nem mais um pio em minha frente!
Fora de minha casa - imediatamente!
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Os tartufos são assim, Sr. Presidente e Srs . .Senadores,
e estão à solta. São ardilosos, covardes e mentirosos.
São amáveis na sua arte de envo1ver. São cretinos na
sua téCnica de_ iludir. São mesquinhos com quem os tenha
ajudado. São aves de rapina, cafajestes e marginais. São os
falsos amigos. os falsos cristãos e os fa).sos moralistas.
Atacá-los não basta. É preciso destruí-los.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Affonso Camargo - Peço a palavra para urna questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - V. EX' tem
a palavra para uma questão de ordem.
_;_ ---0 SR. AFFONSO CA!\fARGO (PTB -PR. Para uma questão de_ orde_m. Sem revisão do oradQr.) - Sr._ Presidente,
Srs. Senadores, queria levantar orna questão ·de o_rd_ero, Sr.
Presidente, e pretendia até fazê-la ao Presidente Humberto

Lucena_- V. Ex~ preside, para alegria minha, a sessãoTARTUFO
.cpm relação, exatamente, ao cumprime~to dos horários regiNão;' eu não sairei. A vós toca sáir:
mentais. Este é.um assunto sobre o qual, diversas vei:es, levanA casa me pertence; eu posso produzir
tamos-com o Presidente Mauro Benevides, ·que fez um esforço
As provas e vereis então que nada ganha
- muito grande para que fosse cumprido o que _o Regimentq
Quem humilha um cristão com tão suja artimanha
prescreve. Um dos problemas mais graves que existem no
Não deixo pecadof impunemente oculto;
nossQ País ~ e~ª~eºte 9 -çk iláQ__tenno~-_pr}p.cíi_>!<;>s ~gidos,
Vereis: _O ceu me ensina a: revidar o insulto.
e"m matéria--âe -combate ao desperdício. E eu tenho uma visão
Tenho Deus a meu lado; e o saberei vingar
muito clara de que o desperdício mais nocivo que existe em
De quem o- Ofende assim querendo-me expulsar!
nossa vida é o do tempo.
Sr. Presidente, na medida em que_ ninguém acredita que
No início do quinto e último _ato~-:tíitáa Sóó O impacto ·
os horários e os tempos regimentais vãO sei cU-mpridos, percede. traição e levado pelo justo sentimento de revolta, dá-se
bo que _não há uma presença macíça, exatamente no iníciO
o seguínte diálogo entre Orgonte e Cleanto (págs. 1941195):
_ :____4a ___Qr_~€?Il!_ ºo__ pia~ que deveria· começar às 15h30min, no
ORGONTE
máximo, oom 15 minutos de prorrogação.
E aturar toda a vida esse tipo indecente,_ _
Esse é O problema que procur<;> ~}ocar aq~Ii, exat~ente
Esse hipócrita, en-Io aqui como parente/f
para ·colaborar com a Mesa 9ue t~tcta, no dt_a ~e hoJe, os
__ ~ra uni sirilples mendigo ~ lhe fiz ~ª_fe1ita. ~---·-"'--c--~~~ !~ab~~~,?_S. Jt~T~-~~~~?-!~2~1u~!Y~- que eu Já ~mha levantado em outras_ocastoes, mclustve _à época-em que o_Senador
Não quero. nu-nca m-ais saber -de _gente: honesta!
Detesto homens de bem! Delh h~i dedar cabo[
Humberto Lucena era·Líder do PMDB,-que é exatamente
De hoje em diante comigO hão de sOfrer o diabo!·' ·o problema dOs tempos regimeôtais, para fazer C<?m que Os
Senador~ saibam que_, efetiv11mente, às 14h30min devem eS:-'tal: ~em·piCiiárlo Para- que Sé proceSse a--Ordem d(i-Díã~ nO
CLEANTO
Muito bem! OUtra vez perdeste as estribeiras[
máximo, com- aquela prorrogação. também regimental, de
f5 niíitutos. PerCebemos, hOje, uma cjUarta-feíra~ qu-arido do
.- ~m tudo. és inçapa:ide ter boa~ maneiras!
_
Tu SáiS~e untçn:gero -e caís-noutro exagero.
_itúciO -afiliai dé u·m trabalho-tegistatlv(), de urna no\'a _ r.A:esa
, 'Ou e·spéras derri'aiS."Ou.vais aó-õeseSpero~-~--" ·_ -.
i_ há PoUCos Senadores em pléTiário. DigO 'isso ~Uito à VOntadé~
Reconheces teu erro e viste com que arte Sr. Presidente Humberto Lucena, porque quem está inscrito
Esse falso c~stáo conseguiu_ enganar-te.
para fa~_ar agora - ~ tinha até um assunto que Considero
- iii!pórtánte ~&ru.~~u: Mas prefiro que se·J:cumpra o Regimento_
Mas. por mais _ que pi'ocure a razão·. -rrão atíriõP~q_Ue_piatica:s ICJgo urn--ttiii()r~de~ti!}_Q-L~.. :-.,_: -___if:qu:~ _Se liwie _ã-_ ~)"r~_ d9...Dia 1 )iicJ~gve_~_em _~acrlffc_iQ_~cJQ _ .
- S!' _o_ pérfido vilão. de repente. detestas _
_ _pronunciamento_.que iria laZer, pOrque Creiú qtie se-Dãó.OOiil~
Oue ~-ver cOm iStO as pessóas hóileStaS?' -_çarmos já cumprindo os horários regimentaís, daqui _a poucq
se de1:11pear ele tem o.descoco-- --- -:-- ---_--· ·não_serão cumpridos e teremos, n·ovamente, a Ordem do Dia
Cpm lPdo_ esse _catão-de.--Santo-de-pau-oCoL
iníciando às 17 horas ou 17h30min.
-_ ---_,-. _Ess~_é,3.QueStã9: de -ordem-que -levanto. Mas estou-pecfin:-ooàü~{ª'Cill.~ 'tOOà_ a'gêó'ie a eiê- Sêfa -1gii11(--~-
E qu( ne-nhu-m devótO 3pafe'Ça-,· -a-final?
do_-a palavra pela ordem no sentido de dizer que abro mão~
;r?eixa -ao m~u julgador tão)ola ç:onse.qllenci;a ___ -.
-inClusive não vou insistir .GOro V. E'JII:' para fazer uso da palavra,
E aprende a separar"Os fali:iS-da aparência; para que síi cumpra a Ordem do Día. -.-;- náo-·ser que V.
Não dê_s_ o teu amor à primeira- investida. ·- ·
~x~julgue diferentemente .
·
Erii tais caSOs, irmão; usa--a fusta-m'ecfidâ: ,-~-Se puderes, evita honrar qualquer incúria
Durante o discurso do Sr. Affonso Camargo, o
Mas aos homens de bem não lhes faça injúria.
Sr. Chq,g_as Rodr!gue~, ]r Vice-Pres_idente, deixa a cadei-.
E se tens de cair num ou noutro pecado,
ra _df!. presidência, que é ocupada pelo Sr. Humbeno:
Prefere vir pecar, irmão, deste outro_ lado.,,L~e_.na, Presidente.

Fevereiro de 1993

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Albano Franco - Aureo Mello - Bello Parga - Darcy
Ribeiro - Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Eduardo
Suplicy - Francisco Rollemberg --Guilherme Palmeira -

Jarbas Passarinho -
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João Calmon -João França -José

Samey - J uvêncio Dias -Nelson Carneiro - Rach!d. Sald'ª-nha Derzi - Ruy Bacelar.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Senador Affonso Camargo, V. Ex• tem toda razão e é propósito
da Presidência cumprir rigorosamente o Regimento, em todas
as suas normas.
No que tange à Ordem do Dia, de modo especial, temos,
realmente, que nos ater ao horário prefixadO. ---- O art. 158, eiii5eU § 1~ dispõe, textualmente:
"Art. 158 - ( ... )
§ 1' A Hora do Expediente poderá ser prorrogada pelo Presidente, uma única vez, pelo prazo máximo de quinze minutos, para que o orador conclua o
seu discurso, caso não tenha esgotado_ o tempo de que
disponha, ou para atendimento do disposto nO § 29
deste artigo, apóS O que a Ofdem do Dia terá iníCiO
impreterivelmente."

_- A_Presidência inforfl!_<!_ aos Srs. Senadores que comparecerá, ao Senado hoje, às 17h, o Sr. Ministro das :Minas e
Energia, Dr. Paulino Cícero de Vasconcellos para; na sala
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, debater,
infolmalmente, com os Srs. Líderes e parlamentares, sobre
g projeto de Lei que foi aprovado na Camara e eStá-sendo
encaminhado ao Senado Federal, que diz respeito a normas
disciplinadoras do consumo de energia elétrica.
Os_Srs . .Senadores que quiserem_ comparecer estão, portarito, avisados.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Esgotado
o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 71 Srs. Senadores. _
Passa;.se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÁM:ARA W 50, DE 1992
(Em regime de Urgência, nos tenitos_ do art. 336,c, do Regimento Interno.)
--- ~Yotação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara '1' 50, de 1992 (n' 4.621/90, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe
sobre a criação de Escolas TécriiCãs Federais e d.-ª outraS.
. p_ro~idência~, ~~nd~ .- _
_ __ _
_ Parecer, profendo em_ Plenáno, RelatOI~Benador
--=~-João Cabnon, favOiãVel com_E~end3~ que apreseJ?-ta.
SObre a mesa, requerimento que será lido- p~lo Sr. 19
Secretário.
_
· ÉJidci e aprovadO -o segti~nte

Segundo me informa a Assessoria da Mesa, teria havido
uma prorrogação ex-offkio por 15min, que tenniriou às 15b45
mio, mais ou menos ri3. hora em que V. Er pedia a palavra
para fazer a oportuna observação.
~ -~-=-=
•
Fique certo V. Ex• de que a Presidência levará adiante
esse propósito, que já anuilciei, de cumprir rigorosamente
o Regimento da Casa, que é a única forma de mantermos
a ordem dos nossos trabalhos, tanto no plenário, como nas
comissões.
___
__ ~
_ _; - ,_ _
"""_- ·_ ~-Por outro lado, até aproveito a oportunidade paia faZer
· REQUERIMENTO N• 110, DE 1993
um ape!o a todos Srs. Senadores, j_á_ que estamos faiando ·
Nos-.te~os-ao ~art~ 352, ltiCiso- ri:-;-d<fR:egiill~D.to__intemo,
em Reg:tmento, a respeito de uma norma; por· éiériij)IO qUe
requeremos a_ e:x_tinçã.o da urgênéla ·oonc_e_di_da p~fá_ o __ P~C
é de fundamental importância nos debates, aquela onde se
lê que o aparte deve ser rápido e não exceder a dois ou ~ 50197. quç u~ispõ~ ~q!Jre.a crié!Çâo 9-e_ªse<?las Técnicas Fede~ais.
três minutos. Porque, do contrário, vamos tet 3.(iUi disCUrsos -e dá-ou-tfãs J>rO-VidêDCiàS". -~ - - ---~- - - --~-~~---Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1993.- Marco.Maciel
paralelos que poderão comprometer o bom andamento dos
.
_.
nossos trabalhos.
.
. . .:. _ Mauro Beoevides - Mário Covas.
Já que V. Ex• colocou a questão, esto·u-apenas -ãpiovet~
tando a oportunidade para trazer aos Srs. Senadores_ -a-1Crit~
PJlES~E_NTEJHufii'6-ei:fo LuCenar:....:. .-:Ap~vado
· brança desse dispositivo.
·
·· - ·
-----o 'f~qúerun'ênto; â: inâtérii~Olfã. à- suâ: iramitâÇâó~Orâiriám.-:~

J

J- -

:, --

-

----

-_ - -_o:sa:.

··O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --,-- Jtem 2:
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ----&bre a
mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1• Secretário. __ '::~- --~ -c~PRQJI!TO QELEW ... CÂ,MARA N' 143, DE.1992
É lido o se11uinte
·
·
--- · -.
,-.<-~ {i;m ~~gu-néae lirgêricia,
teririok·ao aft. ''nó;':--''·
....._ .-: ;:. . ,.
o _-c, do liegUnerito Inteino)
·--:
Brasília, 3· de fevereiro 'de 11193 ·
·VOtação, em turno úniCo:~ do Projeto ·de l.ei da
Senhor Presidente:
_
·Cámara rt' 143', de 19'92, (n' 3.104/92, naCaS:a:deoriTenho a honra de dirillir-íne a Vossa Excelênciª pará,
_. _gém), de iniciálívá'aó.Pr~ii:lente da Repu'bliCá, quen?s termos do art. 39, do Regimento Interno desta Casa,f:9m.u: _
.~ díspoo sabre. a cri~Çáó'do Qpidro de Pessoal da Euil<la- •
mcar-lhe que estarei ausente do País, no pertOdo de '6 a 14 ·
ção Universidade Fedetàl<loAmapá·, e dá outrãs proVI--·de fevereiro_do corrente ano, ·ocasisáo em que e!itareí 'i:Dte~
--------::o=dências.tendO-- - ·---grando a Delegação do Congresso Nacional em míssl!o .ofictal
~~
,-~~7~~-~_pãfeéeifD.VQrável,
proferido-em
Plenário,
Relator:
na Rússia.
~~
Senador JOnas Pinheiro.
- ----- - Aproveitando a oportunidade, reitero a Vossa Excelência
as expressões de minha admiração e elevado apreço. -·Sena~
O Sr. Jonas Pinheiro- Sr. Presidente, peço a palavra
dor Valmlr Campelo.
~
-- - - -para encam_inhar a votação.

.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) diente lido vai à publicação. · · ·

O eXpe--,~-~-

ô,;.

o· SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) a palavra ao Senador Jonas Pinheiro.

CQnçiido .

__ ,:,_-.
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O SR. JONAS PINHEIRO (PTB -AP. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
sendo a matéria da mais alta sigriíficação ·e relevância e como
representante do Amapá, tive a Sãtisfação de ser o Relator
posto que fui um dos pugnadores para que chegássemos à
votação desta matéria o que signifiCará a Consolidação da
recém-criada Universidade do Amapá.
De modo que, tendo participado de numerosos pleitos
e frenqüentado várifúi -audiéncias,- Chegar ao dia da votação
é, para mim, objeto da mais alta e significativa satisfação. ·
Ao encaminhar a votação peço a tQdos os integrantes
da Bancada do PTB, e estendo esse pedido num verdadeiro
apelo aos demais Senadores, Companh.eiros de outras bancadas, no sentido de que dêem a sua aprovação a esta matéria
que é da maior importãncía pa-ra o Estado do Amapá, porque
significa a independência, o caminhar com os próprios pés
da nossa Universidade, contribuindo, desta forma, para a me~
lhoria do processo educacional de nosso Estado.
Portanto, Sr. Presidente, neste momento, encaminho favoravelmente a aprovação da matéria, apelando, não só à
Bancada do PTB, mas a todas as Bancadas do Senado, para
que aprovem esta matéria.
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) a palavra a V. Ex~

Concedo

O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senàdores·,
gostaria de dizer à Mesa e ao Plenário que subscrevo a solicitação do Senador Jonas Pinheiro.
Acompanhei, desde o início, esse trabalho no sentido
da criação e reconhecimento da Universidade do Amapá. O
Amapá era um território, não tinha, sequer, universidade
e, convertido a Estado, passará a ser um dos poucos que,
se tal projeto não vier a Ser- aproVado, não contará com uma
universidade. Daí por que não nos resta outra conduta nesta
Casa, que é a Casa da Federação, senão fazer justiça a' um·dos novos Estados federados que, com toda razão, sonha
em ter devidamente regulamentada a sua Universidade Federal.
Daí por ·que a nossa manifestação se faz no sentido do
acolhimento da referida proposição, atendendo, assim, ao
apelo do ilustre Líder do PTB, Senador Jonas Pinheiro, digno
representante do Amapá nesta Casa do Congresso Nacional.
, O Sr. Elcio Alvares para e~caminhar.

Sr. Presidente, peço a palavra
-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares para encaminhar
a votação.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr-5. Senadores,
paralelamente à votação desse projeto, eu gostaria de prestar
uma homenagem que julgo imperiosa rto -inS.tarite em que
decidimos matéria de tamanha importância para o Estado
do Amapá. Registro, portanto, de público, o empenho do
Senador Jonas Pinheiro em favor desse projeto.
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Em todos os momentos de sua t~;lll)litação~ este projeto
-criação de quadro de pessoal da Fundação Universidade
Federal do Amapá- teve, de parte do Senador Jonas Pinheiro, um. empenho ·que eu chamaria de entusiástico, motivado
pelo seu acendrado amor às coisas do seu Estado.
O Seriador Jonas Pinheiro, ao lado dos Senadores José
Samey e Henrique Almeida, tem desenvolvido uma atividade
que merece ser destacada neste instante. Impressiona-me como dedicação ao Estado d.o Amapá une esses três representantes~

Em relaçáo ao projeto em questão, a atuação do Senador
Jonas Pinheiro, como se não bastasse o brilhantismo do seu
parecer, extrapolou os limites comuns de um relator que acompanha um projeto: o Senador Jonas colocou alma, colocou
entusiasmo e, acima de tudo, fez sentir aos seUs colegas que,
naquele momento, era porta-voz da sua comunidade, principalmente da mocidade do Amapá, que depende de uma universidade sólida para fazer com que seus estudos progridam.
Sr.Presidente, eminentes senadores, todos vamos votar
favoravelmente a esse projeto: Quero resSaltar, para que fique
registr-ado nos Anais da Casa, que- o--Amapá deve muito ao
Senador Jonas Pinheiro, sobretudo agora que S. Ex• acrescenta à histórja do Estado m:Us uma conquista, tão ligada
à mocidade do Amapá.
Está -de parabéns o Amapá, a sua universidade e a sua
juventude pela dedicação--do extraordinário- Senador Jonas
Pinheiro.
O Sr. Mauro Benevides .:_ Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo a
palavra ao Senador Mauro Benevides, Líder do PMDB.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, recordo, no instante em que votamos essa proposição,
que a sua inclusão na pauta da convocação-extraordinária
do Con:gresso Nacional se deveU a gestões realizadas junto
a mini, então Presidente do Senado~ pelos nobres Senadores
José Sarney, Jonas Pinheiro e Henrique Almeida.
Todos se empepharam junto ao Presidente do Senado
-eu o fiz junto ao Presidente da Câmara- para que g-aranifssemos a apreciação desta matéria. Nosso empenho naquela
ocasião, Sr. Pres~dente, se deveu ao fato de que estávamos
absolutamente convictos de que essa· pro-posição mereceria
-- -o apoio indiscrepante desta Casa.
Por isso, Sr. Presidente, a Bancada do PMDB votará
à P_!_?posição. ·

favoravelm~nte

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação
o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
~
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_
O projeto irá à sanção.
É o seguinte o proíeto aprovado:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 143, DE 1992
· (n° 3.104/92, na Casa de origem)

(De iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre a criação do Quadro de
Pessoal da Fundação Universidade Fe-deral do Amapá, e da outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decréta:
Art. lo~ Fica criado o-Quadro de Pessoal da Fundação
Universidade Federal do Amapá, com os Carqos Efetivos, os Carços
de Direção e as FunçÕes Gratificadas especificados nos Anexo I e
II. desta Lei.

Art. 20 ~ o provimento dos Carqos de Direção e das
FUnções Gratificadas de que trata o artiqo anteriqr dar-se-á na
forma da Lei no 8.168, de 16 de janeiro de 1991.
'Pariqrafo único -A nomeação de ocupante dos Cargos de

Direção e Funções Gratificadas dar~se-ã,.qradativamente, no per!odo de 1992 a 1994, de acordo com aa· necessidades da Instituição~

Art~ JC ~Os Carqos Efetivos a que se refe~e o art~ lO
desta Lei serao providos mediante a nomeação de candidatos habilitados em concurso pÚblico de provas ou provas e titules, nos
termos da Lei n"o 8 ~ 112, de 11 de dezembro de 1990, e demais normas e requlamentos pertinentes~

Parágrafo único~.O A nom.e'ação· a.e servidores par os Car9'08 EfetivQS ocorrerá., gradativamente, conforme
especificado no
Anexo III desta Lei~
Art~ 40 ~As despesas decorrentes da aplicação desta
lei serão atendidas à conta dos recursos orçamentários próprios
da União~

Art. 50 ~ Esta .lei entra em vigor na data de

t Revogam-se

Art. 60

FUND~ÇÃO UNIVERSiDAbE FEDERAL DO AMAPJl

~UADRO DISTRIBUTIVO - CARGOS DE DIREÇKO - CD

CD CD CDCD -

1.
2

NOMERO DE C)\RGOS
1
1

3

3

4

12

TOTAL
'3

pu-

a~ dispowiçÕe• em contrário.

QUADRO DISTRIBUTIVO - FUNÇ0ES GRATIFICADAS - FG

ANEXO I

CODIGO

sua

17

COOIGO

FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG
FG

- 1
- 2
- 3
-

-

~'OTAL

4

NOMERO DE
2
4
16

5
6

2

7
8
g

8

FUNÇÔE!l
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FLNDAÇÂO UNIVERSIDADE FEDERAL DO

AMAPA

QUADRO PERMANENTE 00 PESSOAL DOCENTE
E T!cNICO-ADMINISTRATIVO

DISCRIMINAÇÃO
~-PESSOAL

I-

DOCEN'l'E ~1AGIST2RIO SUPERIOR

II - PESSOAL TgCNICO ADMINISTRATIVO

1.

GRUPOt N~VEL SUPERIOR
CARGOS! ADMINISTRADOR

2.

CARGOS

130

129

2G
4

ASSISl'ENTE SOCIAL
BIBLIOTECÁRIO/DOCUMENTALISTA
BIOLOGO
BIOQU!MICO
COMUNIC0LOGO

2

CONTADOR

1

ECONOMISTA

1

ENFERMEIRO

2

2

1
1
1

~teDICO

2

OOONT0LOGO
PROCURADOR

1

T2CNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS'

G

2

G7

GRUPOs N!VEL ~DIO

CARGOS: ALMOXARIFE
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DATIL0GRAFO
DESENHISTA TSCNICO

1

14
10
10
2
3

nTr.!T'rli.T'IOR

MO'l'ORISTA

3.

,PROGRAMADOR OE CO.f.1PUTADOR

1

TSCNICO EM
TeCNICO EM
TeCNICO EH
T2CNICO EM
VIGILANTE

2
4
2

ARQUIVO
CONTABILIDADE
ESTAT!STICA
LABORATCRIO

GRUPO: N!VEL DE APOIO
CARGOS:

3

l2
36

AUXILIAR DE LABORAT0RIO
AUXILIAR OPERACIONAL/SERVIÇOS GERAIS

2

CONT!NUO

2

3
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"2

COPEIRO

l

OESENHIS'l'A COPISTA

3

OPERADOR OE f.tAQU !NAS COP !ADORAS

SERVENTE DE LlMPEZA

20
3

ANEXO III

FUNDAÇÃO UN';ERSIDADE FEDERAL DO AHAPÂ
CRONOGRAMA DE ADMISSXO DB SERVIDORES
1992/1994

ANO

1992

1993

1994

DOCENTES

I
I
I
I
I
I
I
I

TtC~

ADM~

TOTAL

93

108

201

16

18

34

3

24

129

259

21 -----

I
TOTAL

130

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Item 3:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'153, DE 1992
(Em regime de urgência-, nos temióS do art. 336,c, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 153, de 1992 (n• 3.465/92, na Casa de origem), de iniciativa" do P~esjdente da_ República, que
cria cargos na Cárreira Policial Federal, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Magno Bacelar.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 107,
de 1993, de extinção da urgência.)
Passa~se à votação do requerimento de extinção de urgência.

Os Srs. Séiiadores que o aprovam queiram permanecer
se,ntados. (Pausa.)
Aprovado.
O proje"to volta à- tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 4:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 155, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto_ de Lei da
Câmara n• 155, de 1992 (n• 3.420/92, na Casa de origem), de iniciativa do Ministério -Público da União,
que dispõe sobre a regulamentação da Carreira de
Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público
da_ U níão (MPU) e dá outras providências, tendo
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Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Jonas Pinheiro.
A matéria constou da pauta da sessão ordinária do dia
1"' do corrente, quando teve a sua votação adiada para hoje.
Em votação o projeto, em turno úi:tico.
Os Srs. Seiladores que o aprOvam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 155, DE 1992
(N• 3.420/92, na Casa de origem)
(De iniciativa do Ministério Público da União)
Dispõe sobre a regulamentação da Carreira de
Apoio Téenico-Administrativo do Ministério Público da
União - MPU e dã outras providências.
O Congresso Nacional" decreta:

CAPÍTULO I
Estrutura da Carreira
Art. !9 A Carreira de Apoio Técnico-Administrativo
do Ministério Público da União é constituída pelas categorias
funcionais de Técnico, Assistente e Auxiliar.
Art. 2~' A especificação, a descrição das atividades, os
requisitos de escolaridade e formação profissional são os se"
guintes:
1. Nível Técnico- Constituído por especializações pro·
fissionais caracterizadas por atividades periciais, pesqUisa, supervisão, coordenação, planejamento ou execução especializada, em grau de complexidade que exija formação de nível
superior, nas seguintes áreas de concentração:
Área I - Processual - atividades jurídicas de apoio
direto à atividade-fim; serão admitidos Bacharéis em Direito;
Área II -Pericial- atividades especialKT.adas na realização de perícias e exames necessário's às afiviáades institucionais, será exigida formação superior em Antfopologia,
Contabilidade, Arquitetura, Engenharia Florestal, Biologia,
Engenharia Sanitária, Economia, Análise de Sistemas, Estatística, e Medicina, alteJ;"nativamente;
Área III - Administrativa - para o desempenho -de
atividade-meio; serão admitidos possuidores de diploma de
qualquer curso superior;
··
Ãrea IV- Informática - atividades de processamento
de dados em nível de desenvolvimento de sistemas; será requerida formação superior em informática ou diploma de qualquer
curso superior com especialização em Análise de Sistema;
Área V - Saúde - atividades de atendimento na área
médica, odontológica, psicológica e de assistência social; serão
admitidos diplomados em curso superior de Medicina, Odontologia, Psicologia, Enfermagem e Assistência Social;
Área VI - Documentação - atividades referentes a
trabalhos de pesquisa e registro bibliográfico de documentos
e informações; os ocupantes deverão ter f0rriiação superior
em Biblioteconomia;
Área VII - Engenharia e Arquitetura - para desempenho de atividades de execução qualificada de trabalhos relativos à construção, conservação e fiscalização de obras e elabo~
ração de normas para administração e conservação dos imóveis
ocupados pelas unidades do MPU, sendo necessária a formaçã? superior em Engenharia Civil ou em Arquitetura;
c

•
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2. Nível Assistente - constituída de áreas de concen- tração caracterizadas por atribuições de nível médio, desenvolvidas sob supervisão, de execução de tarefas essenciais ao
desenvolvimento do apoio às atividades-meio e fim, para as
quais Jé exigido o 2'-' grau completo;·
Are a I - Assistente de atividade-fim- para desempenho
de tarefa de apoio direto ã atividade-fim com atuação específica na realização de diligências eono·controle processual, como
Secretário de Subprocurador-Geral, Procurador e Promotor
e na área de documentação e infOrmaçâO jurídica;
Área II -Assistente de Atividade-Meio- para desempenho de atividades de execução na área administrativa, ser
bretudo de pessoal, material e orçamento;
Área III- Informática- para desempenho de atividades
de processamento de dados, em nível de programação e operação·
.
Arca IV - Saúde - Para desempenho de atividades
auxiliares de atendimento na área médica, odontológica e
laboratorial;
3. Nível Auxiliar - constituída de áreas de concentração caracterizadas por atribuições rotineiras, de apoio às
atividades-meio e fim, constantes de tarefas de execução de
menor grau de çomplexidade, para as quais se exige o 1'-'
grau ~mpleto;
Area_ I - Transporte- para desempenho de atribuições
específicas de motorista profissional relacionadas com o transporte oficial de passageiros e cargas, envolvendo a condução
e conservação de veículos, e acompanhamento e segurança
de autoridades no exercício do cargo;
Área II- Administrativa---: atividades de caráter profissional de menor grau de complexidade e responsabilidade
envolvendo tarefas relacionadas com serviços de portaria, telefonia, reprografia, liritpeza, Conservação, copa· e serviços diversos;
Área III- Vigilância- atividades de caráter operacional
caracterizadas por tarefas executivas de vigilância e fiscalização interna e externa, bem como segurança noturna e controle do acesso de visitantes às dependências das Procuradorias
e Promotorias·;
·Área IV - Artesanato -:-r atividades de caráter operacional, abrangendo encargos de conservação, transformação
e operação de peças, máquinas, aparelhos diversos, e sistemas
elétricos e hidráulicos;
CAPÍTULO II
Da DeoomioaçãO do. Cargo

Art. 39 A denominação do cargo da carreira será obtida
acrescendo-se ao nome das Categorias de Técnico, Assistente
e Auxiliar, o nome da ~rea de c·oncentração respectiva.
Parágrafo único. Os cargos serão identificados-pelos códigos dos Níveis da Categoria Funcional, seguidos de numeração se_qüericiá.I composta de três dígitos," que identificarão
a área de concentração:·
Técnico - NTC- 100
Assistente -NAS - 200
Auxiliar- NAU- 300
CAPÍTULO III
Do Ingresso

Art. 4'-' O ingresso na carreira dar-se-á mediante apro, vação_ em. concurso público de provas, ou de provas e- títulos,
no pnmeuo padrão de vencimento da classe inicial das respectivas categorias funcionais.
-
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§ 19 O concurso será realizado por área de concentraprazo mínimo de dois anos, só podendo ser transferido ou
ção, de acordo com as necessidades e interesse da Admiremovido ex officlo, no interesse da Administração.
nistração.
Art. 1_1_. _ Nenhuma redução de remuneração poderá re§ 2~' _Para as áreas de concentração das categorias de
sultar da aplicação desta Lei, sendo assegurado ao servidor
Técnico, Assistente e Auxiliar, que abranjam mais de uma
a diferença conio vántagem pessoal nominalmente identificada
formação profissional, as vagas serão distribuídas no edital
a ser absorvida nos casos de promoção.
de concurso público, segundo a formação exigida e de acordo
Art. 12. A aplicação desta Lei não implica aumento
com a necessidade da administração.
_
_ _ _ _ ____:_ ______ 4_~_ despesas.
§ 39 O concurso público será objeto de regulamentação
- Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de suã p~bliespecífica, por ato do Procurador-Geral da República.
çação.
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.
CAPITULO IV
Da Remuneração
anexo I
Art. da lei n° de
de
1992
Art. S' Os: vencimentos coaesp·ondentes a cada catego~
ria 7 classe, padrão, são os fixados no Ane_xo II da Lei n9
I. Técnico do Ministério Ptíblico da União
8.460/92, acrescidos da vantagem criada pela Lei n' 7.761189,
nos percentuais estabelecidos em regulamento próprio, obSer. Arca de Concentraçllo
Quantidade
vado o disposto no art. I• da Lei n• 8.448/92.

CAPÍTULO V
Da Dotação de Pessoal
Art. 69

A dotação de pessoal, assim entendida como

os quantitativos de cargos-efetivos, da Carreira de Apoio Técnico-AdministrativO-do Ministérió PUblico dª Uoi~o -_M~U.
criados pelas Leis n~ 8.428/92, 8.469/92 e 8.470/92,serão distribuídos por categorias e áreas de concentração, coriforme Anexo I desta Lei.
Art. 79 As atuais categorias fUncionaiS, pertencentes· ao
Plano de Classificação de Cargos-PCC, da Lei n' 5.645nO,
do Quadro Permanente do MPU. passam a ter a denominação
atribuída pelo Anexo II desta Lei.
Parágrafo único. As dotações dessas categorias funcionais incluem-se nos quantitativos mencionados ·no art. 69
CAPITuLO VI
Da Transferência
Art. 8• O servidor da Carreira poderá ser transferido
para os diversos ramos do MPU, para categoria e área de
concentração igual àquela a que pertença ao ramo de origem,
observada a dotação de pessoal estabelecida.
Parágrafo único. A tranSferência dar~se~á a pedido do
servidor ou ex officio, no interesse da Administração, dependendo da existência de vaga e anuência dos ramos envolvidos.

I ~ Processual
TI- Pericial
DI ~ Adrninsitrativa
IV - Informática
V- Saúde

87
249
79
59
43
18
806

VI - Documentação
VII ~Engenharia e Arquitetura
Subtotal

2 Assistente do Ministério Público da União

·Área de Concentraçllo

Quantidade

I - Atividade-Fim
·II - Atividade-Meio
III - Informática
IV- Saúde
Subtotal

981
1.195
175
73
2.424

3. Auxiliar do Ministério Público da Unlao
Área de Concentraçllo

CAPÍTULO VII
Das Disposições Gerais
Art. 99 O controle de vagas dos respectivos cargos será
feitO por ãrea de Concentração, das respectivas categoriãs furicionais.
Art. 10. O servidor cuja lotação for determinada em
provimento inicial de cargo da carreira, deverá permanecer
na unidade administrativa, ou ramo em que foi lotado pelo

271

I - Transporte
II - Administrativa
III - Vigilância
IV - Artesanato
subtotal
Total - Geral

Quantidade
213
397
300

108
1.018

4.248
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Anexo II
da Lei n° de
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de 1992

Sltuaçao Atual

Situaçao Nova

Categorias Funcionais

Categorias - Área de

Lei 5.645{70

Concentraçao

Grupo _Serviços Jurídicos _ SJ -1100
Assistente Jurídico - SJ-1102
Grupo - Outras Atividades de NIVel Superior - NS-900
Economista - NS-922
Adrninsitrador - NS-923
Contador - NS-924
Estatístico - NS-926
Tec. de Assuntos educacionais ~ NS-927
Tec. em Assuntos Culturais - NS-92&
Sociólogo - Ns-929
Téc. em Comunicaç!lo Social - NS-931
Auditor - NS-934
. '. Jnspetor de Abastecimento - NS-_937 ·
Grupo - Segurança e lnfoimaçóes - SI-1400
Analista de Informaçoes- SJ-1401
Grupo - Arquivo - AR-2300
Arquivista - AR-2301
·
Grupo - Pesquisa Cientfflca e Tecnológica - PCT-200
Pesquisador em Ciencias Sociais e Humanas - PCT-203
Grupo - Processamento de Dados'- PR0-1600
Analista de Sistemas - PR0-1601
·

Grupo- Outras Atividades de Nfvel Superior - NS-900 _
Medico - NS-901
· Psicólogo - NS-907
Odontólogo - NS909
Assistente Social - NS-930
· Grupo - outras Atividades de Nfvel Superior·- NS:OOÕ ·
Bibliotecário - NS-932
Grupo- Outras Atividades de Nfvel·Superior --NS-900
Engenheiro - NS-916
·
Arquiteto - NS-917
Grupo - Serviços Auxíliares - SA-'800 · .··
· Agente Administrativo - SA-801 ·-- · -Datllógrafo - SA-802
· Grupo - Serviços AUxiliares - SA-'800 _·
·
_
Agente Aôrninistrativo - SA-801
Datilógrafo - SA-802
• ·
. - ~- --- ----- -· • Grupo- Outras Atividades de NIVei_Médio- NM-1000
Ãgente de Serv. Engenharia- NM-1013
Desenhista - NM-1014
Agente de Assuntos da Indústria
Açucareira - NM-1024
_
_ __
Ag. Telecomunicaçaoes e eletricidade =_NM,1027 _
Técnico da Contabilidade - NM1(!49 ·
Ag. Mecaniiaçao e Apoio- NM-1043
, ~ t.gente deAtivi<!ades !lo çaft - CCC'2022 - -

Tecnico do MPU - Mic-100
Tecnico Processual- NTC-101

.

Tecnico Administrativo - NTC-103

Técnico de Informática- NTC-104

Tecnico de Saúde - NTC-105
Técnico de Documentáç!lo - NTC-106
Tec. Engenharia e Arquitetura - NTC-107
Assistente de Atividade-Fim - NAS-201

Assistente de Atividade-Meio - NAS-202

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Fevereiro de 1993

Grupo - Processamento de Dados - PR0-1600
Programador- PR0-1602
Operador de C'.omputador- PR0-1603 ,
Perfurador- Digitador- Digitador- PR0-1604
Grupo- oútras Atividades de Nfvel Médio- NM-1000
Auxiliar de Enfermagem- NM-1001
Grupo- Transporte e Portaria- TP,1200
Motorista Oficial- TP-1201
-Grupo- Transporte e Portaria- TP-1200
· Agente de Portaria - TP-1202
Grupo- Outras Ativldades de Nfvel Médio- NM-1000
Auxiliar Operacional de Serviços
Diversos - NM-1006
Telefonista - NM-1044
Grupo- Outras Alividades de Nfvel Médio- NM-1000
Agente de Vigilância - NM-Hl45
Grupo - Artesanato - Art-700
Artffice de Mecânica - Art-702
Art. Elet. e Comunicações- Art-703
Art. Carp. e Marcenaria - ArT-704
Art de Artes gráficas - ART-706 ·

Quinta-feira 4 1011

Assistente de Informática - NAS-203
Assistente de Saúde - NAS-204
Auxiliar do MPU - NAU-300
Auxiliar de Transporte - NAU-301

Auxiliar Administrativo - NAU-302

Aux_ de Vigilância - NAU-303

Auxiliar de Artesanato - NAU-304

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Item 5:
PROJETO DE RESOLUÇAO W s-;-DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do .a.n.
336, c, do Regimento Interno.)

de crédito externo, com garantia da União, no vãlor.de
US$7 ,945,277.00 (sete milhões, novecentos e quarenta e cinco
mil, duzentos e setenta e sete dólares norte-americanos), junto
à Empresa Húngara de Comércio Exterior e de Empreen-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n~' 8, de 1993, que autOriza a Companhia de Desenvol-

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de fevereiro de 1993.
-Chagas Rodrigues, Presidente - Lucldio Portella, Relator

dimentos para Exportação -AGROINVEST. ·

vimento do Vale do São Francisco (CODEVASF) a
ampliar os limites fixados no art. 79 da Resolução n<!
96, de 1989·, do Senado Federal, com vistas a contratar
operação de crédito externo~ com garantia da União,
no valor de sete milhões, novecentos e quarenta e cinco
mil, duzentos e setenta e sete dólares norte-americanos,

junto à EmpreSa. Húngara de Comércio Exterior e de

- Lavolsfer Maia - Carlos Patrocínio_
ANEXO AO PARECER N' 23, DE 1993
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48 1 item
' 28, do Regiiil.ento Interno, promulgo a seguinte
·
1

RESOLUÇÃO N• , DE 1993
Autoriza a Companhia de Desenvolvimento do Vole
de São Fraociseo - CODEVASF, a amplillr os limites
fixados no art. 7• da Resolução n• 96, de 1989, do Seoado

Empreendimentos para Exportáção (AGROIN-

VES1).

.

-

-- ..

Em votação o projeto, em turno úniCO.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer

Federal, com vistas a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, do valor de US$7,945,
277.00 (sete milhões, novecentos e quarenta.~ cinco mil,
duzentos e setenta e sete dólares norte-americanos), junto ii Empresa Húngara de Comércio Exterior e de Em-

sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora~

para-a réâ3.ção fmal.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena).- Sobre a
mesa, redação final da matéria, que será lida pelo Sr. 1"' Secre-

$io.

preendimentos para Exportação- AGROINVEST.
O Senado Federal resolve:
.
.
.· .. ..

.

·-

É lida a seguinte

PARECER N• 23, DE 1993
(Da Comissão Diretora)

·

~

Art. 1" É a Companhia de Desenvolvimento. do V ale
·de São Francisco- CODEV ASF, autorizada a elevar tempo!rariamente Os limites fixados no art. 79 da Resolução n 9 96;
de 1989, do Senado Federal, nos termos do art. 9<! da citada
Resolução, com vistas a ·contratar operação de crédito externo~ 1

1993~edação Doai do Projeto de Resolução o• 8, de

'com garantia da União, no valor de US$7,945,27TOO (sete-·

Imilhões, novecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta
A Coril.issão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n' 8, de 1993, que autoriza a Companhia de

Desenvolvimento do Vale do São Francisco- CODEVASF,
' a ampliar os limites fixados no art. 79 da ResoluÇão n• 96,
I de 1982,_do .Senado Federal, com vistas ª--c;<>l!.tratar oper~<!

~.

c.--

. ..

.

. ..

. - ... .-

.. '

- ..

!e

sete dólares norte-americanos), junto à Ein.presa Húngara

de Comércio Exterior e de Empreendimentos para Exportação- AQ.~OINVEST.
.
.
·
I Parágrafo único. Aoperaçãodecréditoexternoreferida
ino Cloputdeste artigo destina-se a financiar a importação·de ·
1

'--~o-=

..... _,

c~'''~'.·

:-:- .· . . .

n

-,

· - - ; .

••

·I.

1012 Quinta-feira 4

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

FevereirO de 1993

bens e serviços de assistência técnica e transferência de tecno- (n' 3.423192, na Casa de oriem), que dispõe sobre a organilogia, no âmbito do Protocolo de Cooperação Técnica Finanzação e o funcionamento do Conselho Monetário Nacional.
ceira celebrado entre a União e ·aquela empresa, em 10 de
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de fevereiro de 1993.
abril de 1992.
·
- - Chagas--Rodrigues, Pi-eSidente - Lucidio Portella, Relator
- Lavoisier Maia - Carlos Patrocínio.
Art. 2"' É a República Federativa do Brasil autorizada
a conceder garantia à operação de crédito externo referida
ANEXO AO PARECER N• 24, DE 1993
no art. 1~> desta Resolução.
Dispõe sobre a organização e o funcionamento do
Art. 3"' As condições financeiras básicas da operação
Conselho Monetário Nocional.
de crédito externo a ser garantida pela União são .as seguintes:
I) valor de importação: US$9,931,597.00;
II) valor do financiamento: US$7,945,277.00;
EMENDAN'1
III) vigência: data-limite: cinco anos, prorrogáveis por
(Corresponde à Emenda n• 2, Relator)
mais doze meses, a partir da assinatura;
Acrescente-se no art. 19 o inciso IX renumerand-o-se os
IV) tranche "A" (serviços):
demais:
o) valor total: US$5,478,000.00;
Art. 1• ............................. ----···--···--··
b) valor financiado: US$4,382,400.00; ·
IX - um representante dos bancos comerciais es·
c) sinal down payment:
taduais, ouvída a associação respectiva, nomeado pelo
-dez por cento do valor do contrato, como sinal, quaPresidente da República."
renta e cinco dias contados de sua assinatura;
-dez por cento do valor do contrato, como sinal, quaEMENDAN'2
renta e cinco dias contados da data da emissão das atas de
(Corresponde à Emenda n• 3, de Plenário)
início efetivo dos serviços e da aprovação dos projetes executivos;
"O inciso XIV do art. V passa a ter a seguinte
d) amortização: oitenta por cento do valor do contrato,
"Art. p ............... ~ .............
redação:
em doze prestações semestrais. iguais e sucessivas, vencendo
XIV - sete membros nomeado pelo Presidente
a primeira dezoito meses após a data das atas referidas no
da República entre brsileiros de ilibada reputação e
item b acima;
notória capacidade em assuntos econômicos-financei·
V) trancbe "B" (bens):
ros.••
a) valor total: US$4,453,597.00;
b) valor financiado: US$ 3,562,877 .00;
c) sinal down payment:
EMENDAN•3
- dez por cento do valor do contrato, como sinal, qua·
(Corresponde à Emenda n• 4, de Plenário)
renta e cinco dias contados de sua assinatura ou após à emissão
.. Substitua-se no § 2~ do art. 19 "nove membros"
da guia de importação referente a compra de bens;
por '~onze membros" e no § 6,. do art. 1~' "nove de
-dez por cento do valor do contrato, dentro de quarenta
seus membros" por "onze de seus membros".
e. cinco dias contados da data de conhecimento de embarque
ou armazenagem e fatura comercial;
EMENDAN•4
d) amortização: oitenta por cento do valor do contrato,
(Corresponde à Emenda n• 1, Relator)
em doze prestações semestrais, iguais e sucessivas, vencendo
a primeira dezoito meses após a data do conhecimento do
Dê-se ao art. 3~' do Projeto a seguinte redação:
embarque ou de armazenagem e da fatura comercial (docuuArt. 39 Revogam-se as disposições em contrá---mentos básicos);
rio."
VI) juros: exigidos semestrahnente à taxa de sete e meio
por cento ao ano sobre o saldo devedor. calculados a partir
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luoena) -Em discusda data dos documentos básicos ou das atas.
são a redação final. (Pausa.)
Art. 4• A autorização concedida por esta Resolução deNão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
verá ser exercida num prazo de quinhentos e quarenta dias
Em votação.
contados da data de sua publicação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
Art. 5~> Est~ Resolução entra em vigor na data de sua sentados. (Pausa.)
Aprovada.
publicaçã().
A matéria vai à promulgação.

e

PARECER N• 24, DE 1993
(Da ComisSãoDiretora)
Redaçio final das Emendas do Senado ao Projeto de
Lei da Cãmora n• 157, de 1992 (n• 3.423/92, no Casa
de origem).
·
A Comissão Diretora apresenta ã. redaçã.o final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Cãmara n' 157, de 1992

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luoena) -Item 6:
PROJETO DE lEI DA CÂMARA N• 157, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c; do Regimento Interno.)
Discussão, em turno únicO, do Projeto de Lei da
Cãmara n• 157, de 1992 (n' 3.423/92, ··na Casá de ori'
gem), de iniciatiVã do Presidente da República, que
dispõe sobre a organização e o funcionamento do Conselho Monetário Nacional. (Dependendo de Pareoer.)
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Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo
o nobre Senador José Fogaça para emitir parecer sobre a
matéria.
·
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"Inciso IX- Um representante dos bancos comerciais estaduais, ouvida a associação respectiva, nomeado este pelo Presidente da República."
Como sabeinos, nos termos da Lei n1> 4.595, comp_õem
o Conselho Monetário Nacional setores diversos da sociedade
e os bancos comerciais e estaduais pela sua penetração, capilaridade, representativida de, pela sua presença na vida económica dos Estados, municípios e afinidade política e ec0ri6mica
com as sociedades regionais. Esses bancos têm um espaço
e uma presença na vida financeira nacional que não pode
ser desconhecida e que precisamos respeitar; identificar e expressar com esta representação no Cõnselho Monetário N acional.
.
Portanto, se toma imprescindível que os bancos comerciais e estaduais participem desse colegiado, aprimorando sua
representatividade e, evidentemente, refletindo os anseios das
comunidades regionais no âmbito das decisões do Conselho
Monetário Nacional.
Com essas dPas emendas e considerando que o Conselho
Monetário Nacional é um órgão imprescindível para o governo
poder executar a sua política financeira e a urgência da aprovação desse projeto, o nosso parecer é favorável.
Sr. Presidente, opinamos pela aprovação.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS.- Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
trata-se de um projeto de amplo interesse do atual Governo.
O Conselho Monetário N acion-ru., como sabemos, tem
a importantíssima responsabilidade de decidir sobre_ questões
financeiras, desde operações do Banco Central até· as que
vão atingir a esfera dos bancos comerciais privados e do setor
estatal. O Conselho Moiletário Nacional, por ter atribuições
prementes, não pode parar. Portanto, é absolutamente necessário regulamentá-lo diante da nova estrutura, da nova composição do MinistériO, -(J.I.ie, no atual-Govemo, foi desdobrado
em MinistériO da Fazenda e Ministério do Planejamento.
A proposta de iniciativa do Presidente da República, na
verdade, só atualiza a estrutura do Conselho Monetário Nacional à estrutura dos novos Ministérios conStituídOS~ pelO nOvo-'
Governo.
No entanto, há pequenos problemas que devem ser saneados no projeto que veio da Câmara. Esse projeto revoga
a Lei rt' 8.056, aprovada pelo Congresso Nacional, que é
absolutamente imprescindível para que o Conselho Monetário
Nacional continue funcionando normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer
Como sabemos, no Ato das Disposições ConstitucionaiS
é favorável, com as emendas apresentadas pelo Sr. Relator.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
Transitórias, estabeleceu-se que o Conselho MoDetário-Naciodo projeto e das emendas em turno único.
nal só funciOri.ã.rl.a mediante nova lei complementar que organizasse todo o sistema financeiro naciori31.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra apenas
Lembro-me de que, por ocasião da Assembléia Nacional
para pedir um esclarecimento ao Relator.
Constituinte, houve um debate profundo, intenso, polêmico,
a respeito do papel e das funções de caráter legiferante do
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
Conselho Monetário Nacional, muitas vezes atingindo a esfera
·
a palavra a V. EX'
da comPetência do próprio Poder Legislativo, numa fronteira
·
O
SR.
RONAN
TITO
(PMDB
- MG. Para esclarecidifícil de se estabelecer. Era iiriportante qu-e -essã legislação
mento. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gost~a
nova aflorasse.
de fazer uma pergunta ao ilustre Relator da matéria.
No entanto, o Congresso Nacional, propositadamente,
Senador José Fogaça, com a ampliação de mais um elepor razões próprias, por razões intestinas-, reiardou essa legismento representando os bancos estaduais, haverá diminuição
lação complementar. Em função disso, o própriO COngresso
no número - seis -de representantes de cidadãos de grande
viu-se na obrigação de regulamentar o funcionamento do Conexperiência económ.icowfinanceira e ilibada conduta, indicados
selho Monetário Nacional até que a nova lei complementar
pelo Presidente d;i República, para que' se possa manter o
adviesse.
quórum ímpar? Ou Sua Excelência continua mantendo os
Enquanto esta nova lei complementar não for aprovada
seis, e ai nós teremos um colegiado par?
por esta Casa e pela Câmara, o Conselho Monetário Nacional
Essa a pergunta que faço ao ilustre Senador José Fogaça.
estará inviabilizado, a não ser que mantenhamos a Lei no:>
8.056.
.
..
O Sr. José Fogaça - Senador Ronan Tito, de fato a.
introdução desse novo representante não está substituindo
Portanto, é absolutamente necessário qUe alteremos o
texto da mensagem oriunda da Câmara, que diz:
ninguém.
"Art. 3•: fica revogada a lei n' 8.056 de 28 de junho
Eu estava respondendo, quase que em aparte à intervende 1990."
.
ção do nobre Senador Ronan Tito. Mas, de qualquer maneira,
Sr. Presidente, estamos apresentando emenda neste senti- para deixar as coisas muito claras, nós estamos introduzindo
do, reproduzindo aquela frase tradicional, que é mais usual
esta emenda como inciso IX, renumerando os demais.
na conclusão das unidades legais: "ficam revogadas as dispoDe modo que, na verdade, nós teremos exatamente 26,
sições em contrário". Não podemos revogar _a Lei no:> 8.056, __ porque os 6 Membros nomeados pelo Presidente da Repúsob pena de inviabilizar o Coi:Jselho MorietâriONãcional; tor- blica, entre brasileiros de ilibada reputação e notória capacinar impossível a sua existência. Juridicamente não há Conse- dade em assuntos econômico-finariceiro s, são mantidos.- Co.,
lho Monetário Nacional e não há possibilidade de fazê-lo e
mo se sabe, cabe ao presidente do Conselho o voto de decisão,
de vê-lo funcionar se a Lei n~ 8.056 fot revogada. Por isto porque o Conselho deliberará mediante resolução por maioria
é importante esta enienda.
de votos, com a presença de, no mínimo, 9 Membros. Houve
Estamos, também, apresentando emenda aditiva que períodos em -que o Conselho decidia por unanimidade ou
acrescenta ao art. 19, aquele que trata dos componentes do
pela totalidade dos votos. Agora, ele toma as suas resoluções
Conselho Monetário Nacional, o Inciso IX, o que, obvia- por maioria de votos, com a presença de no mínimo 9 Memmente, leva a renumeração dos demais.
bros, cabendo também ao Presidente o voto de qualidade

---- --------··---·- --
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e a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e i-e levante
interesse ad referendum no plenário.

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, feito o esclarecimento, apelo ao Senador José Fogaça para que acresça ou
dimiilua "o núfficro de um dos representantes, a fim de não
estabelecermos um impasse na comissão. Já venho me batendo
sobre isso, pois esse debate in"idoU~se na qu_estão d-os portos;
colegiado par é colegiado que pode gerar impasses e o voto
de decisão do Presidente, segundo posso entender, é quando
acontece o empate.
Suglro ao Senador José _fogãça, que está introduzindo
duas emendas, que faça uma terceira, ficando a seu critério,
a seu talante se vai ampliar ou diminllkpara mais um Membro.
Não conheço muitos conselhos de número par, porque verdadeiramente pode ser gerador de impasses. É verdade que
o Presidente da República, cm qualquer momento, pode avocar para si as decisões, mas invalidaríamos todo o··conS:-elho,
caso persistam os impasses.
-E uma suge-stão que faço; considero bom o projeto, as
emendas do Senador José Fogaça são importa~tes, porque
verdadeiramente a pura e simples revogaçãq da lei que cria
o Conselho Monetário Nacional dependuraria essa lei não
-sei aonde. O art. 1" diz:
"0 Conselho Monetário -Nacional será integrado
pelos seguintes membro!:! ... "
Não está criando ou recriando,_ e a Lei 8.056 é que cria
o Conselho Monetário NacionaL Assim procedem -as emendas
do Senador José Fogaça.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Ronan Tito?
O SR. RONAN TITO- Com prazer, ouÇo V. Ex'
O Sr. jutahy Magalhães -Apenas chamo a_ atenção
para o § 2~, que diz: "O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos, com a presença de, no mínimo,
9 membros". Nove membros aqui repr;sentam um total de
17 membros...
· ·
O SR. RONAN TITO - Se V. Ex• tomar o cuidado
em saber exatamente quantos são ... Em voz alta podemos
fazê-lo.
O Sr. Jutahy Magalhães- São 13 ou 19?
O SR. RONAN TITO.- São 25. Temos:
1 -Ministro da Fazenda;
2 - Ministro Chefe de Estado da Secreiada do Planejamento;
3 - Ministro da Agricultura;
4 - Ministro da Indústria e Comércio;5 - Ministro do Trabalho;
6- Presidente do Banco da AmaZónia";
7 - Presidente do Banco Central;
8 - Presidente do Banco do Brasil;
9- Presidente da Caixa Económica Fedf!ral;
10- Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento
Económico e Social;
11- Presidente da Comissão de Valores Mobiliários,
12- Presidente do Banco do Nordeste;
13- Um representante das classes trabalhadoras.
O Sr. Jutahy Magalhães- E seis outros'iiieinbros nomeados num total de dezenove na proposição inicial. Isso não
teria sido já uiri equívoco quando se_exüte a presença de
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nove? Não terá havido algurlla nlodificaçãÕ na êâmãrã e se
esqueceram de fazer essa modificação? Nove não é maioria
de dezenove. Portanto, não seria também maioria de vinte.
Então, teria que haver uma mOdificação nesse § 2<?. Pelo menos, teria que haver a presença da maioria. Sendo vinte, seriam
onze, ao invés de nove. Penso que deveria haver também
pelo menos a presenç'a da maioria. Sendo 20, teria que ser
11, em vez de 9. CreiO que deveria haver a preocupação
de modificar esse § 2<?, a fim de se estabelecer essa norma
da presença majoritárüi dos membros do Conselho Monetário,
ou seja, teria que passar para 11.
O SR. RONAN TITO - Ademais, Senador, quando se
diz: "Um representante das classes _trabalhadoras, ou líder
das Centrais Sindicais nomeado pelo Presiden_te da República", isso nos parece uma concessão às classes trabalhadoras,
quando, na verdade, é uma limitaçãot Por que não, dentro
dos cidadãos de ilibada conduta e de conhecimento económico, por que não _colocarmos mais um, dois, três das classes
trabalhadoras?
Isso prenuncia que teremos uma das classes trabalhadoras
e outro das classe_s empresariais num total de seis. É o que
prenuncia na medida em que parece que está dando às classes
trabalhadoras um, na verdade, quando se diz um e os outros
ficam em aberto, o que iremos assistir, sem dúvidã alguma,
é que houve uma concessão às classes trabalhadoras de ter
um elemento lá, e os outrOs seis poderão ser escolhidos pelo
Presidente da República dentro das classes empresariais.
Houve também um avanço na ampliação dos Ministérios,
nessa nova regulamentação, na questão do Conselho Monetário Nacional, porque, na verdade, nem o Ministério do Trabalho, nem o da Indústria e Comércio faziam parte do Conselho Monetário Nacional anteriormente.
Quanto à participação de um membro de um banco estadual, eu não votaria contra, apenas questiono. QUestiono porque já estamos com muitos bancos estatais representando.
E verdade que os bancos estaduais têm uma presença diferenciada, mas aqui temos uma série de representantes de bancos
estatais a partir do Banco Central, Banco da Amazônia, Banco
do Brasil, Caixa Económica, Banco Estadual. Banco Nacional, ComiSsão de Valores Imobiliários, Presidente do Banco
do Nordeste, na verdade tudo isso são entidades estaduais.
Vejo, Senador- e nós que freqüentamos assiduamente
a Comissão de Assuntos Económicos - a dificuldade que
é criada por bancos estaduais na questão do controle da inflação. Nós assistimos, num passado recente, às famosas triangulações de empréstimos interestaduais elaboradas de um banco
estadual para outro.
De nada adianta ficarmos aqui cobrando do Governo
Central, do Tesouro Nacional. que mantenha medidas rígi~as
para coibir o déficit público, quando os bancos estaduais reforçados podem fazer operações triangulares. ou seja, emitir
paralelamente com o Tesouro Nacional. Recentemente assistimos isso_ ocorrer em somas enormes.
Com todo o respeito ao nobre Senador José. Fogaça já disse publicamente e quero repetir- no meu entendimento
o_ banco interestadual comercial não deveria existir. Airida
não entendi, até hoje, a importâncüi desses_ bancos, a não
ser para empréstimos a compadres. Quantas vezes estamos
assistindo, neste País, a quebra de um banco, na gestão de
um determinadO-Governador, e o outro tem que resolver ...
A meu ver, os bancos de fomento, de desenvolvimento são
importantíssimos para o crescimento nacional.
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Mas o que ·pode fazer um banco comercial, a não ser
fazer empréstimos em notas promissórias a 3_0, 60 ou 90 dias?
Pode fazer isso. É aí que está o perigo. Pode fazer operações
trianguladas com outro estado. O Governador do Estado de
Minas Gerais, por exemplo, empresta, através do seu banco,
digamos, para o Estado do Pará, e o Banco do Pará, através
do seu banco estadual, passa a emprestar. Com isso. o controle
tanto do Conselho Monetário quanto do Tesouro Nacional,
tanto do Banco Central quanto do Ministério da Fazenda,
fica limitado, e o controle das emissões deixa de ser exclusivo
do Poder Central. E, de repente, vamos abrir os acertos do_s
débitos dos Estados e chegamos à conclusão absurda de que,
na verdade, o débito dos Estados é bem superior ao da Nação-.
Vejo um inconveniente, mas, como eu disse, não criarei
problema algum. Apenas estou questionando, levando o assunto ao alto escrut(nio de todos os Srs .. Senadores, para que
possamos limitai o- poder desses ban-cos- na emissão. Mas se
a maioriã: entender que deve manter esse representante dos
bancos comerciais estaduais, porque, se ainda fossem bancoS
de desenvolvimento de estado ou regionais, eu me calaria,
porque se trata de bancos de fomento. Agora, banco comercial
só faz operações de mais de _30, 45 ou 60 dias quando são
operações carimbadas, marcadas.
O BEMGE-, do meu Estado, de Minas Gerais, deve ter
contabilizado bem mais que o seu capital em operações furadas. Absolutamente furadast Ben:t mais do que o seu capital!
É tido, ainda, pelo Banco Central como _um dos melhores
bancos estaduais, senão o melhor de todo o Brasil.
Então, quero advertir aos nossos caros Senadores que
esta Casa tem a obrigação de legislar para os Estados. Esta
é uma Casa da Federação, mas ela não pode prejudicar o
controle de emissão do Governo central.
Eram essas as observações que eu queria deixar e sugiro
ao nobre Senador José Fogaça que amplie para sete membros
para que tenhamos um colegiado ímpar.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Relator da matéria, Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA ,.--- (PMDB,RS. Para esclarecimento. Sem revisão-do orador.)_- Sr. Presjde_nte, não tenho
nenhuma dúvida em acatar as propostas, tanto as do Sr. _Senador Jutahy Magalhães quanto as do Sr. Senador Ronan Tito.
Só gostaria que S. Ex~s as apreseritaSS:em sob a forma de
emenda. Penso que isso pode ser feito~ agora, rapidamente,
e acolheremos. As observações são procedentes, mas registro
que todas são _originárias do Projeto do Governo, conforme
veio na Mensagem do Senhor Presidente da República. Penso
que as alterações não são de_ sorte a deformar. Ao contrário,
elas aperfeiçoam o projeto c, pOrtanto, não há o qu_e discutir
quanto à validade desses aperfeiçoamentos. Eu_só queria dizer
ao nobre Senador Ronan Tito que a introdUÇão de um representante da classe trabalhadora não é nQvi!iade, não foi feita
nem por nós, na Relataria do projeto, e nem pelo Governo
atual e esse representante dos trabalhadores já existe desde
O- tempo da ditadura. Aliás, quero ressaltar ao nobre Senador
Ronan Tito que nós, ria Assembléia Nacional Constituinte,
decidimos uma coisa bem diferente do que está acontecendo
hoje: nóS decidimos extinguir o Cõrtselho Monetário Nacional.
Éramos contrários, por maioria absoluta, na Assembléia Na~
clonai Constituirite,-·quanto à: persiStência", à prevalência, à
continuidade desse órgão chamado Conselho Monetário Nacional, que é produtor de decisões, produtor de leis e que,
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muitas vezes, se interpõe e até se sobrepõe-ao CongresSO
Nacional.
No entanto, ao passo que extinguimos o Conselho Monetário Nacior~:al, Senador Ronan Tito, também nos impusemos
uma responsabilidade: a de criar a lei complementar que orga~
nizaria e regulamentaria o sistema financeiro nacional. Cbnió
este Congresso não tem sido capaz de intervir nessa questão
de maneira consensual e politicamente equacionável, como
este_Congresso não tem sid_o capaz de estabelecer uma nova
regulament<~:ção para o nosso sistema financeiro nacional, ele
próprio apenou-se, puniu~se e estabeleceu que, enquanto ele,
Congresso, não editasse uma nova lei complementar, vigoraria
o status anterior à Constituinte, ou seja, vigoraria o· Conselho
Monetário Nacional, nos termos e nos poderes, nos níveis
de competência que sempre teve.
O que o Governo Itamar Franco está fazendo agora é
meramente uma adaptação do Conselho à nova estrutura do
ministério. A inçlusão de um_ trabalhador não é novidaàe;
a presença de um representante das classes trabalhadoras já
existe desde o tempo da ditadura.
As anomalias do Conselho Monetário Nacional, as suas
imperfeiÇões_, já as conhecemos e registramos desde a Assem~
bléia Nacional Constituinte, que desejou, que decidiu, que
optou clara, mcy.joritária e inequivocamente pela extinção do
Conselho Monetário Nacional. Só não acabamos porque o
Congresso não está sendo sábio nem competente para produzir
a lei çomplementar que, por si, substituiria o Conselho Monetário Nacional.
Creio que não se pode deixar o País sem uma estrutura
regulamentar séria para o sistema financeiro. Quem dá isso,
hoje, ao sistema financeír-o é õ Conselho Monetário_ Nacional.
São decisões mensais, semanais, diárias que têm que ser tOnta~
das em fu-nçãÕ de uma economia em permanente ebulição.
No entanto, porque nós, Senadores e Deputados ainda
não editamos - e as razões. aqui não_ vêm ao caso analisar
-ainda não produzimos uma lei complementar que estabelecesse essa regulamentação cabal do sistema finan-ceiro, e tão-.
somente por isso é que estamos-tOlerando, admitindo, consentindo de malgrado que continue ó Corisélho Monetário Nacional. Mas é_ por mea culpa, nostra culpa e absoluta nostra
culpa.
O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Exa um aparte?
... o SR. JOSÉ FOGAÇA -Evidente,Senador Ronan Tito.
O Sr. Ronan Tito - Devo apresentar a emenda. Após
coordenar todo o meu pensamento na discussão da matéria,
penso que, ao substituir ou evítár- üm representante de um
banco estadual, não se mexeria no sistema ímpar e não haveria
a necessidade de colocarmos mais um OU tiramiO:S" i.im.p~f"a~
estabelecer a imparidade. Mas, nobre Senador José Fogaça,
se deixássemo_s de adicionar um membro dos banc_os estaduais,
estaríamos estabelecendo o siste.ma ímpar, que é o sistema
aconselhável para todos os colegiados que votam; aí então
eu me dispensaria de apresentar a emenda, se V. Ex• entefi;.
desse de abrir mão dessa edição. De maneira que submeto
a V. Ex~ esta minha proposta.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Senador Ronan Tito. evidentemente não vou nem posso retirar esta emenda, porque ela
atende ao anseio, a uma expectativa da Associação dos BãncOs
Comerciais e Estaduais, aos bancos dos governos estaduais.
Quero dizer a V. Ex~ que não discordo da sua análise
relativamente ao processo crítico que hoje enfrentam os ban-
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O Sr. Jutahy Magalhães - 0 Ministro do Trabalho continua. O presidente do Banco da Amazônia_ foi acrescentado
também; já.bavia.o presidente d-o Banco do Nordeste, e acrescentaram o do Banco da Amazônia. Esse foi o segundo acrésNo entanto, entre isso e aquilo, ou seja, entre o que
cimo feito. Por isso, a única pfoposta que faço é que ein
V. Ex' diz e o que estamos propondo, há uma diferença,
vez de nove seja estabelecido o número exato da maioria;
modificando o § 2" somente quanto ao que é a maioria, como
há um espaço oceânico; porque, veja V. Ex~, Senador Ronan
Tito, b fato de eu constatar que os bancos estaduais vivem ___ ficará essa maioria? Se no final da discussão fic3i"e_n120 mem~
uma situação crftiC:a nãO significa qUe eles não tenham o direito
bras, seriam 11; se ficarem 18, s~r~am _10. Então', dependendo
-porque eles existem, eles têm uma presença, um espaço
de como ficar a proposta, V. Ex~ acrescentaria eSsa modifi~
claro,incontestávelnavidafinanceiranacional-nãosignifica
cação. É somente isso que tenho a propor: que se examine
que lhes seja retirado o direito de estarem presentes num
a questão, porque foi feita uma cópia exata do § 1" ao §
contexto de 19 ou quem sabe até 20 representantes do Governo
8<?.
Federal. Eles serão um entre 20. Eu diria que o poder de
O SR- JOSÉ FOGAÇA- Foi mantido aquilo que o Govoto fica quase anulado; muito mais estamos lhes dando um
verno preconizou, apenas alterando os membros relativos ao
poder de voz e de representação, de presença política.
Ministério do Trabalho, o Ministro de Estado do Trabalho,
V. Ex~, se discordar, evidentemente tem o direito de
que não veio na proposta presidencial. E introduzindo, tamvotar contrariamente, mas vou manter a emenda, Senador
bém, o Banco da Amazónia que também não estava na proRonan Tito; -Agora, disponho-me, com toda a largueza de
posta presidencial.
boa vontade, a acatar a emenda de V. Ex~ no sentido de
O Sr. Jutahy Magalhães- Na proposta presidencial na
uma composição ímpar.
Câmara, mas um- dos dois se equivocou.
O Sr. Jutaby Magalhães- V. Ex~ me permite um aparte,
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Presumo que o~ acontecido
Senador?
na Câmara foi o seguinte: o Governo mandou a mensagem
O SR- JOSÉ FOGAÇA -"Pois não, Senador Jutahy Macom a presença do Presidente •do Banco do Nordeste; eu
... galhães. ~
imagino que os setores regionais representativos de outras
O Sr. jutahy Magalhães - A questão que tive oportuáreas não se conformaram e, evidentemente, no processo de
nidade de levantar decorre do seguinte: na legislação anterior
negociação, deve ter surgído a indicação, também, do Presieram 17 e 9.
-- dente do Banco da Amazônia.
cos .estaduais. Não há qualquer dú-vída de que eles são, hoje,
dentro desse contexto do nosso sistema financeiro, um enorme
peso que vem, de fato, puxando para baixo toda a nossa
estrutura monetária. Concordo com isso.

1

O SR- JOSÉ FOGAÇA - Eram 17, e por isso 9 constituíam maioria; mas este número veio na mensagem presidencial.
O Sr- Jutahy Magalhães - Não. V. Ex• me desculpe,
talvez haja um equívoco. Na mensagem presidencial, foi declarado que do § 1\>até o § gç; o texto-foi reproduzido na íntegra;
agora foram acrescidos dois.

a

O SR- JOSÉ FOGAÇA-Então, veio na mensagem presidencial esse texto~
O Sr- Jutahy Magalhães - Pelo texto que tenho aqui
não dá para ver se foi ilá mensagem ou se foi na Cânlara;
tenho aqui o avulso no qual constam 1O representantes da
áreã- do Governo Federal: são 4 ministros e mais 6 representantes.
O~SR: JOSÉ FOGAÇA- A mensagem presidencial, Senador Jutahy, introduz dois novos membros: O ministro do
Planejamento e o ministro da Indústria e Comércio, que não
constavam antes:
O Sr- Jutahy Magalhães - Mas houve o acréscimo do
Ministro do Trabalho.

O SR. JOSÉ FOGAÇA - O Ministro do Trabalho- já
existia na mensagem anterior, era o quarto componente; já
era membro do Conselho Monetário.
O Sr- Jutaby Magalhães - O Ministro do Trabalho já
existia; foi acrescido, realmente, o ministro do Planejamento.
Não sei bem como ficou.
O SR- JOSÉ FOGAÇA- Só dois. Mas o próprio Governo
não cuidou de mudar o quorum de maioria. Mas creio que
V. EX' tem toda a razão.

O Sr. Mauro Benevides- V. EX' me permite um aparte,
nobre Senador?
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Pois não, nobre Senador.
O Sr. Mauro Benevides- Apenas para_esclarecer a V.
Ex~ que a inclusão do Banco do Nordeste no Conselho Monetário Nacional se deveu ao Projeto de Lei aprovado em 1981;
e por uma dessas coincidências, esse projeto foi da minha
lavra, acolhido pelas duas Casas do parlamento brasileiro.
Recordo que na Câmara dos Deputados essa matéria_~oi defeiidida pelo Deputado Prisco Viana, da Bahia, que naquela
ocasião entendeu como absolutamente legítima a participação
do Presidente do Banco do Nordeste do Brasil nesse colegiado.
Eu me permitiria destacar - em razão da intervenção do
nobre Senador Jutahy Magalhães, demonstrando a sua preocupação com o desequilíbrio da composição do Conselho,
o que iria em desfavor do própriO Governo - que, como
antigo membro do Conselho Iylonetário Nacional (ocupei
aquele colegiado em 1985/1986), senti, naquela ocasião e acredito que não será diferente agora - que a tendência
dos representantes do Governo é alinhar-se dentro daquele
posicionamento_ adotado pelo Ministro da Fazenda, que é
quem preside o colegiado e quem tem a prerrogativa regimental de retirar da pauta todas aquelas matérias com um
simples pedido de vista. Então, se houver, momentaneamente, um desequilíbrio pela inclusão de representantes de ilibada
qualificação, de ilibada conduta e notório saber jurídico, esses
serão indicados pelo Senhor Presidente da República. E não
se diga que o representante do Governo se contraporá à orientação oficial nas decisões do Conselho Monetário Nacional.
Permito-me relembrar V. E~. nobre SenaGq:r; Jqsé Fogaça,
que realmente sobre o assunto também entenda o n~bre Líder
Jutahy Magalhães, que em 1985, quando o Governo resolve~

--

.......
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extinguir a contawmovirriêiito- do Banco do Br.asil, suscitando
uma viólenta e justificada reação dos servidôres do Banco.,
o próprio Presidente daquela instituiÇão Ofidãl de crédito,
r aquelas dificuldades conjunturais, foi compelido a, num voto
em separado, admitir- ao final a supressão da conta-movi~
menta. Foi realmente uma situação profundamente constrangedora para o Presidente do Banco, que agiu, naquele instante
- Ministro era o Dr. Dílson Funaro - por uma solicitação
empenhada, para não dizer uma ordem, das autoridades financeiras de então. Vivenciei todos esses episódios e agora me
permito oferecer não apenas a informação, mas sobretudo
um depoimento, o que significa dizer que os representantes
do Governo estarão, por uma dedução lógica, afinados com
as diretrizes governamentais.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Veja V. Ex•, Senador Mauro
Benevides ...

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Senador José Fogaça, eu pediria que V. Ex~ concluísse o seu pro~
nunciamento, porque a matéria está em regime de urgência
e o seu tempo está esgotado.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Apenas quero registrar que
é o excessivo zelo, a exagerada devoção do Senador Mauro
Benevides à causa do Nordeste, a razão de toda essa discussão
aqui; foi ele que introduziu o Bancq do Nordeste nes!ie Conselho e isso fez com que os representantes do Norte exigissem
a presença do Banco da Amazônia, que desequilibrou, portan~
to, o número de representantes.
Sr. Presidente, o meu parecer é favorável às duas emen~
das, tanto à emenda do Senador Jutahy Magalhães, que esta~
belece maioria de 11 membros para deliberação, quanto à
emenda do Senador Ronan Tito, que estabelece a necessidade
de número ímpar. Portanto, acresce para 7 os -representantes
da sociedade, que são nomeados pelo Presidente da Repú~
blica.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceria) - O parecer
do Senador José Fogaça é favorável às emendas que havia
apresentado e às duas emendas que foram _agora sugeridas
pelos nobres Senadores Jutahy Magalhães e Ronan Tito.
Continua em discussão.
O Sr. Cid Sabóia -de Carvalho- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luoena) - Antes de
passar a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho,·
eu gostaria de pedir ao Senador Jutahy Magalhães que encaminhasse à Mesa a sua emenda, para fazermos a instrução_ da
matéria, que já tem o parecer favorável do nobre Relator
José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Qtrvalho, para
-discutir.

0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE.
Para disc1.1-tir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, durante os trabalhos da Assembléia J:'.'{ acional
Constituinte, presidi, para muita honra minha, a Subcomissão
do Sistema Financeiro Nacional. Essa Subcomissão teve como
resultado do seu trabalho exatamente o capítulo intitulado
"Do Sistema Financeiro Nacional", que é o art. 192 da atual
' COnstituição.
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Não sabemos bem a razão, mas ainda decorria o Governo
Samey, Cj_uànâo, numa das viridas do então Ministro Maílson
da Nóbrega a esta Casà, cobrei dele que enviasse ao Congresso
Nacional a mensagem com o respectivo Projeto de lei propondo as regras e normas atinentes ao_ Sistema Fi_nanc:eiro .
Nacional. Até então, o que conhecemos de propositura quanto
ao art. 192 diz respeito à-iniciativa pãrlamentar, havendo,
quanto a isso, nítidas dúvidas quanto à constitucionalidade
dessas iniciativas consagradas, oia perante a Câmara dos De,.
putados, ora perante o S_enado Federal.
Não sei por que, tanto o GoVeriio ariterior, do nosso
querido companheiro José Sa_rney, como o Governo do ex~
Presidente Fernando Collor, como o Governo do _atual Presidente Itamar Franco, não sei por que o Governo Federal
não envia a pi-oposta definitiva, para termos uma regulamentação em lei complementar sem o Conselho Monetário Nacio~
nal. Pois o que se sabe do Conselho Monetário Nacional não
é bom. É um órgão ditatorial, muitas vezes colhendo as posi~
ções_ dos particip3rites por·conti!toS telefônicos e as suas deliberações não são as mais ateritas aos princípios democráticos.
E havemos de dizer a V~ E~ que o Sistema FinanceirO NaciotHt.l, tal como está estabelecido, estatuído, neste momento,
é muito ruim, é até mesmo péssimO, porque -permite, sem
dúvida alguma, que haja um número enornie de deliberações,
ora do Banco Central, que é um órgão que legisla -mais "que
as duas Casas do Congresso Naciona:t, ora do Coriselho Mane~
tário que, nesse setor, delibera muito maiS e com mais autoridade do que o próprio Poder Legislativo. Isso é simplesmente
uma aberração.
Por,isSo, sr. Presidente, não se trata, aqui, de discutir
quem integra esse Conselho. Há de se convir que esse Canse:~
lho não tem convivência oonstitucioõ.al~ não tem posSibilidade
de vida constitucional. Se persiste e subsiste, isso se deve,
naturalmente, à desídia do próprio Poder Executivo, que não
propõe os termos da lei complementar para que o Congresso
Nacional possa, maduramente, deliberar sobre a m_atéria.
_ .Estou aqui falando um pouco pelo passado e muito pelo
pref.ente, mas representando, nesta hora, os meus companl)éiros de órgão na Assembléia Nacional Constituinte, quan..
do muito discutimos a referida matéria nessa Comissão tão
brilbante, da qual participaram -figuras expressivas. Os traba~
lhos foram proffcuos; houve conferências e debates; tivemos
a presença de Marcos Freire, de Camilo Calazans, de economistas, de financistas, enfim, de todos aqueles que tinham
a maior expressão naquele tempo.
Esse trabalho tão minudente, tão profícuo, ouvindo de~
poentes madrugada a dentro - às vezes, quase encontrando
o fim da reunião de um dia com o começo da -reunião do
outro ·dia-, não permite, evidentemente, paz de nossa consciência- diante- dessa propositura do Goyemo _Federal para
~reformulação do Conselho Monetário NacionaL
Por isso, Sr. Presidente, se a Lidei'ança do m:eu Partido
não fechar a questão, votarei contra, porque entendo que,
se recusarmos esse projeto, se tomarmos posição contra ele,
de logo, o Presidente Itamar Franco estará nOs eriviando a
propositura governamental com toda aptidão, com tudo per~
feitamente em harmonia com a Con.$tituição; e~tará nos e~ca~
minbando o sonhado projeto de lei sobre o Sistema Fin-anceiro
Nacional.
Sabemos que isso riáo-tdn acontecicfo, porque, no texto
desse capítulo, .que se consubstancia no art-. 1~ da Constituição Federal, há a recomendação para o controle dos juros,
. e CllS". é o calcanhar de Aqqiles neste mol)lento nacional.
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Veja V. EXf o que dii a Lei Maior:

"Art. 192- O sistemã finanCeiro nacional,- esúllturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesseS da cole~ividade;
será regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, sobre:
I - a autorização para o funcionamento das_ instituições_ finanCeiras ( ...);
-· .- -·· ·
II - autorizaç_ãq e funcionamento dos estaQelecimentos de seguro, Previdência e cãpitâJização ( ... )
- outro calcanhar de Aquiles;
III - as condições para a participação do eapital
estrange~ro nas instituições a que se referem os_ incisos
anteriores, tendo em vista, especialmente:
a) os interesses nacioitâiS; · · · · ·'
h) os acordos internacionais;
IV- a organizaçãá, OfunciOnamento e â.s atribUições do banco central (aqui, com letra minúscula, porql}.e o banco central poderá ser outro e não esse que
aí está - e demais instituições finaíiceiÍ"as· PUbiicas e
·
privadas;
V - os requisitos para a designação de meitl.bros
da diretoria do b31ic~ central _f?- dem_ais _irlStjtuiçóçs _fi-nanceiras (.~)".
Destaque-se o § 39 do item VIII do meslnõ artigo:
"§ 39 - As taxas de juros reais; nelas iilcluídas
comissões e quaisquer-Outras ·rem-une"raçõeS dh:çta oU
indiretamente referidas à concessão de crédito, não
poderão ser superiores a doze por cento ao -ano~- a
cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades,
nos termos que a lei determinar."
Num país onâe nos preocupamos com a pemCde morte,
porque há SeqUestro, porque há, acima de tudo, assassínios
brutais, porque -?s seque_stros são seguid~s de morte, pqi-que
há o assassínio que se pratica para ser possfvel o roubo, nunca
.pensamos nos crimes coletivos, gue são representados, basicamente, pela cobrança extorsiva de juros, o que inviabiliza
a existênCia- das pequenas e médias empresas, notadamente,
e cria p·ettalços difícflimos até para as grandes empresas, impedindo o cidadão comum de uma atividade mais ampla no
campo da sua vida privada. Não nos preocupamos com esses
delitos de que a Constituição Federal fala e dá notícia para
as sociedades futuras.
Por issO, Sr.- PreSíderite, nãO-_ é )Oi-~ çl~ reorganizar Q
COnSelho Monetário Nacional, é hora de sistematizar as finanças do País. É hora de cumprir o art. 192 com os seus princípios
e fazermos a devida reg~lam~nt~ç_ªo -~o siste_Ql~ _fi(!an~irQ_
nacional~ onde, eviçlentemente, não cabe. o Conselho MonetáriO Nacional, lembrança trágica âõ aróftliO, da CODSUrilãÇáo
de norma:; inde_vidas, de verdadeiros· asSaltos à bolsa popular,
do domínio do capital sobre o trabalho e do domínio do Estado
sobre o cidadão; tudo exatamente através de um órgão quase
sempre acéfalo e à mercê do poderio-; algumas vezes irregular
da República brasileira. - ~_t - ·-·
-- ·
=
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que não tem mais condições de existir ·desde 05 de outubro
de 1988.
Embora meramente individual, Sr. Presidente, peço a
V. E~ que consigne a minha posição absolutamente contrária,
por uma questão de doutrina, de respeito à Coristituiçâo e
de respeito a um passado tão recente de elaboração da Carta
Magna.
Era o que tinha a dizer.
O Sr. José Fogaça-- Sr. Presidente, peço a palavra para
um e-sclarecimento.
Ex~

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) a palavra.

Tem V.

OSR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB·RS. Para esclarecimento.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, aquilo que acaba·
de dizer o Senador Cid Sabóia de Carvalho é, de fato, o
exemplo vivo do que eu havia antes relatado.
Por ocasião dos trabalhos da Constituinte, consiçleramos
o Conselho Monetário Nacioriãl algo abominável e optamos
pela sua extinção. No entanto, se não déssemos vida, ainda
que precária e transitória ao Conselho Monetário Nadon8I,
tiraríamos do Governo a sua operacionalida de no mercado
financeiro. Por exemplo. há pequenas decisões do cotidiano
da vida financeira do País que só_o COnselho Monetário Nacio.;
nal tem competência para fazê-lo.
Quero respeitar O ato político conSignado na posição do
Senador Cid Sabóia de Carvalho, pois S. Ex~, representante
vivo e exemplar do que decidiu a Assembléia Nacional Constituinte, está tendo um gesto político dos mais louváveis.
Todavia, não posso persistir na minha postura de aprovar
a reestruturação do Conselho, porque, sem o mesmo, o Governo simplesmente não teria condições de operar.
O fato de a emenda do Senador Ronan Tito acrescentar
mais um membro ao Conselho não representa nenhum acréscimo de custo para o Erário, põiS nenhum- dos membros do
Conselho é passível de remuneração.
Quanto à outra observação feita pelo Senador Cid Sabóia
de Carvalho, de que a lei do sistema financeiro é de iriiCiativa
do Presidente da República, essa é uma questão polêmica,
pode ser questionada, mas temos iniciativas de congressistas
tramitaD.do na Casa sobre uma nova estrutura, uma nova lei
para o sistema financeiro, e o pi'óprio Congresso náo está
tendo a iniciativa e a responsabilidade de produzir essa lei,
de regulamentar o sistema.
Portanto, como o próprio Congresso é responsável pela
inexistência da lei ou é parcialmente respon~ável juntamente
com o Poder Executivo, não_ creio que o Congresso possa
também se omitir agora e amarrãr as: -mãos do Governo~ tornando inoperante'a sua ação junto ao mercado financeiro.Então, com um respeito enonne ao ato político, à posição
defendida pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho, que está
registrando um· protesto, lavrando uma posição política, não
pos_so d_e_ixar de perman~~er_n~ ~ição.original.
O Sr. Epitacio Cafeteira -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

-

Assim sendo, Sr. Presidente, se-a Liderança do meu Partido não fechar questão, quero louvar o trabalho do Senador
José Fogaça, mais uma vez inteligente, brilha)lte hoiiistO~
Como Presidente da Subcomissão do Sistema-FinãriceÍrO Na:
clonai, não- pOSsó macular o meu passado de Constit!ilnte
e-votar, evidentemente, numa remodelação para um órgão

e

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -=-Tem a pala·
- ~ ~

vraV.Ex'~

~"-c.C:_Q_~EPITÁCIÓ Ç~~ (PDc: MA,Pel.,"~~~~:

Sem revisão do orador.) --:--:: _SL_Presidente, trata;.~ do item
6 da pauia que aparece mutilado_ no aVf,llso que _está ~m _me_u
poder. TiVe ci cuidado de examinar os avulsos distribuídos

--- .. '
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aos Senadores e, em todos eles, há apenas o início da mensagem presidencial, uma pequena parte da primeira página,
não há a continuação. Se nãO temOS a mensagem completa,
não podemos conhecer a intenção do Governo. Esse é o primeiro reparo que g-ostaria de fazer.
O segundo ponto é que, embora tenha sido um dos subscritores da urgência para a matéria, goStaria também de ch~
mar a atenção, porque, no açodamento da aprovação de emendas - até na Câmara Federal - foi produzido um monstrengo. Isso já foi ·mostrado ~o nobre Senador Jutahy Magalhães, que procurou consertar. Mas o projeto que vem da
Câmara e cria 19 membros para o Conselho Monetário Nacional, nos seus §§ 29 e 6~, considera maioria absoluta 9 membros.
Então, essa parte não tem como ser COnsertada. Pode-se até
aqui no Senado, a exemplo da emenda que recebi agora do
Senador Jutahy Magalhães, substituir 9 por 11 membros, mas
como veio da Câmara dos Deputados, está errado e terá,
forçosamente, que voltar à Câmara pois vai haver modificação
do número de membros que comporá a maioria absoluta para
deliberar.
Assim, somadas todas essas coisas, apesar de ser um dos
subscritores da urgência, perguntaria a V. Ex' se não seria
o -caso de se retirar da pauta de votação hoje, pois se está
produzindo um monstrengo. Da Câmara veio a aprovação
de dezenove membros, o que não foi mudado. Então, esse
projeto precisa voltar à Câmara.
Se aumentarmos esse número em mais -Uni representante
do Bailco- Central e mais sete membros e não seis nomeados
pelo· Presidente da República, vamos passar a ier vinte e um.
Mas, de qualquer maneira, vamos ter que alterar a redação
e o projeto terá que voltar à Câmara.
A minha conclusão é que, como não nos foi exibida a
mensagem do Presidente da República - ela não consta da
Ordem do Dia- estamos, praticamente, costutando o texto:
colocando mais um, tirando mais outro, sem saber como dar
essa nova redação. Por isso, pediria a V. Ex~ que examinasse
a possibilidade de retirar esse item da Ordem do Dia de hoje,
a fim -de que tivéssemos mais tempo para examinar, pelo
menos, a redação do projeto.
Essa é a questão que levanto.
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O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Paraesclarecimento.
Sem revisão do orador.) .:__Sr_. Presidente, devemos esse ~scla
recimento às lúcidas ponderações do Senador Ej>itacio Cafeteira. S. Ex• tem razão quando observa que a Mens_agem
aparentemente estaria truncada. Na verdade, o que veio no
nosso avulso é apenas a parte que foi alterada pelo Governo.
Isso foi registrado pelo Senador Jutahy Magalhães. A parte
. posterior manteve o teXto original da lei e isso gerou todas
3.s dificuldades. Em não se alterando, por exemplo, o quorum
de maioria de nove membros, suscitou toda estes questionamentos aqui levantados.
A Correção- apontada pelo Senador Jutahy Magalhães,
a meu ver, resolve a questão. Se alteramos a maioria para
onze - e o fato de apresentarmos mais esta emenda não
altera a tramitação, porque já há outras emendas de parecer
favorável, que possivelmente serão acatadas pelo Plenário
- necessariamente este projeto· terá que voltar à Câmara
dos Deputados. V. Er, ao suscitar esse problema 1 de fato tem razão
já que não temos a outra parte do texto, que foi mantida,
porque não foi alterada.
O Sr. Epitacio Cafeteira- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Pois não.
O Sr. Epitacio Cafeteira - Quero ape'nas, imaginando
as possibilidades na tramitação desse projeto, perg~ntar: se
aprovarmos emendas, criando o representante dos bancos comerciais, cri3ndo mais um Membro escolhido pelo Presidente
da República e alterando para 11 a maioria absoluta? fico
a me pei"guntar se, po1 acaso, a Câmara dos Deputados rejeitasse as emendas do Senado Federal. Voltaria o projeto aO
que está, e os nove membros continuariam sendo a maioria
absoluta de 19. Este equívoco p<ermaneceria, ou seja, á. Câma-·
ra dos Deputados não pode sequer rejeitar as emendas do
Senado Federal, porque, se assim o fizer, há necessidade de
ser vetado pelo Presidente da República. Era só o que eu
queria argumentar, porque, na realidade, estamos trabalhando em cima de um erro cometido pela Câmara dos De~utados.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - V. Ex• trabalha sobre uma
hipõtese -que Seria. cJ.uase qUe absurda: a Câmara· das· Deputados manter um erro. O Sr. Epitacio Cafeteira - Mas, se aS eniendas forem
rejeitadas ...
O SR. JOSÉ FOGAÇA- É evidente, estamos corrigindo
um erro que a Câmara dos Deputados não corrigiu. Mas,
se quiser persistir nesse erro, sei'á Um problema insolúvel,
um problema de soberania das duas Casas no âmbito do Con-.
gresso Nacional.
·
Sr. Presidente, mais uma vez, reitero, aqui, a posição
favorável à urgência do projeto. O Sr. Mauro Benevides __,..Sr. Presidente, peço a palavra ,
,para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena):..... Nobre Senador Epitacio- Cafeteira, V. Ex~ fez uma reclamação à Mesa
em virtude do avulso distribuído, porque-, segundo V. Ex~,
ele seria omisso no que- tange a unia justificativa adeQuada
da proposição por parte do Governo.
· EnÚetant~, o que falta no avulso é a mensagem do Presidente da República que enCaminha a proposição a uma das
Casas do Congresso Nacional, no caso, a Câmara dos Depuw
tados. Chamo a atenção de V. Ex• para a Exposição de Motivos
do Ministro da Fazenda, anexada ao projeto de lei, onde
está a justificativa a qrie se refere V. Ex'
Evidentemente, se o Senado, mediante o voto soberano
do seu Plenário - vou proceder à votação simbólica - ,
acolher as emendas com parecer favorável do Sc;::nac;loJ;" José,.
Fogaça, o projeto voltará à Câmara dos Deputados para nova
deliberação.
,. . O SR. MAURO BENEVIDES (PMDJ:! -CE.P"\<1 discu.tir...
.
.
.
Sem revisão do orador.) ~sr. Presidente e Srs. Senadores,
O Sr. J?~rf.:Qgllça- Sr. Presidente, peço a palavra para
no aparte que ofereci aó Seilador José Fogaça, quando. S.
um esclarecil:bento.
.
- --Er discutia esta:-proposição, deixei_ expresso o meu pensa'
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena),.,-Tem a pala-; mento a i'espeitci -do ConSelho- Mõiietário Nacio_nal~ trazendo
'pUta co~_~_\'nto.~e•taCasa alguns fatos· que OEO.!fer~
vra V. Ex.. ·
.
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.

--r

1020

Quinta-feira 4

DlÁRlODO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

exatamente quando integrei esse Colegiada responsável pela
política mónetáriã.-e firianceira do País.
Durante os debates, o Senador Cid Sabóia de Carvalho,
contrapondo-se ao acolhimento da matéria, deixou também
patente a sua posição, que sei'ia contrária ao projeto e às
emendas a ele apresentadas; e, se não fosse questão fechada
na sua Bancada, S. Ex~ se posicionaria contra a proposição.
Respondo, Sr. Presidente, que, no âmbito de nossa Bancada, esta matéria foi trazida à discussão, e todos os Srs.
Senadores poderão votar da forma que desejarem. A Liderança da Bancada, porém, manifeStar-se-á favoravelmente ao
projeto e às quatro emendas que foram relata4as f~voravel
mente pelo Relator, Senador José Fogaça. Este é o pensamento da Liderança do PMD B.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Não haven·
do mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 1" Secretário, já com p-areceres favoráveis do Sr. Relato_r.
São lidas as segu"intes
EMENDAS OFERECIDAS AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 157, DE 1992
(N• 3.423/92, na Casa de origem)
EMENDA N' 3 - PLENÁRIO
O item XVI passa a ter a seguinte redação:
"Item XVI -sete membros nomeados pelo Presidente
da República entre brasileitos de ilibada reputação e notória
capacidade em assuntos econômico-financeiros."
Sala das Sessões~ 3 de fevereiro de 1993. - Senador
Rolllln Tito.
EMENDA N• 4- PLENÁRIO
Substitua-se no parágrafo 2~' do artigo 1":
"nove membros" por "onze menibros".
Substitua-se no parágrafo 6• do artigo 1':

..

"nove de seus membros" por "8nze"de seus membros".
Sala da Sessões, 3 de janeiro de 1993. -

Jutaby Maga-

lhães.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação
o projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
·
·
·
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
E o seguinte o· projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 157, DE 1992
(N• 3.423/92, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre a organização e o funcionamento do
Conselho Monetário Nacional.

O CongresstYNacional decreta:
Art. 19 O Conselho Monetário Nacional será integrado
pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado da Fazenda, na qualidade de Presidente;
II- Ministro de Estado Chefe da Secretaria do Planejamento, Orçamento e Coordenação da Pre5idéricia da República, na qualidade de Vice-Presidente;
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III- Ministro de Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;
IV- Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e
do TurismO;
V- MiniStrO de Estado do Trabalho;
VI- Presidente do Banco da Amazônia SIA- BASA;
VII- Presidente do Banco Central do Brasil;
VIII- Presidente do Banco do Brasil S.A;
IX- Presidente da Caixa Económica Federal;
X- Presidente de Banco Nacional de Desenvolvimento
EconómicO-e Soa:at;
_~--:-Presidente -~a Comissão de Valores Mobiliários;
XII- Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S.A.;
XIII- um representante das classes trabalhadoras, ouvidas as centrais sindicais, nomeado pelo Presidente da República;
XIV- seis membros nomeados pelo Presidente da República entre brasileiros de ilibada reputação e notória capacidade em assuntos económico-fiilanceiros,
§ 19 Os membros referidos nos incisos XIII e XIV terão
mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos.
§ 2" O Conselho deliberará mediante resoluções, por
maiOria de votos, com a presença de, no mínimo. nove membros, cabendo também ao Presidente o voto _de qualidade
e a prerrogativa de deliberar. nos casos de urgência e relevante
interesse, ad referendum do Plenário.
§ 3" Quando deliberar ad referendum do Conselho, o
Presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião posterior à prática do ato,
§ 4~ Os diretores do_ Banco Central do -Brasil partici:
parão das reuniões do Conselho sem direito a Voto. § 5~' O Presidente do Conselho poderá convidar outros
Ministi:oS de Estado-, bem coriio representãntes de entidade
públícas ou privadas, para participar das reuniões, não lhes
sendo permitido, porém, o direito de voto.
§ 6" O Conselho reunir-se-á, ordinarianiente, uma vez
por mês, e, extraordinariamente, sempre que for convocado
por seu Presidente ou a requerimento de, pelo menos, nove
de seus membros.
§ 7~ De cada reunião do Conselho será lavrada a respeC.:.
tiva ata.
§ s~ O Banco Central do Brasil funcionará como secretaria-executiva do Conselho.
Art. 2~- _Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Fica revogada a Lei n• 8.056, de 28 de junho
de 1990.

O SR. PRESIDENTE ((Humberto Lucena) - Passa-se
à votação das emendas com ·pareceres favoráveis do Relator,
Senador José Fogaça.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação
final da matéria, que será lida pelo Sr. 1~ Secretário.
É lida a seguinte
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discussão a redação finaL (Pausa)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão-.Em votação.·
OS Srs. Senadores que a aprovam queiram perrp.anecer
sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR- PRESIDENTE (Humberto. Lucena) - Item 7:
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 105, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia, nos fernios do art. 336,c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n• 105, de 1992, de iniciativa da CPI-FGTS, que dispõe sobre
o Fundo de Garantia do Tempo de ServiçO e dá otitrãs provi-dências. (Dependendo de parecer.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•
Secretário.
·
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 111, DE 1993
Nos termos do art. 352, inciso II, do Regimento Interno,
reque.7emos a extinção da urgência concedida para o Projeto
de Lei do Senado n• 105, de 1992, de iniciativa da CPI-FGTS,
que dispõe Sobre o Fundo de Garantia· do Tempo de Serviço,
--e dá outras providências.
Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1993. - PDS Esperidião Andn, PSB- José Paulo Bisol, Pedro Simon; PFL
-Marco Maciel, PT - Eduardo Suplicy, PRN - Ney Mara·
nhão, PSDB- Mário Covas, PDT- Magno Bacelar- Epitá. cio Cafeteira.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em votaçao

o requerimento.

-

Os Srs. Senadores que o aprovam queiraln permanecer
sentados. (Pausa)
·
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria volta à tramitação
nonnal.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -:Está esgo-tada a matéria constante da Ordem do Dia. - - Há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo.
(Pausa)
S. Ex!' não está presente.
·
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.
·
(Pausa)
S. EX' não está presente.
~
Antes de conceder a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy, a Presidência gostaria de informar, mais Uniã vez,
aos Srs. Líderes e aos Srs. Senadores, que o Ministro Paulino
Cícero já se encontra no Gabinete da Presidência, de- onde
se dirigirá à ComissãO de Constituição~ Justiça e Cidadania
para uma reunião - para a qual estão convidados todos os
Srs. Senadores -relacionada com o projeto de lei, aprovado
na Câmara dos Deputados, que estabelece normas sobre co_brança de tarifas de energia elétriCa.
-Por outro lado, a Presidência deseja comunica:i"'aos Srs.
Líderes e aos Srs. Senadores que amanhã, às lOh, haverá
uma reunião na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com a presença do Ministro da Fazenda, Dr. Paulo Haddad, que vem prestar esclarecimentos à Casa a respeito da
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proposta de emenda constitucional do ajust~ fisCal, cuja redação final está sendo enviada hoje pela Câmara dos-Deputados
aõ Senado Federal, para que·aqui irik:iemos a- traritíüt.çã.O da
matéria a partir de amanhã.
Concedo a palavra ao nObre Senador Eduardo Suplicy.
O SR- EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão_do orador.)- Sr. Presidente
e Srs. Senadores:
A opiniãO pUblica br-asileirii 'esta preocupada e impres- ·
sionada com__a forma de tratame!ltO que brasileíros estão recebendo em Portugal. É fatq que um número mu~to graride
de brasileiros tem se dirigido a Portugal. A Chancelaria portuguesa tem dado informações de que nada menos do que 120
mil brasileiros chegaram a Lisboa no último ano ..
Há muitas razões para que brasileiros viajem p3ra Portugal. Primeiramente, é um dos países da Europa que têm maiores relações com o·Brasil. Portugal, que teve um desenvolVÍIIlento extraordinário na época dos descobr~entos e que
foi responsável pelo descobrimento do Brasil,_ que foi Uma
de suaS colônias principaiS, para aqui trquXe enorme número
de pessoas, que hoje, obviamente, constituem uma das_comu~
nidades principaiS de nosso País. Então, não é -à_ toa que
entre Brasil e Portugal, entre brasileirOs e PortugueSes sempre
tenha havido laçds de amizade extremamente fortes.
Uma ~ituação como a que caracterizou _o trat:imento de
b~silei~os no aeroporto de Lisboa certarriente constitui motivO
de conStrangimento para todos nós. É muito importante que
o Presidente Itamar Franco, o MinistrO das Relações Exteriores, Senador Fernando Henrique Cai-doso, e o Embaixador
José Aparecido de Oliveira, recém-designado paiit representar o Govérno brasileiro em Portugal~ tomem as devidas providências para que essas situações constrangedoras, como as
dos últimos dias, não se repitam.
Eu gostaria de ressaltar, nesta oportunidade, quão importante seria que houvesse, para todos os povos do mundo,
cacla vez mais liberdade Ue locomoção; maiores possibilidades
de pessoas de quaisquer países visitarem outros países e de
migrarem, se esta for sua vontade. Fala-se tanto na possibilidade de capitais migrarem para õutros países: por que não
o próprio ser humano? Por que nâo o trabãlho? Pol- que
não os trabalhadores? Se, nas circunstâncias presentes, traba- lh_adores brasileiros desejam experimentar novas oportunidades, seja nos Estados Unidos, em Portugal, no Ja_pão, na
Suíça, na França, seja onde for, por que impor-lhes limitações
COmo as existentes hoje em tantos desses países?
A Comunidade EcoitômíCa E-U-ropéia-abriu as frOnteiiãs
eritre OS :Palses que a· COillpôem.·. -MUitas fronteiras foram quebradas, de forma que, -agora, existe maior possibilidade de
locomoção para os portugueses,_ podendo eles trabalhar na
França, na Suíça, na Inglate_rra e as~im por diante. Ora, seria
valioso que essa liberdade de movimento pudesse se estender
a peSSoas de õutros países.
-- -- -Hoje percebemos que em países como a Alemanha, que
por décadas recebeu um contingente muito grande não apenas
de portugueses, mas de iu_g:oslavos, <!e _pessoas da comunidade
turca, ou da Grécia, da Asia e da Africa, há uma tendência
muito forte de restrição à migraÇão ·ae -trabãiha:dõies para
aquele país; em especial, há barreiras maiores no sentido de
se evitar que trabalhadores do Terceiro Mundo migrem para
países dO Priineíro Mundo.
Ora, no-momento em cJ.ue-0-GOVeriio português--cOineçá
a Colocar mais e maiS obstáculos para que brasileiros venham-
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a trabalhar em Portugal, seria importante que paSSáSsemoS
a refletir sobre a necessidade de caminharmos na direção de
maior liberdade de locomoção entre os seres_ humanos de
todos ·os países do mundo.
Essa questãO nãO iD.teressa apenas às relações entre brasileiros e portugueses. Aqui~ na América Latina, tembém tem
havido problemas. Por vezes, cidadãos de países como a Bolívia e o Paraguai sofrem restrições para ingressar e trabalhar
no Brasil; cidadãos da Argentina, do Uruguai e do Chile,
que para cá vieram e tiVi:mim grande acolhida por ocasião
de perseguição-política em ·seus respectivos países, nem sem-

pre tiveram toda a facilidade na obtenção dos seus documentos. Mas o espírito da comunidade brasileira foi no sentido
de acolher, muitas vezes, profiSsionais coni alto grilu de espe~
cialização na área médica, na ~rea de engenharia e de arquite~
tura, mas também trabalhadores sem formação mais sofisticada, que aqui também tiveram grandes oportunidades.
Seria importante que aprendêssemos com esses incidentes, para que hoUvesse um entendimento de bom-senso, que
garantisse aos brasileiros liberdade de locomoção para Portugal, da mesma maneira como ocorreu com os milhares de
portugueses que para cá vieram ao longo de dé_cadas da nossa
História, que aqui conseguira"rii trabalho, se profiSSionalizaram
e puderam, assim, prover o seu sustento_e o de suas famílias.
Houve épocas em que O Brasil teve taxas de crescimento
ec_onômico mais·aceleradas do que Portugal e oportunidades
de trabalho muito sígnificcltivas. Por essa razão, muitos fofam·
os portugueses que para aqui vieram. Hoje, em Portugal,
há oportunidades muito interessantes para brasileiros -Se a.Pri-_
morarem, inclusive para colocarem um pé dentro da Comunidade Econômica Européia.
É importante que ·as autoridades brasileiras dialoguem
com o Presidente Mário Soares e com o Primeiro-Ministro
Cavaco Silva, no sentido de enc.ontrarem uma forma de evitar
episódios condenáveis Como oS maus-tratos dispensados abrasileiros em terras portuguesas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discUrso -do Sr. Edvaldo Suplicy, o Sr.
Humberto Lucena, Presidente deixa a cadeira da presidência, que l_Ocupada pelo Sr. Luddio Portella, suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.
. O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB. Pronuncia o seguinte discurso.) -St, Pr:esidente, Srs. Senadores, o sistema penitenciário ·está erii criS:e.-.em tOdo o mundo e, em particular,
no Brasil. Em cilda pafs, a crise obedece a uma situação específica, mas o modelo vem se revelando ineficaz, quaisquer que
sejam ·as razões de cada sociedade. Na Itália, onde, apesar
dós sucessivoS gOlpes, a Máfia continua a existir noS Estados
Unidos, onde, apesar d:3 pena de morte. a_criminalidade continua alta. Não tem siGo diferente no l3rasil, onde os presos
transformaram suas celas em escritórios, de ond_ç organizam
as ações criminOSas de seus grupos ou bandos. Quaisquer
que sejam bs motivos -e as razões, o sistema penitenciário,
aqui e no exterior, ltãc;> consegue alcançar os objetivos preten-~
-~ --"~didos.
A questão é s'éria, é grave e me:fece uma íméâlata aÇão
do Governo Federal. Tão sério é o problema no Brasil que
as próprias aUtoridades informam que existem mais de 300
~il pessoas, jã -sentenciadas, vivendo em liberdade. E _por
o--

--

-

--

-

-
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quê, Srs. Senadores? Porque os presídios não iém -mais espaço
disponível para niriguém. Isso significa que o sistema judiciário, na área do Direito Penal, está parado pelo gigantesco
engarrafamento humano em que se transformaram os depó~
sitos de presos.
No outro lado dessa trágica situação, os presos são amontoados _às centenas onde só cabem dezenas. -~lguns cumprem
penas nas delegacias de bairro, por falta de acomodação. E
outros grupos, vivendo o desespero fíilal;piõinovem Sorteios
para rnã.tar periodicamente um deles •. de maneira a abrir mais
espaço. Essas imagens nos são mostradas, dia após dia, pelos
notiCiários de televisão e nas notícias publicadas pelos jornais.
A resposta dos presidiários nos tem chegado também na forma
de motins e sublevações cada vez mais violentas- no último,
foram 111 mortos.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, tudo isso indica que as
penitenciárias não têm a menor condição de reeducar o preso
para a vida em sociedade; ao contrário, elas se transformaram
em escolas de criniinalidade, verdadeiras universidades do
crime, e terminam dando mais prejuízos que benefícios à sociedade. Trata-se de uma situação contraditória em todos os
seus termos. O cidadão, o contribuinte, paga a manutenção
do preso, através do recolhimento de impostos, pensando
que dessa forma vai contribuir para a sua reeducação; mas,
na verdade, está auxiliando apenas o aperfeiçoamento do mar~
gíria! nas técnicas da criminalidade.
Há um SegUndo e igualmente Sério problema. Os sentenciados com maior capacidade de liderança usualmente conseguem o~g3nizar os presos e cooPtar oS guardas. A partir daí,
de dentro da prisão, passam a organizar as ações daqueles
que-eStão Tór'a das grades. Essa é, por exemplo, a situação
do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, dirigido de dentro
das penitenciárias de segurança máxima do Estado. Através
de telefones celulares, através de mensageiros e muitas vezes
até dos próprios advogados, essa organização tem tecido uma
·
verdadeira malha criminosa.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, por essas razões, estou
apresentando a esta Casa dois projetas de lei que tratam da
matéria. O primeiro deles determina que o Ministério da Justiça somente poderá conceder auxílio financeiro aos sistemas
penitenciários estaduais que estiverem situados nas zonas rurais, fora dos grandes centros urbanos brasileiros.
O nosso objetivo é forçar a transferência das penitenciárias para locais de difícil acesso, onde o preso seja obrigado
a trabalhar para garantir o seu sustento e, assl.In, dar valor
ao seu trabalho.
Outra conseqüência desse projeto de lei está em que,
localizados em- áreas distantes dos centros urbanos, os presos
teriam maiores dificuldades para organizar o crime nas cidades
brasileiras.
O segundo projeto de lei permite a transferência de presos
entre Estados, hoje vedada pela lei. Neste caso, pegamos
o modelo italiano e o adaptamos às condições nacionais: o
preso, de acordo com o projeto de lei, só poderá ser transferido
para outro Estado da Federação quando se configurar uma
situação extraordinária; e deve cumprir, no máximo. um terço
da sua pena na sua nova penitenciáría. Tudo isso por determinação do juiz, que atende à solicitação da autoridade carcerária. O Ministério Público, naturalmente, será sempre- -Qu;;.
vido.
Esse projeto de lei pretende permitir o -deslocamento
de prisioneiros de alta periculosidade para regiões distantes
de sua área de atuação. Um preso do Rio de Janeiro, por
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exemplo, poderia ser transferido para o Amazonas, para o diante de um clamor social. Mas teqiO que estejamos raciociAcre ou para qualquer outro Estado distante do Rio e Vicenando segundo princípios oU premissas não coinpletamente
versa. Assim, os presos estariam -em dificuldades cada vez _corretas. A primeira é o pressupostO -de qUe o ãj:>enaáà, àe
maiores para organizar o crime-naS-cidades oride antes operaque o-preso seja por naturezairr&Úpbrávêl. Pelas· informações
vam. Isto tambt!m permitiria, Sr. Presidente e Srs. Sen3.dore-s, que temos, existe um determinado grup9 de crimes que são
uma reorganização, pois há Estados que têm mais vagas e
cometidos num impulsO, na ~moç3.o; Cf-i!lles_que geralmente
há Estados que têm menos vagas. Além disso, os presos deixa- são praticados por pessoas sem uma forMação ou uma tendênriam de ter uma vida garantida unicamente pelo Estado, mas cia permanente para a ativídade 'cririlinOSa·. No entanto, essas
seriam levados a trabalhar para garantir o seu sustento:
pessoas são colocadas jurito de-.CriminosoS Considerados reinciÉ nosso pensamento que a aprovação desses dois projetas
dentes, permanentes, e ac-abam, rea_lmeflte, -recebeJ].dO deles
de lei irá melhorar significãtívamente a eficiência do sistema
um "curso universitário" ao lon&o d~ tn?i~ de 15, 20 anos~
penitenciário brasileiro.
O SR. NEY SUASSUNA - Pós-graduaÇão. mestrado e
O Sr. Aureo Mello -Permite-me V. Ex~ um aparte?
doutorado.
O SR. NEY SUASSUNA -·Pois nao.
O Sr. Almir Gabriel- Sini, faZem ·o "curso" "cOmpletO
dentro da prisão. Então, a__qUestãO par~-mim é anterior a
O Sr. Aureo Mello - Senador Ney Suassuna, principal__ _ . .
.
essa.
mente o primeiro projeto d_e Y. E~~ me parece aquilo que
estava sendo aguardado por todos. E, realmente, um projeto
Tenho discutido muito; com amigos meus ligados a essa
de longo alcance, de alta profundidade e de intensa signifi- área, um aspecto que me parece certo relativâ.inente ao sistema
cação. A verdade é que o sistema penitenciário-brasileiro
penitenciário brasileiro, além de queStõeS" outras, mais amplas.
precisa ser urgentemente transformado em sistema penal agrí· O formalismo do processo n({Brasif é- tCriívd. O CódigO
cola, um sistema penitenciário progressista e -produtivo. Não de Processo é um instrumento·- extraOrdiilário paTa que os
tem cabimento- que essas prisões urbanas continuem permí-- advogado.s tenh~m permanentemente condições de interferir
a respeito de coisas que são absolutamente óbvias. E, digo
tindo o amontoado de pessoas condenadas por diversos crimes, adstritas _apenas a um aprendizado industrial mais ou mais: o interessante é que, fundadO ein ·baseS- ou cláusulas
menos primário e _desfrutando da oportunidade de manter pétreas da própria ConstitUiçãO, àssegura-se a dêterminadas
conta tos justamente com os seus mentores, coln os traficantes, pessoas o mesmo direitO de outras. Vou dar um .exemplo!
com aqueles que fazem parte de organizações; às vezes, estas o julgamento de réus confesses qUe são- autores de crimes
hediondos, com testemunhas, em que a culpa fica completasão comandadas de dentro para fora, ou seja, de dentro das
mente _configurada e par;1 os quais já ·es:t~ prevista uma puni:..
penitenciárias para o exterior, como é o caso do Comando
Vermelho. Esse projeto de V. Ex~. se não esbarrarem nenhum ção, demora tanto quanto o julgamento de crimes de cuja
autoria, local e uma série de outros aspectos se tem dúvida.
dispositivo da Carta Magna- que infelizmente tem um artigo
Então, parece-me muito estranho manter-se o Código de Proque adstringe em demasia a criatividade do legislad_or_ao atribuir apenas ao Poder Executivo certas inedidas que exigem, cesso da maneira como está. O segundo ponto que me parece
mais do que nunca, mais de uma cabeça para decidir e para importante é o de reconhecer-se o número exagerado çle pespensar; se esse projeto, repito, não ·esbarrar nesses itens, prin- soas que estão hoje presas, quer dentro das delegacias, quer
cipalmente dos primeiros artigos da ConstitUição, stirá real- dentro das penitenciárias, sem que tenham sido cOndenadas.
mente o que se chama uma chuva na secura, é-de uma oportu- Várias delas iniciam os seus proceSsos de defesa com um advonidade sem limites. Por issó,-felicito V. Ex•,.manifestando-lhe gado, pag3;m o trabalho desse advogado durante a pri~eira
e segunda etapas do processo e, no momento em que perdem
O- meu regozijo por essa íriici3tiVa e o -meu -desejo de que
as suas proposições, examinadas devidamente no seu aspecto
a condição de pagar, deixam de ser assistidos também pelO
próprio Estado. Em função disso, permanecem um, dois, três
jurídico,legal ou constitucional, venham a florescere frutificar
dentro desta Casa.
anos, às vezes_ um- tempo muito maior do· que seria a pena,
O SR. NEY SUASSUNA.- Muito obrigado, nobre Sena· caso ele fosse realmente condenado. Podemos constatar isso
em vários presídios no Brasil. Mais de 60.% da população
dor. Eu gostaria de dizer que, mesmo que exista esse dispocarcerária
brasileira, provavelmente, está nessa situação. Pensitivo legal, essa limita-Ção "foriilã.l nãO pode deSqU3lificai- as demandas reais da sociedade e as restrições objetivas do mo- so que, de certa forma, repetimos na área penitenciária ê:)
que ocorre na área da educação. Queremos ter sempre majs
delo atual para a satisfãção dessas demandas. Então, cabe
e
mais escolas, mas poucos se preocupam com a repetência
exatamente ao Congresso ser o espaço institu_cional onde possamos colocar questões dessa natureza. Não pode o legislador e com a evasão, fatores que _acabam por_ bloquear as vagas
ficar estático, nem tampouco se deslig~r. igifõiando as trans- existentes nas próprias escolas. Nas prisõeS, _existe essa mesiÍla
formações sodais e as·exlgências delaS decorrentes. Realmen- situação: grande parte das pessoas -que estão dentro del.ãs
não foi condenada; outra parte fof condenada, mas o período
te, o- Brasil mudou, o mundo mudou, mas a lei alrida -n-ãó
em que deveria se submeter à prisão seguramente é men6r
mudou.
do que o_ tempo passado lá. De maneira que tanto a iniciatíva
O Sr. Almir Gabriel-::- Permite-me V. Ex~ um _aparte,
de criar maior número- de penitenciárias no interior, quantO
nobre Senador Ney Suassuna?
a possibilidade da transferência parecem·me iiriciatiVas louvá~
veis. Mas considero que a transfe_rê_ncia de_ um criminoso d~
O SR. NEY SUASSUNA -Com muita honra.
Rio de Janeiro para o Amazonas cúhunente criará um proble·
ma extraordinariamente grande, pelo fato de que a conta
O Sr. AlmirGabriel- Em primeiro lugar, cumprimento
V. Ex~ pelo seu discurso, nobre Senador, sobfetudo pelares- Rio será sempre um~ conta muito maior tio que a do Amazoposta que deu ao Senador Aureo Mello. Com efeito, o Con- nas. Então, o .AJ;nazonas acabará ficando ~brecarregado com
gresso Nacional e os legisladores não podem ficar estáticos maior n:üm~ro ge_ c;riminosos. vin4çs. do Ri9 .9-e J~neirQ,. ~
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assim por diante. O que importa é que o Rio trate de resolver
o seu problema; ele precisa dar atenção adequada an seu
sistema prisional. De outro lado, hd uM aspecto que me parece
também significativo: muitos críminõsos em prisões da área
rural provém dessa área. Penso que eles devam ficar nesses
estabelecimentos penais, até porque, partindo-se do pressude que é possível a sua reabilitação, a sua recuperação, eles
teriam condições mais adequadas de retornar às suas atividades primitivas em suas cidades de origem. De qualquer sorte,
louvo a iniCiã.tiva de V. Ex~, embora preocupado com essas
questões que me parecem da maior importância:
O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado, nobre Senador Almir Gabriel; honra-me o seu aparte. Eu diria apenas,
em defesa desses dois projetas, que O problema Rio, a conta
Rio está crescendo numa velocidade tão grande que, em pouco
tempo, não será mais a emita Rio: será a conta Brasil e atingirá.
do mesmo jeito, o nosso Amazonas_.
· Além disso, digo que a penitenciária rural, curo ajuda
federal - que é o que estamos propondo - tentará fazer
com que o cidadão não fique inativo e, com isso, predisposto
aos ensinamentos da ''universidade do crime"; pelo contrário,
ele estará trabalhando no campo, vendo como cresce o seu
vegetal, e, assim, exonerando o contribuinte que, hoje, paga
toda essa conta- e pagamos várias vezes!
Um dia desses, conversando com a secretária do Sistema
Previdenciário do Estado do Rio,- ela me dizia que cada prisioneiro custa quatro salários mínimos; dizia, também, que, se
alguns deles tivessem ganhado dois salários m_fnimos, não estariam ali. Concordo plenamente quando V. Ex~ diz que estão
entulhadas as delegacias - que sofrem também com esse
problema - e as penitenciárias.
Há minutos, eu conversava com o Secretário de Interior
e Justiça do meu Estado, a Paraíba, e ele me dizia que são
muitos e muitOs os prisii:m-eiros que já pagaram as suas penas.
mas que, pela burocracia da Justiça, continuam presos. Imaginem· o desespero, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de urna
Pessoa que passou 15 anos numa penitenciária ·e;- cumprida
a sua pena, ·continua presa por mais dois, três,_ quat!'_<?_ ~eses.
O ter;ror de cada dia será superior à vivência de cada ano.
. Por is·so, nobre Senador, acredito que devemos repensar
tudo. Essas cláusulas pétreas não podem ser um empecilho
ao projeto, porque este é o local do debate; mudou a sociedade, deve mudar a legislação.
• , Concluindo, Sr. Presidente, eu diria que é nosso pensamento que, com certeza, a aprovação desses dois projetas
de lei irá melhorar significativamente a eficiência do sistema
penitenciário brasileiro. Os presOs deixariam de viver exclusivamente do dinheiro dos contribuintes e seriam levados a
trabalhar, o que, por si só, já é uma atividade educativa.
Além disso, estariam muito distantes das cidades onde exerceram a sua crimin"alidade, e as penitenciárias passariam a desempel!har, com maior propriedade, sua atividade educativa.
Se está havendo intercâmbio de presos hoje até entre
países da Comunidade Européia~~nãõ sêria um desdouro trocar
presos de um Estado para outro da Federação. O mundo
está virando apenas uma grande aldeia, e temos que nos preocupar com toda essa problemática.
Creio, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, que a aprovação
desses dois projetos de lei é assunto que constitui interesse
nacional e regional, uma vez que a criminalidade está evoluindo numa escalada voraz em nossa sociedade. É, pois,
importante, conveniente e tempestivO aprovar os dois projetas
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ae lei que, neste momento;- eSfãmoS encaminhando à Mesa
do Senado.
O Sr. Raimundo Lira- Senador Ney Sua_ssuna, gostaria
de apartear V. Ex~
O SR. NEY SUASSUNA -Com muita honra.
O Sr. Raimundo Lira- Nobre Senador, é um prazer
apartear V. Ex~. que está aqUi ria qualidade de Senador representante da Bancada do meu Estado, a Paraíba. A experiência
que V. Ex~ tem no setor educacional - e suas idéias já se
espalham por vários países -:. : .:. . dá-lhe um profundo conhecimento da realidade educacional; não só no Brasil. mas no
mundo todo. No momento em que V. Ex~ apresenta dois
projetas dessa importância. especificamente a respeito do sistema penitenciário brasileiro, naturalmente V. Ex~ demonstra
-que estudou profundamente o problema e co:ghece também
a forma mais eficiente, mais inoderna e mais humana de solucioná-lo. Portanto, como Senador da Paraíba e representando
o S_enador Humberto Lucena, faço este aparte com muita
satisfação. Acredito que o tempo que V. Ex• permanecer aqui
no Senado Federal, sem dúvida nenhuma, dará grandeza a
esta Casa, dará contribuições positivas e efethias ao~trabalho
legislativo do Senado Federal e nós, paraibanos, só temos
a obrigação. o dever e a satisfação de estar ao lado de V
Ex~. contribuindo positivamente para o engrandecimento do
Legislativo, especificamente do Senado Federal. Muito obrigado, Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA-Muito obrigado; nobre Senador Raimundo Lira. É com muita honra e muita emoção
que recebo o aparte de V. Ex~
Sr. Presidente, dando por encerrado o meu pronunciamentO, passo à Mesa do Senado os dois projetas de lei.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luc!dio Portella) - O projeto
de V. Ex' será anunciado na próxima sessão.
Concedo_a palavra ao Senador Almir Gabriel.
O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB- PA. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
~stá claro para toda a Nação que- o Governo Itamar
Franco, neste momento, ·redobra sua vigilância sobre a infla-ç~o_ e inicia óS seus primeiros -passos pára a retomada do
crescimento económico.
A reforma fiscal já aprovada em dois turnos na Câmara
dos Deputados, o realinhamento económico-financeiro do se~
tor elétrico que será seguido do seu reordenamento institucional, a nova legislação sobre as privatizaçõeS e sobre as
licitações e a das concessões de serviços públicos constituem
um arcabouço legal consistente.
O respeito à Lei de Diretrizes Orçamenfádãs, a criteriosa
elaboração e discussão do Orçamento da União para 1993
e a deliberada ação sobre a dívida interna atual, com o controle
sobre o endividamento futuro de Estados e Municípios, são
também medidas de largo alcance para a saúde fmanceira
da federação.
A par do balizamento legal e do ordenamento administrativO, é necessáriO retomar O planejamento estratégico do
País com uma diretriz simples: reduzir desigualdades com crescimento econômico. Reduzir desigualdades entre classes sociais, melhorando a distribuição de renda e reduzindo, simultaneamente, a brutal e perversa concentração atual, é o ú~ico·
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sentido do crescimento econômicó. A redução das desigualdades regionais é ã. sUa conScCfúéiiêiã- óbvia. - ---Não podemos continuar as-sistí.O:do passiVifrriénte: â tfans:..
ferência e a- acumulação de bilhões _de dólares nas mãos dç
poucas centenas de milhares de pessoas que moram ou têm
seus empreendimentos no Sul/Sudeste brasileiro. Os indicadores económicos estão aí: 80%- do Produto Interno Bruto
formal de 430 bilhões de dólares OQ, quem sabe. dos 600
bilhões de dólares com o informal, são gerados no Sul/Sudeste,

apenas 5 m-il empresas são responsáveis por 25% do PIB formal e só 3,2% dos estabelecimentos produtivos respondem
por 83;2% -dã receita previdenciáriã-da União.

Não bastam o espanto, a perplexidade. a indignação.
Não bastam as políticas sociais compen5atõrias.
Não bastam o_s incentivos fiscaiS éiigã.nOsos, que abrandam a ira das elites das regiões economicamenfe- ãtrasadaS.
É necessário- investir macJ.çamenteUas regiões menos desenvolvidas.
É preciso ter em conta que somos hoje 145 milhões de
habitantes e seremos 192 milhões no ano 2010, corri a melhor
distribuição etária do mundo, em qualquer épocã. Nada deterá
a pmgressiva urbanização da população brasileira, mas é possfvel, sim, reduzir a explosiva metropolizaÇão que levou 40
milhões de pessoas para 20 cidadeS e-m -rnenosâe 40 anos.
Nossa taxa de incremento populacional reduziu-se de 4% para
menos de 2% ao ano. Mas isso não impCdifâ O IhlXó--elevado
do Nordeste para o Sudeste em busca de trabalho urbano,
nem o do Sul e do Nordeste para --o Norte, em busca de
novas fronteiras agrícolas.
Por todas essas razões e tomando em -conta_ o _e~raor
dinário potencial energético e mineráriO e ainda a baixa capacidade de investimento público e privado do Estado do Pará,
aproveito este momento_ especial do Governo Itamar Franco
para sugerir a retomada do projeto de exteilsão da elctrificação
do oeste do _Estado do Pará, por vía da Transamazônica até
Santarém. É indispensável também apoiar e disciplinar a ação
garimpeira do ouro, da qual o Estado do Pará já foi responsável por mais de 50% da produção nacional. Urge reativar
o Projeto do Salobo para exploração do minério de cobre
até a metalurgia, tendo como subprodutos o ouro - com
produção equivalente à do Igarapé Bahia -~ a prata e o
molibdênio. Retomar o Projeto Cau~i_m, no Rio c_~pitri, e
o da celulose, em Marabá, acompanhado de reflorestamento
das áreas devastadas pela implantação de projetas agropecuários incoitVeriit:nifes Ou no eixo das ferrovias Nort€(-S~l e
CarajáS-São Luis. Por fim_, a retomada do Projeto Alunorte,
completando o aproveitamento da bauxita e verticalizando
a produção do alumínio, de modo a incorporar mão-de-obra
e agregar valor à produção.
Todos esses projetas podem ser feitos com todo o reSpeito
às condições ambientais das áreas atingidas. Servirão ao Pará
e servirão ao BrasiL
Tenho certeza de que o Ministro Paulino Cícero, com
sua competência e acurado conhecimento da região, e o Presidente Itamar Franco, com sua probidade e sensibilidade política, tudo farão para atender esses reclamos do povo do Pará.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Nelson Carneiro- Peço a palavra, Sr.Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luddio Portella) .,--- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson_ Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pron~!lcia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senãdores:
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Uma das instituições que lograram, cedo, obter· o maior
prestígio no Rio de Janeiro foi a Defensaria Pública, que
até serviu de modelo para outros Estados. Quando da Assembléia Nacional Constituinte, _incluiu-se- um artigo referente
à Defensaria Pública exatamente para- que ela tivesse, em
âmbito nacional, o prestígio qUe havia conseguido no Rio
de Janeiro.
Por isso, Sr. Presidente, não posso deixar de consignar
a minha surpresa e a minha decepção quando leio nos jornais
que a Defensaria Pública do Rio de Janeiro, não só em virtude
das modestíssimas remunerações pagas, como pelo excesso
de trabalho, já que não há concurso para o ingresso de novos
defensores públicos, está ameaçada ou já decidiu cruzar os
braços.
Ora, Sr. Presidente, esse é um espetáculo que constrange
a todos que conhecem o papel da Defensaria Pública em
um País onde há tantos necessitados e tantos apelos a fazer.
De modo, Sr. Presidente, que quero deixar, neste momento, consignada a minha surpresa e o meu desencanto,
fazendo_um apelo ao Sr. _Governador do Es_tado para que
socorra a Defensaria Ptiblica, não só proporcionando uma
justa remuneração, como também possibilitando a realização
de concursos para recrutar novos elementos para o desempenho dessa nobre tarefa, _já que ela atende aos que não
têm recursos própriOs para bater às portas da Justiça.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, na esperança
de que essas palavras sejam ouvidas pelos responsáveis pela
administração do meu Estado. (Muito bem)
O SR. AUREO MELLO -,Sr. Presidente, peço a palavra
para uma breve comunicação,
.

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) palavra a V. Ex•

Concedo a

. O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Para uma breve
comunicação. Sem revisão do orador.)--:- Sr. Presidente:
Nesta oportunidade, embora estejamos no fim da sessão,
eu gostaria de assinalar a presença, em nossa tribuna de honra,
do consagrado jornalista Mauritônio Meira, Diretor-Proprietáiió -e- -criadOr do" enc-arte- que todos os domingos, em todo
o País, é lido e apreciado pela populaçao brasileira que é
a Revista Nacional.
Mauritônio Meira foí, durante muitos anos, nosso companheiro no Comitê de Imprensa, quando o Senado ainda funcionava no Rio de Janeiro e também no princípio de Brasílià.
o··que faz atualmente é um tipo de jornalismo sui generis,
porque acompanha os grandes jornais das principais capitais
brasileiras com um noticiário originàl, fecundo, acrescido dé
urrtá""sêtie de comentários oportunos e brilhantes e, em suma,
com uma colaboração jornalística realmente invejável e excepcional.
-- Mauritônio, por outro lado, é um dos jornalistas profissionais mais queridos- deste País, tendo deixado, durante toda
a sua trajetória, a marca do seu talentO, do seu esforço, da
sua capacidade, o que permite ·que seu nome tenha realmente
uma dimensão ·nacional.
-A Revista Nacional, hoje em dia, tem a segunda tiragem
nacional de semanários. Somente é superada por outra revista
de São Paulo pertencente a uma grande organização com
raízes internacionais, o que rião ocorre com Mauritônio, que
criou um jornalismo especial.
A presença desse grande jornalista nesta Casa, neste Instante, o que há muito tempo não acontecia, é motivo de
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para o Senado Federal.
Seus companheiros de luta, entre os quais Amilde Pedrosa Appe e tantos outros que ajudam a engrandecer a Revista
Nacional, são homens que palpitam cintilações na nossa memória, porque representam o talento jornalístico do País e
também têm uin passado cheio de beleza e glórias.
Por isso, Sr. Presidente, faço esse reparo para assinalar
essa ilustre presença em nossa Casa.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- A Mesa incorpora as palavras do Senador Aureo Mello e também presta
as suas homenagens ao jornalista Mauritónio Meira e ao semanário Revista NacionaL

Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda.
S. Ex• não-se-enc·on.tíã-ptesente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.

Fevereiro de 1993

Sr. Presidente, Srs. Senadores, acredito que a instalação
de uma montadora em Pernambuco traria grandes benefícios
ao nosso Estado, ao Nordeste e ao País. No caso específico
de Pernambuco, o ganho viria de imediato com a geração
de emprego e com a incoxporação de um setor industrial de
ponta. Para o Nordeste como um todo, teríamos o aumento
da oferta e do consumo de automóveis populares, além do_
correspondente surgimento das fábricas de autopeças. Por
-fim, para o Brasil, estaríamos contribuindo para diminuir a
concentração industrial, que tantos danos tem causado à Na_ção.
_
Concordo inteiramente com o Sr. Édson Moura quando
enumera os pontos que devem ser seguidos, caso tenhamos
uma montadora em nosso Estado. O principal é que o veículo
a ser fabricado seja efetivamente barato, acessível às pessoas
de renda ~enor, que hoje e_stão impedidas de comprar um
carro. Em segundo lugar, o empreendimento deverá espalhar
seus efeitos benéficos por todo o interior do Nordeste, onde
serão instaladas as empresas fornecedoras de peças. O Governo do Estado de Pernambuco se propõe a agir da mesma
forma que o Govenro mineiro quando da instalação da Fiat
em Minas Gerais. Com relação ao primeiro ponto-- o do
baixo preço dos veículos - , é bom lembrar que hoje, na
sociedade brasileira, está se formando um consenso sobre
a necessidade de se reduzirem os impostos sobre os carros,
porque os benefícíos gerados pelo aumento da produção superam largamente a queda dos impostos.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pr~idente, S~ e Srs. Senadores:
Recentemerite, esteve ein -v"isit3 ao EStadO de Pernambuco_ o Sr. Pierre-Alain de Smedt, presidente da Autolatina,
holdmg que controla as montadoras Ford e Volkswagen em
nosso País. Num encontro que reuniu as principais lideranças
empresariais e políticas pemambucanas - tendo à frente o
Sr. Governador Joaquim Francisco de FrC:itas Cavalcanti o Presidente da Autolatina garantiu que sua enip~esa vai manter e até mesmo alriplía.r a- capacidade de produção da fábrica
de molas helicoidais e chicotes elétricos que possui em JaboaO SR. PRESIDENTE (Lucídio ~Portella) - Concedo a
tão. Esta unidade industrial esteve em vias de ser desativada,
palavra ao nobre Senador Henrique Almeida.
mas acabou sendo preservada graças â intervenção da SUDENE, em operação_ que_ se <!ese-nv~lveu à época em que exercíamos o Governo do Estado. O empresário ÉdSon Moura, a
O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL- AP. Pronuncia
quem coube a idéia de promover a visita e coordenar o evento
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sros e Srs. Senadores,
saudou o Sr. Pie!re.::Alain de Srnedt e dis~ ser 0 Princip3Í
ameaçadora e bem orquestrada, apregoa-se uma pretensa disobjetivo_ da reunião discutir a possibilidade de- instaiã.f em
tOrÇão da representação proporcional dos Estados, na Câmara
Pe:nambuco urna unidade de montagem de:-vêíc~los da Autodos Deputados.
latma.
- --- - A sombra da campanha parlamentarista, brandindo o
fantasma do separatismo, reuniram-se sexta-feita--líltima, em
A presença maciça dos principais empresários e da quase
totalidade das lideranças políticas do Estad_()_ na_ recepção ao ___ São Paulo, os arautos do movimento auto-denoniinadQ "Pacto
FederativO", sob o comando do Governador do Estado, tendo
Sr. Smedt foi ritostrã bem claia não_só_ dQdese]õ mas também
dasconcretaspossibifidãdesquetemosparasediarumaempreao seu lado os Presidentes do PMDB e do PT, Uderes do
sa montadora em terras pcrnambucanas._O Dr. Édson Moura,
PSDB, além de expoentes da CUT e da FIESP.
no seu discurso, disse que' o ato podia ser vistO comO uma
O que desejam?
Aparentemente, corrigii"CáfcU.fOs--aritméUcOs, modificandemonstração de vontade coletiva e como-uma: prova de que
do o número· de integrantes das bancadas na Càmaía dos
Pernambuco tem, realmente, todas as condições -:-_sejam
elas geográficas, sej~ifi. -~m _tetiao.s. cte_recursos_ JllilitanoS
Deputados.
fínanceirris-~ pará sédJar-empresaS de tai ·-pOrte-~------~--- Em verdade, no fundo, qQ.erem mesmo é obter um númeUm exemplo deste potencial industrial de_ nosso- Estado
ro maior de cadeiras na Câiriãra, para o -R~t:àÇtá de_S3o Paulo,
foi dado pelo empresário Édson MoUra, ele própriO -criidõf
e praticamente só para o Estado de São Paulo.
de uma empresa produtora de baterias para automóveiS, que
SeU desejQ_seria até passível de aiiálise e discussão, não
hoje possui unidaÇI~s __ at~_ IllC:!illiO nQ extetiQJ;_,__'_~_Há_ 3S:.:ino_s
fora o preço q_u~ querem cobrar: executar seu plano através
da asfixia dos Estados mais carentes de_recursos e instrumentos
passados decidimos fabricar baterias em Bel6~1iifdim. :Qispúnhamos então de algu_~s tos~ó-~_ e ;pe uma __ bas~ geográfica_ para se deseny~_lverem _social e eC(!"n~camente_! integra~:~extremamente débiL Hoje somos muito fortes e.rii termos de-- do-se efeúvamen.te à Federação.
--,Brasil no setor. e, para que não se diga que tilVez tenhamos
Separatismo, expressão que deveria sei' banida para sem·
capita.Ji.zado a vontade nacional de ter empresários nativos
pre dos discursos brasileiros passaria a existir,-'isfó CSiin,· se
de cecta relevância, iilforiiiamos que est'ãmClS--bãtendO;-nofosse imposta a discriminação dos Estados do Norte, Nordeste
Estado livre e independente de Porto _Rico, -a marca Delco,
e Centro-Oeste, marginalizados~ ~~e~quinhados na sua abrifabricada pela General Motors. Já remos 25 por cento daquele
gat6~ia presença no cenário parlamentar -naCional.
Faltam sinceridade e competência aos que se queiXam
·merg.do e dentro de três anos-, no máXímo, estaremoS" :ffrente
da Delco. Isso é- a· m-aterialização de vontade __ de_ um grupo
por dispor São Paulo de "apenas" 60 cadeiras na Câmaia
de _pessoas''·~
~-~-~
dos Deputados.
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Desde a promulgação da Constituição Federal, em 5 de . que, aparentemente, e só çarentemente, refletiria o ardor
outubro de 1988, se tivessem vontade, mediante uma simples
e .,.ato com que encaramos os problemas nacionais.
lei complementar, prevista no§ 1~' do art. 45, contariain com
Refiro-me ao nosso sosto pelo debate. Refiro-me, mais
uma bancada de 70 representantes:--precisamente, ao iDcOrri.gível vezo nacional de eternizar o
debate, retardando ao múimo aquele instante voluotarioso
Não o fizeram; abriram mão de mais !O deputados federais em sua bancada. Ou foram incompetenre·s~desde en-tão~ - ~--~-~-~~~rrompe (?__~DW~~~~~~---tl~~!;_~
ou agora não são sinceros.
- --- --- ---- --- - qüe·ceaam as palavras e ~esta-se a açáo.
Em suas tabelas, amplamente divulgadas pela imprensa,
----_.,-=-"Esse culto excessivo do debate, na medida em que pro-encontramos outra aberração: desaparece a bandeira ~~sulista''
1oap i:ndcfinidamente o discurso e nunca define a hora da.
do movimento, pois-o Rio Grande do Sul e o Paraná permaáÇio, _é um mecanismo subtil de mascaramento -da falta de
necem com a mesma representação atual, e de Santa Catarina · Yoat.de, melhor dizeodo, da falta de objetividade típica dOO
airida pretendem retirar (se puderem) uma cadeira...
_-:(JUe Dia sabem o que querem ou nada querem.
Desejo manifestar-me em defesa da unidade_e_daintegra~
Para ~-lo_,__~ recordar_ os intermiDá~ deba--ieS~ U estéreis refreps a que se entregaram monopolistas
ção nacional, que invoco para proclamar a supremacia da
representação autêntica dos brasileiros de todos os Estados, ~da livre CIIIJ>!CSII, antes que se extraísse o primeiro
distribuídospelasváriascorrentesdeopinião,"s:Obreaartificia:..- - ~-~~-em-~n~. __________________ _
lidade numerológica e fria a serviço de interesses já muffiY -~-~--:--""Biiti. teCorc1ai~-amaa;·os--iiíOS escoados na contro~nia
poderosos e consolidados.
______ _ _ ___
=~_t_~--~-~~ª~~!!_~j~~rFüco de Paulo Af01110,
Conclamo a todos, para que não se prossíga C:Õf!I eSta ~~ps~_q~~~empreendi:mentotrariapara
ameaça--apenas iniciada, para que se assegure_ a respeito à- b _Nor._e. _E~~ ptopcSato do Nordeste, porventura j' se
necessidade de se fazerem ouvir as VoZes daqueles que ma:is
Cncerrou a fase dO ~~~-sObre a mCihor estraté&ia ~ ser
precisam· se pronunciar, em- defesa do povo de suas_ regiõeS _~ para a redençio·deãal.- SOfrida re&ilo do País?
distantes, para serem lembrados como brasileiros aUtênticOS,
Além c1u ~rrentes__& palavras, que mais se fez para
cuja têmpera se forja a cada dia, na certeza de que não serão
irrigar~ o sertio oordestino, póDdo termo, de vez, ao sofri_Jile!lt<! áclia> ele- popu!açjo? Quanto tempo nio gastamos
amordaçados, nem esquecidos, nem marginalizados.
O mérito; o-valor, a·grandiosidade de São Paulo São ~i-~r O CUiBprilliento-do-m•nilato ~de 1891,
muito maiores que a injustificada campanha contra a iepresen- -que- deterDtinava a transfe~Pcia ·da Capital Federal para o
tàçãodasdemaisEstados-innãOS,iii§pfradosnoSmeSiilos_valo- :~cm-trai? _:_~·-··res- bandeirantes, que nos ensinatam a tOdos,- brasileiiõs,_ a _.
A primCúa ~ ~· ~t~'~-oase5-~ Fdwiéiaçió, detercrescermos juntos, -dando-nos as mãos~'r-]nijí:Ada Pela Coüíti~ 4e 1946, só veio ser votadA . .
Eril O que tiDha: a- diU:r, Sr. Presiifente.
--- --- -- .;1961, quando, sob v*ioi_Upectos, elaj' se ~velava obsoleta,
o SR. PRESIDENTE (Lucídio Porlella) =coiicedo-ã .-- i 9ii\iâis:::wva. reliliitii!ICS qUÇ]f1'afs enflentava. Foram
palavra ao· nobre Senador Oâacir Soares. - - -- -- ----- - - - cj4 _...,. de dcba~ e !lç ~ homéricas travados, em vio, .
.:o

-

_

a

~putidúiosda csrola pl1blicae pe~defenooresde csrola

O 11&. ODACIIl SOAU'.S (PFL- RÇ- Pronunàa o se.c-i - t · diOcuno_)--S<- Preoiclente, Sr" e Srs. -~•-volto
--.-- ~ pem_f!'àtiva li<*U rCftexóes tob(e Sepruça
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úrios que esses, forçosamente, teriam que ser retirados de
outros setores, de iauaJ. ou maior prioridade, tais como educação, saúde, transporte e enerJia?
Em face disso, existe uma proposta séria e bem fundamentada de privatizaçio da administraçio can:erúia. Expe~em curso, noulrol poises, falam da lipificativa reduçio dos custos operacionais, da melboria e modernizaçio dos
estabelecimeDios penais, do incremento 1101 cúc:erel dao ativi- ·
dades de lazer, cultura, de aprendizaaem profiooional e terapia
ocupacional, quando se transfere .,.ra a iDiciativa privada
a prestaçio dos serviços referentes i custódia e reedu<:açio
da populaçio can:erúia.
Tudo, portanto, pam:cria recomendar que adotúlcmos
esoe sistema, nem que folie a título ezperilllental.
Eis, porém, que entram em cena a. "boas IIIOÇOI", com.
sua ineUvel iuwextucia e o seu incorriJí""l acadelllic:ilmo,
a obotruir o andameDto da iniciativa, IOb a olepçio de ÍIICOIJSo
titucionalidade; de rilc:o de 111bmiuio do preao ao tnbdlo
escravo; da pouibilidade de ocontucia de conllitoa burocriticos eDire os apteada adminislnoçio poiblica e os da admülilltaçio empresarial; de
de uma tarefa estatal ineleJ{..,l, como 6 essa de cuidar doo apenadao c de aucp.rar-lhcs a reeducaçio c rcimcrçio social plenu!
Sr. Prcsideute, Srs. Senadores, sc tanto martelei DO temà
da vontade política; se tanto fwliauci 11011a propcntio protelatória, mesmo quando diante de problem. que 1""'1••-soluçio ~vcl, 6 porque caperimento profunda inquictaçio
ante O llfiiV&mCDto da crise da Scprança Nblica.
A sociedade bntileira vHc: sitiada e lolllada de pUico.
O crime orpni•ado amplia- cor-ço e~. dia-adia, o seu abowdo poder.
A eüte clllp<CUrial começa a debandar. Jovens brui.leiros, cm cuja formaçiD o Pais in>atiu com tanto llal:ritrcio,
estio CIJIÍirlllldo. Nio cm buooa do Eldondo - que oeapre
catevc c c:oatinua aqui - mas i pnx:ura de ocparaaça, , _
requisito bMic:o da vida humana que o6 iloeliole onde IOÇObra
a civilizaçio.
ee.ou a hora do debate diletante, do diocurso Ülc:ol*qiiCD!c. Soou a hora da açio rcopolll6""1.
Ou ~11101 cooc problema ou IUCUIIIhiremoo. . .
Para tanto, VOIIU Es<:elhciM terio outru. propostas
a eocaminbar, melhores até do que a llliaha.
Por ora c de minha parte, quero suacrir ao cmiDente
Presidente da Comiuio de Defesa Nacional da CAIBara doo
Deputados que, buooando evitar o arquivamento puro e IIÍIIIples, do doaio! felllltante do I Fórulll Nacional de
Nblica, V~ e Criminatidede, promova a COGit"i"'eçlo
dao propostas C c:oacluoóes doo ICUS ~ ~101 e a remeta
ao Executivo, numa demoostraçio de que o~ Nacional alia-se ao clamor popular cm maciça prelli9 pcir que
seja revertido, de pronto, o quadro de dcsc:alabro da Scprança Pllhüca no Braoil.
Era o que linha a dizer, Sr. Preoidcnte.

"""""""'timento

Sc.,._

o

Slt.. I'USIIIEI'I1'I: (Luádio Portella) pelavra ao ""'- Senador Onofn: Qooinan.

Concedo •

O S1t... OIIKlRE QlJIIUIII (PMDB - GO. l'roouDcia
o oepinte dilcuno.) -Sr. Preoideale, - · c Sn. Senadores,
o desenvolvimento cc:oac)alico brlllileiro ~. .........riamente, por uma profunda reformlllaçio doo c:onc:eitoo qooe
~ cmbaaado as polilicu apícola e fuDdiúia, 1101 tiltimoo

....,._

NACIONAL (Seçâo II)

Fevereiro de 1993

Apesar da inegável importancia da grande empresa agríoola, volta~. à pr.,odução de c n
ww, centrada, p>is, na
monocultura de exportaçfio, não se pode conceber um desenvolvimento auto--sustentado sem que se orpnize, ecooomi~
camcnte, a produção de subsist6ncia, de abastecimento do
mercado interno de alimentos e de matérias-primas, numa
pelavra, a pequena produção agropecuária, gerada pela miode-obra familiar em glebas de reduzido tamanho.
Essa pequena produção, disseminada por todo o copaço
brasileiro, é a principal responsável pela ocupaçio produtiva
do campo, pelo afastamento do fantasma da fome, pela fixaçio
do homem i terra.
O eminente Deputado Lázaro Barboza, Ministro da Apicultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, tem fe""lado, na direção de sua pasta, a extraordinliria clarividencia
de ver por esse ingulo o papel do Governo DO setor, mas
proc:unmdo obstinadamente os cam.inhos seguros que levem
o homem do campo, principalmente o pequeno produtor,
.l autodeterminação económica, para prover-se, a si e .l sua
fanúlia, dos bens necessários a uma quaüdade de vida digna,
tirando da terra sustento e riqueza, sem degradar o meio
ambiente.
É verdade que a agricultura, como todos os demais sctores
da economia - a indústria, o comércio, os serviços - sofre
das mesmas dificuldades originadas pela catastrófica política
dos últimos anos, cm que os governos, desconsiderando as
necessidades fundamentais da produção, praticam juros de
aaiota e comprimem os salúios a tal ponto que destroçam
o mercado interno.
Sem reausos financeiros a custos razoáveis e sem mercado capaz de absorver os custos fixos da produção de escala,
empresas e cm.presúios do campo e da cidade, dcscapitaü:zuam-sc a ponto crltic:o o que toma diffcil viabilizar soluções.
A afinada sensibilidade que tem para c:om o social, faz,
por6m, c:om que o Sr. Ministro da Agricultura conduza a
importantíaima açio de seu Minist6rin para atender às mais
ureentes demandas da pequena produção, atrav6s de medidas
pótícu, expeditas, racionais, para que, DO curto tempo que
o Governo dispõe, possa estabelecer uma obra duradoura
.,.ra o desenvolvimento do campo.
~ncia, para tanto, nio lhe falta, pois as. maiores
safras qríc:olas que o Brasil já teve ocorreram, exatamente,
quando Lázaro Barboza era o Sccretário-Geral do Minisl6rio.
Essa preciosa ezperiência, aliada a uma c:onc:epçio vcro.deiramcnte ccum6oica do Brasil, onde o importante Dio 6 uma
determinada rcgilo, mas o País como um todo, faz com que
o MiDistro Uzaro Barhoza seja o homem certo, DO lupr
certo, para que os vazios ecoOOmicos de alto potencial pooum
ser racionalmente ocupados, interiorizando o desenvolvimento e cüminando as dcsigualdadcs rcsionais.
Dentro dessa visão estralé[!ic:a, cleceu-sc a rcgilo CentroOeste - a imensa fronteira apicola do Brasil - oomo lirea
prioritma para desenvolver a pequena e m6dia propriedade
rural, como empreendimento produtivo de alta efic:6cia, a
putir da prescrvaçio do meio ambiente, com a adoçio de
teaJo1oBias adequadao, de divcrsific:açio de culturas c da vcrticali•açio da atividade atrav6s da apoindústria.
Nesoc contcato, tomar-sc-á posávcl a eriaçio de cmprep DO interior, aluando positivamente .,.ra deter o tmdo
rural c estabelecer uma infra-attutura búica i habit8çio_'tl,
i produçio dao comunidades ruríc:olal.
Equipes pluridilcipliDa do Milliltbio ado~
do com afinco, na produçio de coludoo """""'""" q.e penní-
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.-.......,nr-

aeleiçlode.-...-.. aperllcioDW
oltjdWol.
ltewniões ..... lidennça&~ >ftl tendo realiza. . . ""' ~ pua dilc:atir prioridades, - · ~.
,_. ~JU a ~re;""' ela cidJdtri• do ca..,a, ....
a-cena c:omtlutita cc:-. o Gowemo;
lloat&lle,fi r llte,ildoniM'qe,pnwau r llte,pehill6ria do Miailttliio ela Apic:ooltlan, baj&
- Millilbo qooc COIIIoece IOdoo .. .....,.., JIIUP- e proje. . . 1101 quis a J*1a esteja eavomda, tendo, ~. uni
inotrumento bMico pua induzir • ......,...,.... do· BnoiJ •
..., salto-<le-quali«Jade em te..,.. de deoea•ol-lilncllto.

....- ,_ira - ..

Era o que tiMe a dizer, Sr. Prelid • ·
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
ONOFRE QUTNAN EM SEU DISCURSO:

NOVOS CAMINHOS
PARA A

AGROPECUÁRIA
Eficiência e Competitividade
NOVOS CAMINHOS PARA .A" AGROPI!:CUÁRIA
EFICIBNCIA E COMPBTITIVIDDB
CAPACII?~~E.

ENORME

DO

SETOR

PRIMÁRIO

EM

ALA-

VANCAR A ECONOMIA É U~l FATO INQUESTIONÁVEL. PARA
CADA CRUZEIRO PRODUZIDO :-iA AGROPECUÃRIA, OUTROS
TRJ::S

SÁO

GERADOS

ARMAZENAGEM.

EM

ATIVIDADES

TRANSPORTES,

CORRELATAS

COMO
E

INDUSTRIALIZAÇÃO

COMERCIALIZAÇÃO. PORTANTo~- É IMPERATIVO A CORRECÃO
DAS DEFICltNCIAS E DISTORCÓES QUE COMPROMETEM SEt:
DESEMPENHO,

POIS

DELA

DÉPENDE

GRANDE

PARTE

DA

ATIVIDADE ECONOMICÀ 'N'A· GERAÇÃO DE EMPREGOS. RENDA E

TRANQUILIDADE

SOCIAL".

Ministro Lázaro B arboza

Em h~rmorúa com as Dfret:risa do Açio eo,.,,..,..,_.,w, o Ministerio da Agriculutn, do Abastecimento 111 da Reforma Agrária- MARA apresenta u

prioridada na

Po1ftiea Apfcola. submentendo-u

ao11

setorea: envolvidos e

à

sociedade em geral.

As medidãs pi-átÍcas deCóri-entii's ~ destas diretivas certamente
n-arão ·como resultado o · .-.imo da~- ~ do ..-r. O JmpUI.o
mockt'llianta nu nt:ruturu produtina e de ~ e a reduçio du
padu. ~. lliDda, 011. ~ • a l'ellda da. produhitw, b.- CODIO.

NdUdrio

011 p~

reais . . OOD:a1DIIidona.

O exereíclo de fo~ulacio e execucio da PolÍtica Agr:[eola,

nu
circunlltinclaa:
que
o
P'ai. atrav••••· impõe, obrigatoriamente, a
respon..bflidade de IDOd!Jicar o cenário de apd& pobNu. ranl. no qual cerc1.
dQ ~ mUhÕu de fudliu a.naeiam por-medidas que viabillzem a sua incorporação
~mercado.

As diretri:r:es propostas seria· objeio de datalharnento sob 1. forma
-,h;,;.~ inclusive elaborando projeto. cÓm clarll tdentificacio

de ....:;.. p:up

de IIJdU, da cut011 e de

at:ntêcta
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Para_Wns .. Miaimo Uzaro ~,..,..ti IIII . . , - .
vem iealizaDdo à ficDte do Millilt<!rio ela AJriaolhua peloo
~e ,.._op;cuJtores; panollálo., Brui po< es1ar
trilbaDdo llOVOI camiahos, deDtro de - iaepvel wcaçio
de pllfS rico e pKl6co.
Requeiro, aliaal, .. Ema• Sr. J'Rojcleere ela c... imerçio do oo
- - . qooc dcliooe • clioebizeo do
Millillirio da Apieulbua, do Ab I' . • - e da Refonaa
Apúia, ,.. ÁIIIIil do Senado Federal.

MINISTERIO DA AGRICt:LTURA,
DO ABASTECIMENTO E DA REFORMA AGRÁRIA

''A

4:

ope!'adaa'll.
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II - DIRETRIZES

1.- MARCOS REFERENCIAIS DA AÇÃO DO SETOR PúBLICO AGRÍCOLA

EmpenhO no cúiT(primento -das dir9ii-iiles constituCionã.is e irilpfementaçãO d-as

determinaçÕes das Leis AgrÍcola e Agrária.
Fixação de uma politica de segurança alimentar.
Estabilidade e credibilidade como pré-condiçÕes essenciais ao setor para

invest:Uo

~f;ra:i:r'

e

capitais .

2. TRANSPARENCIA E .PARTICIPAÇÃO NA FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE PRODUÇÃO, DE ABASTECIMENTO E DE REFORMA AGRÁRIA

EnvolVimento dos Órgãos representativos do setor produtivo na discussão
de

alternativas

e

prestação

de

à sociedade.

contas

3. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL PARA CONCRETIZAR DECISÕES FUNDAMENTAIS

Ã

COMPETITIVIDADE

AGRÍCOLA

- REFORMA TRIBUTÁRIA
O MARA empenhar-se-à na realização de uma reforma que contei:Jple:
redução de aliquotas e eliminação das diferenças de ICMS aplicado a
produção,
insumos.

industrialização

e

dfstribuição

dos

alimentos

básicos

e

eliminação da incidência do ICMS sobre a e:r::portacão de produtos agrÍcolas

_e

semi-elaborados.

envolvendo

eventuais

compensacões

aos

Estados mais afetados.
exclusão

da

cobrança

de

adicional

ao

Frete

para

Renovação

da
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\larinha i\lercante (atualmente 25%) sobre a importação de fertilizantes
e

suas

ma,térias-p:rimas.

redução da alÍquota do !PI sobre material de embalagem e outros insumcs
componentes da cadeia produtiva dos alimentos básicos.
inclusão dos produtos agr:Ícolas no Programa de Apoio à Exportação
PROEX, ;J.brindo nova alternativa de crédito.
Apoio
de

à modernização dos ~ servicos portuários e da infra-'esh'utura

transportes,

comercialização

4.

como

e de

fatores

à I-fádticáo

e_s_senciais

cte

êiiStos

de

produção.

REORIENTAÇÃO NO SISTEMA DE FINANCIAMENTO RURAL
PROFISSIONALIZAÇÃO

DO

AGROPECUARISTA

COMO

META

Reorientação gradual no sentido de priorizar os investimentos, objetivando

estimular

produtividade,
dos

solos.

equipamentos,

o

uso

de

tecnologias

adequadas,

contemplando principalmente a
reposição
a

e

ampliação

eletrificaçáo

rural,

do

=ao

parque

ganhos

e conservaçao

de ~ máquinas

infra-estrutura

de

ã

e

agricultura

irrigada e à armazenagem a nível de propriedade.
-

CREDIBILIDADE NA POLÍTICA DE GARANTIA DE PREÇOS MÍNIMOS PGPM
Fazer da PGPM instrumento de verdadeiro nseguro de rendan onde mais
importante que o nl:vel dos
financeiro oportuno,

preços mínimos seja a certeza do fluxo

para honrar os compromissos assumidos com os

produtores.
- PROGRAMA DE GAR~ANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÃRIA - PROAGRO
Recuperação da confianca no PROAGRO, através da liquidação rápida da·
dfvida do nPROAGRO VELHon, inclusão da rubrica especlfiea no OGU, e
reformulação

na

sistemática operacional,

notadamente

na

assíatência
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tecnica e pericia.
- TRATAMENTO DIFERENCIADO A :ll!NI E PEQUENOS PRODUTORES

Atenção especial, com a utilização dos instrumentos de politica agrícola:

Pesquisa, Assistência Técnica, Associativismo Rural e o Crédito

para

Investimentos,

subsfdio

com

explicito

opçao

e

para

equivalência-'produto.
-

APOIO

Ã

/>IAIOR

PARTICIPAÇÃO

DO CRÉDITO PRIVADO NO

FINAN-

CIAMENTO DO SETOR.

Estímulo a consolidação e crescimento de fontes alternativas, bem como
criacao

de

necessidades

outras.
da

que

garantam

agricultura

crédito

moderna:

compatível

fundo

de

11

com

as

commodities",

crédito cooperativo, contratos de venda antecipada, Fundo Rural de
Investimentos.

5. MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO
-

PREVISIBILIDADE E -coNHECIMENTO DO MERCADO AGRÍCOLA

Implantação de sistema ãgil e -confiável de informaçÕes sobre os mer- cados

agrÍcolas,

abrang<'!nd,o ,_

dentre

outros: _preços

de . insumos

e

produtos. safras' te.cnologias' estoques' custo.s. de produção e comércio
internacional.
Incentivo ao desenvolvimento de mercados wFfsicos e Futurosw de produtos agropecuários, aumentando a participação da iniciativa privada no
processo de comercia.li.zaciio
no sistema financei=).

cwwarrantagemw

e

circulação de

títulos

PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO -DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Reformulação do atual sistema, apoiando o fim do monopÓlio do Estado,
mas com controle sobre a padronização, o credenciamento e a execuçao
dos

serviços,

de

modo

a

garantir

eficiência

e

baixos

custos

Fevereiro de 1993

. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quinta-feira 4 1033

operacionais.
- APROXIMAÇÃO DE PRODUTORES E CONSUMIDORES
Viabilização do acesso_ de produtores aos mecanismos de venda em bolsas
de

e

mercadorias

REVISÃO

DA

racionalizacão

LE-I .. DE

à os

ARMAZÉNS

Atualizar a Lei n9 1.102,

fluxos

de

co_mercializacão.

GERAIS

promulgada em 1903,

de modo a adequar a

prestação dos serviços às novas exigências dó mercado, sobretudo quanto
a credenciamento de armazenadores, quebras técnicas e fiança securitária.
- DEMOCRATIZAÇÃO NO SISTEMA DE TRANSPORTES DE ESTOQUES PÚBLICOS
Abertura

para

pequenos

movimentação dos

e

médios transportadores participarem

esloqiies·-pÚblicos

da

através de "leilÕes de fretes".

6. ESTABILIDADE NO ABASTECIMENTO ALIMENTAR

..

- ALIMENTOS BÁSICOS Ã POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA .
Adoção

de

essenciais

programa que

às

mobilizando

amplie a oferta de

populaçÕes m8iS neCéSsftadas,

estoques

pÚblicos

·(através

da

produtos alimentícios

a · preços diferenciados.
CONAB/R'ede. SOMAR.

FAE, LBA e outros programas sociais).
- EQUILÍBRIO NA OFERTA E DEMANDA DE PRODUTOS AGRÓPECUÃRIOS
iftilização · dos mecanismos de regulârização dO abastecimento (Politica
de

Garantia

Externo),
sejam

/

de

Preços

protegendo a

subsidiadas

na

MÍnimos,

Estoques

Reguladores

e

Comércio

agricultura nacional contra importacôes que

origem

ou

impliquem ·em

riscos sanitários.

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONAB
. Aperfeiçoamento do· sistema gerencial e das normas operacionais,

de

1034
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modo a garantir a eficaz execução da Politica de Garantia de Preços
:11Ínimos, e das ações que lhe cabem na regulação de mercado.
Adequação ~da CONAB. limitando-a as necessidades impostas pelas suas
atribuiçÕes.

inclusive

com

a

alienação

de

armazens

e

imoveis

desnecessários.

7. REFORMA AGRÁRIA
Integração institucional no âmbito do prÓprio Goverrio, levando os ~demais
Ministérios,

bem

efetivamente.

os ~ Estados

como

numa

perspectiva

de

e

MuniCÍpios

a

participarem.

co-responsabilidade

na

Reforma

Agrária.

Viabilização efetiva dos assentados, proporcionando-lhes o acesso a Pes-

quisa,

a

Assistencia

Técnica; ~l.õ

Credito

e

a

Garantia

de

~Preços

M!nimos.
Reinício dos processos de desapropriação, nos termos da Lei Agrària.
Recuperação a Cl.'edf6ilidade dos TÍtulos da DÍvida Agrária, como .condição para plena continuidade no processo de. desapropriação.~
Apoio~ aos projetas de colonização ·privada~ enquanto forma complementar de~

ação fundiãria e~ ocupação

ciirigtda.

8. COMÉRCIO EXTERIOR E INTEGRAÇÃO REGIONAL
Conduzir o processo de integração no
atuação

do

agricultura e

~linistério,

do Pais,

~contexto

preservando

os

do MERCOSUL na ãrea de

interesses

essenciais

da

em sintonia com representantes dos segmentos

envolvidos.
Propor e defender, uma Tarifa Externa Comum - TEC, compatibilizando os
interesses nacionais com as especificidades do setor.
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Atenção especial no se_ntido de identificar e propor medidas que protejam
o

Pais

contra as

barreiras não tarifárias.

freqtlentemente

levantadas

pelos paÍses importàdores _
Zelar pela aplicação dos direitos compensatórios na· importação· de produtos

subsidiados

na

orige·m.

de

acordo

com

o

disposto

na

Lei

AgrÍcola e regulamentação· complementar.
Aprofundar os estudos e as medidas no sentido da reconversao e incentivo

aos

segmentos

vulneráveis.

- nos

termos·

do

Tratado

de

Assunção.

9.

PESQUISA AGROPECUÂRIA
Modernização Institucional da EMBRAPA para atualização de seu papel no
processo de Geração e Transferênc:ia de Tecnologia Agropecuária, Florestal
e

Agroindustrial,

considerando

uma

maior

participação

do

segmento

produtivo em seus planos de trabalho.
~nfase na Transferencia de Tecnologia, para Agricultores, AgroindÚstria,

Cooperativas,

Sindicatos -e---·-a outras formas·

-_âE( or-g'arliZS.C~o

-assàçiativa.

através de suas açÕes ·de difusão · de 1:ecnolo.gia:S; do siste.ma pÚblico de
Extensão Rural e da Rede dé Assistência

Têcnica

'P'rivadã. -·" ·:~

Aperfeiçoar e difuJ:Idir. o - Progr'ãíria de · ZonE!amento
tionando

para

a

sua

inclusão

nos

planos

e

AgrOeCoiÕíiloo.-

programas

oficiais

gesde

desenvolvimento.
Apoiar a criação e 'a gestao privadas de fundos desfinà.dos

ã: coinplemen--

tacão do atual modelo de pesquisa agropecuária. no pais.

10.

REVIGORAMENTO DA POLÍTICÀ DE DEFESA AGROPECUÃRfA.
Implantação do Sistema Unificado de AtencãO à SâDidadé Agro~uária.
através de mecanismos de ação. preventiva e de' promoção dà. sanidade,
envolvendo:

1035
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dos

Controle

conceitos

para

a

de

Análise

InspeçÕ.o

de

Industrial

Risco
e

e

Pontos

Sanitária

de

Críticos
produtos

de origem animal. vegetal. bebidas e insumos agrícolas.
Harmonização das
Adocão

de

Normas Técnicas a

linguag-em internacional.-

estratégia EcossiStémica para o controle e

a erradicação

de doenças e pragas de animais e vegetais.
Definição de Áreas Livres de doenças e pragas com vistas a superaçao

das

Barreiras

Técnicas impostas

pelo comércio exterior .

. Reordenamento do Poder de Policia Sanitária no Setor PÚblico Agrícola.
Participação ativa dos representantes dos Setores Privados na formulação e na gestão da Politica de Defesa Agropecuária.

11.

REDUÇÃO

DE

PERDAS

NA

AGRICULTURA

Capacitacão da mão-de-obra rural, valorizando a forca de trabalho como
principal ·fator de produção na agropecuãria.
Lançamento

de

um

programa

de

redução de perdás na movimentação

de safras, em conjunto c.om o Ministério dos Transportes e as Secretarias

de Planejamento e de Assuntos Estratégicos da Presidência da RepÚblica.
Aplicação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade,
ritariamente,

nas fases de pré-plantio, plantio,

prio-

colheita e armazenagem

da produção agrícola •
. Incentivo ao melhor aproveitamento de produtos e subprodutos da pecuãria.
Adequação dos ~es meteorolÓgicos as
nais

e

de

cultivos,

implantanão

especificidades microrregio-

mecanismos

de

ãivulgação

junto

a

cooperativas. a produtor.es e a Órgãos de pesquisa e ássistência técniCa.
de forma a prevenir sobre eventos climãticos. reduzindo os prejuÍzos e as
perdas.
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12.

ESTÍMULO

À

PRODUÇÃO

E

À

EXPORTAÇÃO
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DE

FRUTAS

"IN

NATURA"

Execução de um programa de incentivo

às exportaçÕes de frutas. envol-

vendo a articulação de todos os Órgãos.__ com destaque na_agilização dos
serviços e exigências formais, garantia de qualidade do produto e apoio

da pesquisa.
Apoio

à implantação e ampliação de pÓlos de fruticultura em regiÕes com

potencial, a exemplo do Vale do São Francisco.

ANEXO
!MPORTÃNC!A DA ÃQ~..!CULTUP~4• E-- DO COMPLEXtf .\GRCINDUSTR.IAL
NA ECONOMIA BRASILEIRA

PRODUÇÃO DE LAVOURA
-

GrãoS; 67 róilllões de 1._1 199_2f93ic.
Hortigral\ieiros~ 30_milhões de t. <1992,.
Caté: 3.0 milhÕes de t. (199! J.
Cana-de-Açúcar: 263.4 milhões de t. ( 1991 L
Laranja: 94.8 milhões de t. ( 1991 l.
Mandíoca: 2-+.3 _milhões de t. 1 !991 1.
Algodão: 1.266.7 mil t. em caroco Cl99Z 1
Cacau: 320.5 milt. I !99! I.
'•-'

2 - PRODUÇÃO ANIMAL -

Carne Bovina: 4.880 mil t. ( I992J.
Carne Suína: 1.3!2 milt. ( 1992).
Carne Avícola: 2.864 mil t. 1l992L
Ovos: 39.4 milhões de caixas com 30 dúzias ( !992 1.
Leite: 14.5 bilhões de litros (19921.

3 - REBANHO ANIMAL EXISTENTE
- Bovinos: 150 milhões de cabeças.
- Sumos: 33. milhões de cabeças.
- Aves: 590 milhões de cabeças.

. -,

'

'

c

'

·-

~

4 - PARTICIPAÇÃ<Y DA AGRICULTURA NO PRODUTO INTERNO BRUTO
-

Participação da Agricultura no PIB = I0.8\'é 119911.
Participação do Corripíexo- .~groindustriai no PIB =- 40'if ~ éstirriadO l.
Variação do produto real da Agropecuária !980f9I: 31.57\t.
Variação do produto real total 1980/91: l6.94't<.

1038
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5 - POPULAÇÃO E EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA
- População rural estimada: 37 miihões de pessoas 119921.
- Emprego em atividades agncoias = J-1.233 mil pessoas (19881.
Emprego no Complexo Agroindustriai = 29.786 mil ( 19871.
- Participaçã<J do Complexo Agroinàustri~li no Emprego total =- 51.8C::C.
6 - EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
- Vaior médio anuai das exoonaçôes agncoias = 11.52 bilhões USS fméd a 1989/91,
- --.
- Participação média aa Agr:iculrura na Exoonacão total: 35.47'ié (!989/9Yl. -- Exportacões liquidas da Agncultura: 7.98 bilhões de USS {média 1989/91 '·

7 - UTILiZAt;AO DE ·rNsüMos·- NA AúK1CuL·J·UKA
-

Fertilizantes: 8.5 milhões de r. tl99L
Aquisição de máquinas agricotas: J8.18o unidades (1991 '·
Sementes melhoradas: 1.730 milt. (!99!,
Det'ens1vos agrícolas: 961 rnUhões àe L'SS (!991:.

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hOfe, às 18h30min,
com a seguinte
ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 50, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
. n' 50, de 1992 (n' 4.621/90, na Casa de origem), de iniciativa
_do Preside:'!~ da República, que dispõe sobre a criação de
Escolas Técnicas Federais e dá outras providências, tendo.
Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador João
Calmon, favorável com Emendas que apresenta.
O SR. PRESIDENTE (Lucício Portella) - Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sesstio às 18horas e 4 minutos.)

Ata da 28a Sessão., em 3 de fevereiro de 1993
78 Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Levy Dias
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM.SE PRE-

SENTES OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo-:.. Albano Franco - Alfredo Campos
- Almir Gabriel - Alulzio Bezerra - Álvaro Pacheco - Aureo Mello - Bello Parga - Carlos De'Carli - Carlos Patroci_oio - César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Saboia de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - l)irceu Carneiro _
Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Epitácio Cafete!ra - Esperidiao Amin - Eva Blay - flaviano MeIo - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson
Camata - Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Henrique :"Jmeicla - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram
Sarruva - Irapuan Costa J ooior - J arbas Pa-rinho .• J oao
Calmon - Jolio França - J oao Rocha - J OOaJ Pinheiro

-·Jo.

saphat Marinho·.:. José Fogaça -José Paulo Biso! - .iosé Ricba.,. José Saroey- Júlio Camp<ls- Júnia Marile- Jutüy
Magalbaes - J uvencio Dias - Lavoisier Maia - Levy Diu Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucfdio Portella - Luiz Alberto - Magno Bacelar - Maoiucto ele Lavar
- Márcio Lru:ercla - Marco Maciel - Mário ec- - Mauro
Beoevtdes - Moisés Abri!o - Nabor J úoior - Nclloa C.neiro- Nelson Wectekin - Ney Maran!lao- Nqr Su•UIIII Odacir Soares - Onofre Quinan - Pedro Simoa - Raclúd
Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronan Tito - RU)' :a.ceIar - Valmir Campelo - Wílson Martins.
· O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A lista de presença
acusam o comparecimento de 74 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, i~iciamos nossos trabalhos.
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O Sr. i~ S.ecretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
OFÍCIO DO SR. I• SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos do seguinte
projeto:

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 8, DE 1993
(N• 3.497/93, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre a fixação dos níveis das tarifas para
o serviço público de energia elétrica, extingue o regime
de remuneração garantida e dá outras providências.
O Congresso-Nacfoiial decreta:
Art. 1" Os níveis daS tarifas de fornecimento de energia:
elétrica a serem cobradas de consumidores finais sei"ão propostos pelo concessionário, ao Poder Concedente, que os homologará, observado o disposto nesta lei.
§ 1~ A ausência de manifestaçãO-de inconformidade do
Poder Concedente, no prazo de quinze dias após a apresentação da proposta pelo concessionário, representará a homologação da mesma.
§ 29 Os níveis das tarifas a que se refeie- OcaPut deste
artigo corresponderão aos valores necessários pata a cobertura
do custo do serviço de cada concessionári<fdistribuidor, segundo suas características específicas, de modo a -garantir a prestação dos serviços adequados.
§ 3~ No custo do serviço mencionado no parágrafo anterior, além dos custos específiCoS dos concessionárioS-públicos
e privados, serão obrigatoríamente incluídos os valores relativos aos preços da energia elétrica comprada aos concessionários supridores, inclusive o transporte -da energia gerada
pela Itaipu Binacional, os relativos às quotas anuais da Reserva
Global de Reversão - RGR ao rateio--do custo de combustíveis e às compe-n-saçô-es financeiras pela utilização' de recursos
hídricos devidos por usinas próprias.
§ 4~> Respeitado o valor médio das tarifas de fornecimento, devidamente homologadas na forma do disposto neste
artigo, fica facultado ao concessionário distribuidor promover
alterações compensatórias entre os níveis das tarifas de fomecimento relativos a cada classe de consumidor final.
Art. 2" Os níveis da tarífas a serem prâiiC-adas no suprimento de energia elétrica serão propost6s"pelo-concessionário
supridor e homologados pelo Pode"r Concedente, como dispõe
~aki.
--- ·--§ 1" A ausência de manifestaÇão de incoriformidade do
Poder Concedente, no prazo de quinze dias após- a apresentação da proposta pelo concessionário, repréSéntará a homolo.
gação da mesma.
§ 2 9 Os níveis das tarifas a que se refere ·capU.t deste
artigo corresponderão aos valores neCessárlo's 'para cobertura
do custo do serviço de cada concessionário-Si.i(friâor, segundo
suas características espetYficas;-de modo a gàrantir á prestação_
dos serviços adequados.
§ 39 No custo do serviço mencionado no parágrafo anteri<;:>r, serão obrigatoriamente incluídos os valores relativos às
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quotas anuais da Reserva Global de Reversão - RGR e
às _compensações financeiras pela utilização de recursos hídricos.
§ 49 As tarifas de suprimento terão vigéncia sobre os
consumos e demandas ocorridos a partir da data de sua homologação pelo Poder Concedente.
Art. 39 Os concessionários suph-dores e supridos deverão celebrar contrato de suprimento de energia elétrica.
§ 19 O contrato a que se refere o caput deste artigo
conterá a identifiCação das quantidades, os preços e as regras
do intercâmbio de energia e obedecerá às leis específicas e
ao que dispuser o regulamento desta lei.
§ 2~ A homologação pelo Poder Concedente dos níveis
das tai-ifas propostos pelos concessionáriOs de fornecimento
e de suprimento estará condicionada à celebração do contrato
a que se refere este artigo.
§ 3" Os contratos de_ suprimento de energia elétrica e
os contratos de transporte da energia gerada por Itaipu Binacional poderão ser celebrados diretamente com os concessionáríos distribuidores que forneçam a consumidores finais.
§ 4" As garantias de pagamento nos contratos referidos
neste artigo constituir-se-ão obrigatorTainent.e das-receitas próprias dos concessio'nários supridos, com respectiva autorização
de débito automático em suas-contas correntes bancárias, uma
vez caracterizado o inadimplemento.
§ s~ O contrato de suprimento poderá conter dispositivo prevendo a dilação dos prazos de pagamento-na proporção do inadimplemento de consumidores finais, devidamente
comprovado.
An. 4~ Os concessionários reajustarão periodicamente
os valores das tarifas mediante a utilização de fórmulas paramétricas e respectivos índices, conforme o que dispuser o
regulamento desta lei.
Art. 59 A revisão dos níveis das tarifas obedecerá a
legislação específica.
Art. 6" Os concessionários-ínadimplentes com a União
e suas entidades, os Estados e suas entidades, os Municípios
e sUas entidades, a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. =--ELETROBRÁS e suas controladas e demais empresas concessionárias do serviço público de energia elétrica ou os que não
tenham celebrado os contratos de suprimento a que se refere
o art. 3~ desta lei, não poderão receber recursos ou g~rantias,
de qualquer natureza, da União e das entidades pore la controladas direta ou indiretamente.
Art. 79 O regime de remuneração garantida e, em conseqüência, a Conta de Resultados a Compensar - CRC e
a Reserva Nacional de Compensação de Remuneração RENCOR, ficarão extintOs na d3ta •..:ci publicação do decreto
regulamentador desta lei.
§ 1~ A extinção da CRC e óa Rencor não exime os
concessionários inadimplentes de quitar os respectivos débitos.
§ 29 Até 30 de junho de 1993, os concessionáfios que
já tiverem firmado o contrato de sUprimento, a que se refere
o art. 3~ desta lei, poderão transferir para outros concessionários e para· Itaipu Binacional parcelas dos seus saldos credores nas CRC, acUmulados até a data da publicação do decreto
de regulamentação desta lei. excluídos os efeitos da correção
monetária especial a que se refere o art. 2~ da Lei n'-' 8.200,
de 28 de junho de 1991.
§ 39 -As parcelas dos saldOs credores das CRC, -referidas
no parágrafo anterior. serão destinadas à quitação, me~~a~te .
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cicios de c-ompetê~cia, do Ativo Imobilizado em Serviencontro de contas de débitos vencidos até 31 de dezembro
de 1992, obedecida a seguinte ordem:
ço, rião se computando o Ativo Intangível, bem como
a) relativos ao suprimento e ao transporte de energia
deduzindo-se a Depreciação Acurilulada, as Doações
elétrica gerada por ltaipu Binacional;
- -e Subvenções para lnvestirrientos e Obrigações Espeb) relativos ao suprimento de energia elétrica gerada por
ciais, Reversão, Amortização, Contribuição do Consuoutros _concessionários supridores; -midor e Participação da União.
c) remanescentes da Rencor;
§ 29 O Departamento Nacion~l de Águas e En,ergia Elétrica ~=DNAEE, dO Ministério de Minas e
d) relativos aos suprimentos de combustíveis fósseis.
Energia, fixará, nos termos dã legislação em vigor e
§ 4~ Após o encontro de contas efetuado na forma do
nos períodos de competênCia, os valores dã quota anual
parágrafo anterior, os detentores· de créditos da CRCpodeião
de reversão para cada concessionário.
compensá-los com os seguintes ativos da união existente em
31 de dezembro de 1992:
§ 39 Os concessionários de seryiços públicos de
ener~a- efél:rica-, d~positarão mensalmente, até o dia
a) créditos a receber de compromisso5 internos e externos cujas garantias foram adimplidas pela-União;
quinze de cada mês seguinte ao de competência, em
agência do Banco do Brasil S. A., as parcelas duodeb) créditos a receber relativos a impostos federais;·
cúnais de sua quota anual de reversão na conta corrente
c) créditos a receber relativos à RGR; e
da Centrais Elétriêas Brasileiras S.A. - ELETROd) outros ativos a critério do Ministério da Fazenda.
§ 5• A Eletrobrás receberá créditos de CRC, de que
BRÁS- Reserva Global de Reversão- RGR.
sejam titulares concessionários de distribUição de energia elé§ 49 A Eletrobrás destinará os recursos da ROR
trica, para compensação de débitos vencidos relativos a contraaos fins estipulados neste artigo, inclusive à concessão
tos de financiamentos com ela celebrados, podendo utilizar
de financiamel}to à-s empresas concessionárias, para extais aiívos para os efeitos_do que êstabClecem ·as alíneas a,
pansão e melhoria dos serviços públicos de energia
b e d do parágrafo anterior.
·
elétriCa e para reativaçáo do programa de conservação
§ 6° O's. eVerituaiS saldós- de CRC;'_cremanescentes em
de energia elétrica, niediante projetas específicos.
§ 59 A Eletrobrás procederá a correção mensal
30 de juoho de _19-93, após as compensações autorizadas por
da RGR de acordo com os índices de correção dos
esta lei, poderão ser utilizados, durante o período da respectiva
concessão ou em seu término, tia forma e ·para os fins estabeleativos permanentes e creditará a essa reserva juros de
cinco por cento ao ano sobre o montante corrigido
cidos ·pelo Ministério da Fazenda, ouvido o Ministério de
Minas e Energia.
_
dos recursos utilizados. Os rendimentos d-os recu-rsos
§ 7~ Os eventuais_S.aldoS credore"s dos concessionários
não utilizados reverterão, também, à conta da RGR.
controlados 'por Estaçlos da_ Federação, remanescenteS 3:pós
§ 6° Ao D NAEE serão destinados dois por cento
dos recursos da RGR, devidamente corrigidos monetatodas as compensações autorizadas neste artigo, serão consi9eriamente, para custear seus dispêndios com projetes
rados créditos líquidos conti-a a Fazenda-Nacional,_ exclusiva-·
mente_parà o fim de Sefem -utilizados-círiqüenta pOr cento
e atividades relativos a hidrologia, hidrometeorologia,
operação de rede hidrometeorogica nacional e fiscalipara deduzir os saldos das dívidas vencidas dos Estados controzação das concessões de energia elétrica.
ladores,·qo.e vierem a serréfiriaiiciadas pel3 União, e o restante para pagamento de até-cinqüenta por-cento das prestações
§ 7'? A Eletrobrás destinará anualmente, observado o percentual mí~:J.imo a ser estabelecido em regulamensais de díVidas de concessi<máiio~n~~-dos Estados controladoreS refiri'~úiC.tãdas peia ·ÚÕiãÕ. _
'
· ·
mento, recursos da ROR arrecadada para financiamen§ 8.~-~-0S lã.ilÇamentóS cOiltáb·e-iS-efetuados com valores
to de programas de eletrificação rural.
da CRC~ decorrerites da a·pHCã:ção do previsto nesta lei, serão
§ s~ Os recursos do Fundo de Reversão investidos pelos concessionáriOs na expansão e melhoria dos
considerados _p~ra efeito' 9a tributação pelo Imposto sobre
a Renda da pessoa jurídicãlifiilã.r da i:ón"ta Conforme as alíciuosistemas até 31 de dezembro de 1971, bem como as
tas vigentes às épocas de formação dos saldos, podendo, o
retensões da Reserva Global de Reversão - ROR,
débito fiscal correspondente, ser pago com os próprios c~~ij-os_
efetu_adas.até 31 de dezembro de 1992, serão corrigidos
deCRL_ ., ·.
<.
monetariamente pelos mesmos índices de correção dos
AI1· 8" . Fica este-ndido a todos os cOncessionários__distriativos permanentes dos concessionários do serviço público de energia elétrica e vencerão juros de cinco por
buidO!l!.S-9 rtlteio do:custo. de_ ~onsumo de combustíveis para
geração _de energia elétr1Ca' iiõs siStem~_ ís9Iados.
~nto ao 31JQ, sp_Qr.c.o montante mensalmente corrigido,
os quais serão depositados em nome da Eletrobrás."
Ar!. 9< 0 art. \fo'ê séus parágraf()~ da Lei n'' 5.655,
Art. 10. O inadimplemento do recolhimento das parcede 20-âe in"'io de 1971, cqjn a r:edação dada pelo Decreto-Lei
n• 2.4:;12, dé 17 d~ maio-de 1988, passam a vigorar·com-a. - las das quotas anuais de RGR e CCC, e da compensação
financeira pela utilizaç-ão de recursos_hídrjços pelos concessioseguinte redação·;: ---c~---=---.--,_
-iiárióS acarretará a impossibilidade de revisão e reajustamento"Art. 4'-' Serão computadas no custo de serviço
de seus níveis de tarifas, independentemente do que dispuser
das empresas concessionárias, supridoras e supridas,
o çontrato respectivo.
q_uotas·anuais d~a revers-ão, com a finalidade de prover
Art .. lt. _As propostas iniciais dos níveis das tarifas porecursos para·reV.e:r'Sãó; encampaÇtO, expansão e mederão contemplar programas graduais de recuperação dos ní'hôrj~ doS_sér\,'jÇQS -publicos de eneigia elétrica.
veis adequados, atendendo as diversidades económicas e so~
,_ § 1~- A quo~a~~_nual de reversãO, a ser fixada pélo
dais das áreas de concessão, sem prejuízo dos_ reajustes perióPoder COOCedenté~yéo,rresponde ad produto de até três
dicos previstos no art. 4~ desta lei.
por_ cento incidenté sobre o investimento do concessioArt. 12. A critério de cada concessionário, e por um
nário composto pelOs saldos pro ratatempore, nos exerprazo de cento e_ oitenta dias a partir da assinatura do contrato
__

7
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de suprimento, o Poder Can_cedente poderá continuà~ fixã.~dÜ .
Art .. 15·. Fica~ EletÍ'~brás. ~utori~ada a aliena~ a entidaos níveis das tarifas de fornecimento de energ_la elétriCa a -~~~-~o Po~~-rPúbliCo as aÇõesordin~ria~ que possui de_empre-

serem cobrados aos consumidores. em sua__ r_e_spectiVã.}re~---J --~,~n~;~~_ná~~s. de s~~iç~ p~b_fj~p __~di~l;ibui_çã9 âe y_neide concessão.
· . _ --.. ---~.- -.. ~ _,, -.-.~---W;~ e1_éjnç.~,-~d~tni,iâa a ma.!J.pt.eij~ã<?.-d~ participaçãoacionáiia
Art. 13. O concessionário de serviço púbfíco_de gls~n- _ m1_n_ont~na.
_
buição de energia elétrica _criará no âmb_ito ~-.!.~i área E_~-~- "-~-)~.rt~ _16.. _ O Poder Executivo regulamentará esta lei no
concessão~ Cot;Selho ~e- Cç~sumidores, de cat~..I-~11!-ul~i~.- __ pr~Ç>_d~ tri,ryt~_9J!i.§· ._
. ~- _" .. __
.- --, __ _
Art. 17. Esta le1 entra em vtgor na data de sua publica~
composto por tgual numero _de r~presentantes das prmetpats
classes tarifárias, Voltado para oriéntação, análi_~ e avaliaç~o
~o, revoga~o.s o art. 1~ e a alínea e do § 2~ do art. 2~ da
das questões ligadas ao fornecimento,tariJas ea\!eqiiiici<:taa<:o .Lei n' 5.655, de 20 de maio· de 1971, com a redação dada
dos serviços pre-stados ao consumidor final.
pelo Decreto~Lei n9 1.506, de 23 de_ dezembro de 1976; o
Art. 14. FicamautOrizãdoso~cpncessionáriosaco~!ra_-._ .,parágrafo _ único do art. 79 da Lei n9 5.899, de 5 de julho
tarem com seus consumidores fornecimentos qúe"tenha~ por_ -a:e_19_73i os arts.) 9, 29, 39 e 13 do Decreto-Leí n~ 2.432~ de
base tarifas diferenciadas, que contemplem o custo do rêSpeC- · 17 de IDai~ de _1988; a alínea d do art. _4~ do Decreto-:L_ei
tivo atendimento, ou a existência de ene~gia é!~t~~ t~ilfí>rita.: · .- ~l~!SJ
2~ ?e de~~b_ro de 19?4, _e demai~ disposições
em
con r no.__
riamente excedente.
""'·
--------,---,.-"-:·---- ---_ ------- - - - - - --------
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DE

O PrNI<Iente da Rfpúbllca

ai.bfr que o ecmrresso

Nadonal decreta o •u ~~ a lf(Uint.e

t.el:

·.

&

TtiJ)tc\1\'&

J::O:.. r.:~....8tql::;

~

OI'Ullo ., Jlont, ~l. Jllaú • ra:zi.IIIO~
.
-- - .
IV - CODirall · IEII,t:tcu do K . do BrUII 8. A. - .ELETRONORT"-

.
ArC. I' Compete it. é::éntrala ~-u
BnWiolrls S. A. - EU:I'RODRAS
-. como Mrlo d~ cet~rclt'na~io tk·
nica. fln&DCtlra P &dUSUUit.raUl"& do
lttoz' de e~l& t~t...,<.ll, promover a
CCIUVU(io I

'

1.. liieZO{tq :r•;u.•:
..
%11 - com~2Dhl& 1Mro EJ6trlc& do
&lo l"raDdl<o - CBZS!", CG1D a&ua•

DliJ>6t SObre a oqufll;4o c!ot •ffl>lços
d• d<friefdd• t!a ITAII'Q t cl4 011•
tTCI JII'OI:'iti<!llcfal,
hÇo

:;.-<-

.u;.~t<i.. aO IIUI 'aoo r·IOI'alelal da lP
3U' cq111nre rraus c t.-!Dia JIIIDUt.Dil •

JVLIIO

Opançlo,

aU&YH dr aubli.éhi.rtaa at •mb1to nIIC<>al. de con~ra• tlltrlcu de lnte·

atuaçio nos Estadol do OOiu.
Jlato oroao. r<tJ>«'tlta:.JOIIIt. ao nort. <los pa:alol!ll dt III" 10' Cqu!zlu
rraua e t."1nta minutos, e 11' (clftotto ·
lf&US), Pari, a~nal 1 Acre 1 TU•
rtt6rloa FtderaJs 3t .RoDcL6Dla, &on1IDa
1

~

•

Pararrato ~n;.., Podnlo ur 001111·
ftiH aupn.-eataciuJ~l " d• Sl.ltemu de
dtradas. por c!~reto. (C.-!DC) ele &mtxw
tranamtu•o ill!m &!ta t e.zr.ra-alta. teu- ; rectonaL outr:u •'Jial.jlli.tlU d.& ••••
s6a, que Ylaem a u:ae~raçio lnltrts· ~~OIIRA!I. t>f!ll ., ..,. promo\'ld&
ladual dOI llalfma tl#ll1coo bem co- -• nd!YIIio dai ..... cio atuaçao a•
mo doo llaltm&l ae .1.~.smÍuao da· u - dal&a.
·
tm:aliol 10 trauportt da tDeraia IW.•
AJt. 3f A W~!hl2o!f" COJ HniÇOI de
trlc& ptocluzlda cm IPJQ\'ài&Jntllt.Di e. tltll'lcldad• da IT.\IPU. tltlna dt bUo,
.lllfiÍ't!eOI b&D'd«'M'Iil,
~. pelo TratadO 3iiD.""IIdo tDI 2t dt
-~-•0 ~-·- o ~·•er •--'·~ 10 0111 H JJ7S, com a R<JIIIbllca do Pa·
~-•••~~
~.
-uw
npa!, ,. &;mR'O:IUWIIIo lllclrt•
poclart ~ 1011 • ~\raçlo da c Wll'JQD do do IUo. ~ enue
EJ.El'IIOBR.AII linha de lrfnamt ·, -- o llálio Orâíídt oa ·~lo ·Qutd&s ou
ll&lto do ouaLra o a Foz do Rio 1-euJa fun~lo <ela a t.:&J:Iftrtncl& Gil çu, o llrUII 11 oorttcu o adqUirir. oeri
!Ditrdmllio de tnucla 1111ra ullllado pol&a tmpr•,... ....,.........
elos.- mc:ampada dt cmp..._ OOIX 11&o
nu. DU ootu ... lha tone dlaU·
nUla ~e lmb:to lt>t&dual. qao n&du ·pelo Podtr eo-.111111.
kea~cla fora do F,.ta<.o om qua - ·
11 ilta ccmceu!01141'1,.
· .ut. 2• lllo .O::~sdeiaclaá ouliÍidli· ·
:lu da ELETROBRAS de &milito ,...

IIODII:

· 1 - Ctntralo El~t:k:U do IIUI do
Brull 8. A. - n.EKOstiL. c:om •·
waçio noo Esl&dOI do Rio Orlll4e dD
auL I&Dt.a catarwa ~ Fu&Di;
~

u -

c""tnla

FOR.'I'.\11 :tWizli:M
li. A .• cOm atuaçlo n·l Dl&trito ,._

doral • noo !i:sl&d.. do Elo Paulo, Ul·

nas Gera.LI. Rlo de J~eiro. GUUI&• .
bara. E&pJr!to !lant<> Oolu • Mato
Orouo. estes doa diUmoo, rt1poctl~

Jc L'&.l~~-.~ -::~ ~&a& eletnca.
..,_ t'.omo ~ r:.t~1n1 ttJtabrlec:a ao
art.. 10. uri foto;~, uwuativa da dt·
'lu•t eJitte t~i~lAS e 1LETROSt7L.
da totalidade dr. pottaaa o tnoqia

postu i dlapostolo ~ • Brutl por ....
lTAIPtJ', com aase DOI mercadCI de

tDCI'I1&

~16trtca

nu

n.l-~teti.ftl

de atuaçlo no t::o le 1110.

uua

ArC. t• FU~N.\!i o ELETROIIOL
ClODitnrlrlo I c:J•r&J'5.o 01 IIJter:DM di
k'ANM1 "IO 4!Dl tJCt.,oo&:ta kDÃO. bl'ln
como aa &JII'Pl"-~ que M tlztlnm
ntCM&útu !'lfle leUI ff'!Pf'CUYO. Iii•
ltmU Jt Ulstentos, para o lra111110r•
lt da tDtrll& da lTAIP'O IW 01 poa.
tal de eumaa b ~mprau DODetl•
nftrldu &rllpa 'I" I lf,
I 1' A -'<uçio 11. lnltllaçGfa tor.
JIIIDal.l • da 1Dttrllpc6H tllll'o u
meamu. que ."f' •!Prem neeeuutu •
mcrraa ela ent"fJ1a ela XTAIPU a n1116<• mevopoll.,.,_, ftc&ri llmbáa
• carro do FOR.'fo\3 • EIZl'KOSUL.
1 ~ Na couottuÇão _ . ti&IIDIU

de tnmmteato HrlO UCWz&do& ncur- - - no an, li' IIOID IV, IIII•
L da 1At n• 1.124. da 14 tle .....,.,.0 da 11'12.
1 I" AI em;.• na• ('O~U de
t.mbUo Estad•lsl <ODI-t:nirlo • opera•
rto os lllltmu Ot :u nsmllllo qua ae
flztrem llfCUS!U101 1'11<1 O ll'llnlporlll
e dllll1ball:io de tnlqla p:oytDIODII

dt lTAIPU. · - - ao P'OltKAa e
EJ.El'IIOIIVL DOI - - da tlllnp
nferldol n - artlro, como u
ampl1&ç6n QUI H f1atrd:t DIC friM
..... pr6prioa
An. 'I" AI st(UIDtn omprÕou - ·
-lonirlla: C.ntroa Cflrleu de lllo
Paulo 11. A. - CDP, COmpanhia
d t - .. Lua- C1'FL. Ctll•
tnll SHtrtcu H MIDU OUIII & A.
- CZXIO. LZOKT - 111n1ç0t da lEio·
ll'lcldldado a. A. S>lll•lto Santo COD•
. traLI mt.rloal ·- a4. Comptnhta BraUN&. de EDa'll& &16trt-. - CJIIZ. CtDU&W lEWtrlcU 1'111•
llllDemn S. 4. - C"ZJ.P. campenM•
da Eltlrlclclado ~· Grullla CEJI.
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ELEn'ROstlL. e<llfí a tn...-.enlenda do

tl:ramente eom ~.RNAB e . • • .. • • • • ..

Ur DOI listfl:DU tnt...!rliJ._ du
at6ol Sudeate e 8111,
ala-

Departamento Nacional de AlUAI

ela:

e

EDerl:la Elet.:'l:a - DN u:E e da • • • •

-1.01

.,,.IIU&Ddo

I - que ••

~e uuuu~to

prtontllla-

zx..m'RO.BRAS. Oh.tt"U\'Andc os auprt·
dlleniW>a- DUta Los.

l pot.fa.c..a e enerata pl'?:1uzl4u
...,.trai eUtrlca de trAIPU;

I 1• Para 01 fina duas acm•lnto:l. u
potfDdas PftVJ&tas P8T31 NDb'ataçlo
pel:a.s aludldaJ empresas eoDCeWoni·
nu serAo propore~uats l enersta a
aer por elas rencUda. nr . &DO de 1880.

u - que os On•.u e nntarena clecor·
nates das 'l'&n2çães de- eondt(6es hl·
drolóstc:aa em :-el:a~Ao ao ptrlo:io b1·

a RUS OODSUDlld•Jtflll f!nall • a IIDPJ't'·

cu eonc:esrtrmt.r:u. que Dio u mm-

CIODadU DOI L'"ÜIOI 1' I I', de acordo
eam aa .projtç6eo
ap:ovadas em eu ~unto•. peJa • u • • • • •
zt.ET'ROBJU.a.
,

_,_&dai •

•

d.rolórtc:o criti·:o aeoJam ratradoa entre
u em;.tra.u r...,•roctulonarlu da·
queles atateom.u. 'ip acorclo com ente ..
rtos que un\o e':&belt'C:(os pelo Pocter
tod&s

I:Xec:UtlYO;

m - que oe 4L11S • ""'talflla ded
t!ttl combusttnts
f6Ut1s. para atrndtr is D~SSidades
I 2' Por oeaSJlo ca eelt'bra,;lo *- doi11Jt.eom:~.s l~t:r!ir:ado• ou por lD~PC>
eontratos refertdr.s Du• art.i101 'lt e "• Jielo de tnterl!~ l1aC.:onal ae:tam r&•
eau po~DCJu urJo.# ~JUI\adu OOD~ . teadOI entre coâ.& u empresu. conforme· d1spoa.t.o Do ut. 1'.
eess!onà:iu d~C'j:!f'lr~ C!&trmu. de aAn. 11. Aa IX'te:leha.a Premtu n• co:-C, c::n Cr1!.-ê:o;.u Q\tf serlo ut&be•
cont.ra.t.os a que H rejez~m os arU• kc:t:c.:. .,: ..·:o P:>.a.-~ F.stcuUvo.
101 '1' t •· dntrilu a~f':- ct~:.Hdcrad&s
Par•c:afo 1.\n~ec. A t<lt'rdenaçlo oPt·

correntes o "'n1mno

eoua.. racional pode:a t!ttndtr os prtnclploS
tant .. dr;!' eon:rtlt"JS cmut .EURNAS I estsbrll:'cl~os a~tt art:r;o. • oper&çlo
El..t.rROSUL e u rm~rt!ltlí CICIDefl,- c:onju~tada de smbe:; IJ.S ststemu. a crti'Jifur1&1 das ueu ct• ctuaçlo reapec- tuio ela ELE:'I'Ro:m.1.~.
eetr.o ad!elor:&lS a D'.&itor potenc::a

thu.. namlft na data dnta Let ou
que nenm a f'J;.U:ar •.t.oa a eu&rads ._
Art. u A pa.-;n 'l& d:c.ta da entrada
operaçlo da .:tcua• t:f&dea de • ... • em "'i lO!' des:a Lc1. qu.Jquer CODCa: ..
tr.-\JPU. nsJ)Ctta;lu .u CODCIS;6a •
do ou autonza~'~ par,. ncwu mau...
11édflcu de ~ u..atn.to.
laç6ea cerado:-:.s <N Gt> t.rani1DIIdo
em extz'a ..aJta t.:DSAo nu Rect6es Sa·
deste e Sul.

l~ar.a

em centa a ut1Uu.·

CIO p:ioritârta da pottnca 1 da euv..
lia que aerio
t. cb.IJ)Qit~ elo
Bnsll pela trAJI?O e adquirida& por

-!.&•

PUIINAB e ELET!WSCL.

Parqrafo ~nt..-o A ~OBRAS
nra prcv::J.m"!!ll.."
ro:Múlt~~:L .obre
qualquer ~nce•do Gt" a•rac;io reqUetlcla ao Depa: tam•:>tu !lloCIOaal de

Asuf:8 e

Eoerop;a f:~tnca.
Art. 15. A Jl:l.!;J:ROBRAS l U - ·
· :& ao MlDiltW'"aaa .Ut.nu • Eneqta:

I - ati 31 oe dnemoro de ttn. o

piaDo de Jnata•açOea lllftuutaa ao a!.endlmen!.o-du -cladeo de tlllt•
ata ••~trtca daa RqiO. audar.e • au1

aU 1111;
U -

atf 11 de dltHIIIbro de tiTC. a

OZ!.Illdo deue plano aw 1110. lnaD·
do ..., COftta • CGI>Itruçto da Cflltral

eUir'.ca de IT.\IP"J bom CODIO dQ Cfll•
ltalll .......... llldlli><llliftll t. - plement.eçlo da ;lr'l~u~ daquela CID•

trai•-.
.an. li o Poder EKet-1iUYO. n o -

de 120 lcmto e tiD!.eJ Glaa da data de
desta 1.11. ntiiÚiolllallatf. •

nc-1a

uu... 12. 11•

.&rt. n Dta .IA! ent:a em ....,. u

data de -

publleaçto• .....,...... aa

cllapoolçGH .... _trirl...

Braallla. $ de J - de 1J11:
152' da lnde:Mn.lenaa e IS' da
Jllpllbllca.
.

Elduo G.

ll.lb>tc~

c.aata.um /ll4no Baplilla.
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Art. ,. 11' faculla4~ ...
-lftU'Ila ~
de - a4&p~'-u
11'4de
de lftnDa.
pracraUq &O pucaa.::.::LJ (lu-h mcdiallte ~ aatariiii.-

aruao ... ,__,

Clo do poder coacecla=::.a., OblvNID

1 - de clnoo a~:-:::1a. JIU" u
&nu JI(Onelru d& .\:1:6111&
para a ana MrY!da ~l!;t lilteCM da
Companhia llklf'oeW:tn:a. d& JkM lh'P~::taca. att a lDCor'pO:açlo dele& . .
atstema. da. ComJWS.b,!.1. .l::lldrOIItt.n
do &lo Frandlco~
.

_,e

-....,.doo.--

II pon:enlUal
- do
11JD
mlnlm~

canto.

para

u daa&1&

de ua iiiiOf'

,

·~e

e

1101.

---·
Art.

-

r.

1:11a 1o1

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

pdmelzo do JODOiro do 1113.
Art. ... JtiHI = M U tlllpr,.4

llnlllla,

20 do

do 1m1

D'.slo

1JOI' d& IDdeptndiDc!a
.RopQIIIIc&.

•

•

-

I

I

1044 Quinta-feíra 4

DIÁRIO DO CONGRESSO NAClONAL (Seção II)
~~~<CHSTO-LEI

1'1! 2.432, DE 11 DE MAIO DE 1988.
ln:ttitul •· Rrs.erva Nacipnal d#' Com·

ponMr.Jo dtt.R~mUIIC'r*"'"O- RF.NCOR. e•·

Pbi!oker nom1u rr/tJdv•• ao rquiliiNic•
t>condmico-financriro dat concrl6ionAri..
de urvlco, pllblico. de -.r6ia elltrkll • dá
outr .. provldlncl.,.
t(

O !'RESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuiÇ<~o que lheri ferA o artigo 55, item II, da Constitukio,

DECRETA:
Art. 1~ ~ instituída a Reserva Nacional de Compensaçllo de Re·
.. u~eraçAo - RENCOR, com a, finalidade de compensar as insuficiên·
dr~s

de rcmuneraçlo do investimento dns ccmcessionárias de serviço•

.~U.~.icos dc.~nergia elétrica. com~~~~.·~· provenientes

de:
I - produto do recolhimento das quotas anuaia de com•
pensação, constituídas pelas parcela. de receita e~tcedente das
concessionárias, atendida a taxa de Nmuneraçtlo legal mbima

1

do investimento;

11 - saldos credores registrados na Conta de Resultado•
a Compensar das concessionárias referidos no art. 1 ~, f 2~, da
'""; n! 5.655, de 20 de maio de 1971: e,
III - receitas de ouúl.a orige 0 s, lnelusive de eventuais do·
· toçõcs consignadas no Orçamento Geral da Uni4o.
f 1~ A~ quotas anuais de comt~ensaç4o previstas no lnci&o I do
t•J>UI deste artigo serão computadu como componentes do custe do
'rrviço ·"~s concessionãrias.
§ 2! O Departamento Nacional de A~:~~as e Energia Elétrica H:\ AEE fixará, de acordo com os crit~rioa estabelecido• na leaislaçdo
tm vigor, n.os períodos de competência, os valores da quota anual de

compensação relativa a cnda concessionária. dos respectivos recnlhi·

nlt'nto• ·das parcelas mensais de distribulçao, em Obrigações do Tesou·
ro rracionnl - OTN.
§ 3! A concessionária depositará, mensalmente, até o dia quinze
do mês seguinte ao de competência, 'na CO!Jta •Centrais Elétricas Brasi·
l··inrs S/A -' E LI>TROBUAS - Reserva Nacional do Compensação de
lh·rnuncrllç4o - RENCOit• os valores dos recolhimentos, estabelecidos
pdo DN/\E~~. dos quotas previstas no Inciso I, e até 30 de abril de ca·
do ~c"rddo, ~~ importâncias referidas no inciso II do cnput deste arti·
f,O,

§·I? O D:-I"AEF: pod<lrâ utilizar até <;uatro por c•,nto dos recursos
''" «,J;;NCO!t "'" ati v idades e projetas rclati\·o• a serviços de eletricida·

"" •~ ll'dmini&traç:'io do recursos hídricos, obedecidas as exigênciu.s da

lo•,:i•l•t6o cm vigor.

i S~ Ficr. crlndc:i o Conselho Consultivo da Reserva Nacion4l de
Compensação de Remuneraçto, ntlo dotado de estrutura ad~ninistratl·
va, cano o finalidade de opinar sobre os assuntos relutivos ã Reserv.l e
propor ao DN AEE critérios e procedimentos que possibilitem aç4o efi·

ciente. o. cqúânime- n~a gestdo de seU_s recur_so:S. _

§ 6~ O Conselho Consultivo serd composto por um representante
do DN;,EE, que o presidir:!, um representante da E.J#:=TROBRAS, um
representnnte da::t empresas privadas concessionárias de energia elétri·
'"

~~

. • . : .... ~~..: cies concessionárias su~ridoras de Ambito rcgio·
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nal, dois representantes dos concessionárias beneficiárias distribuido·
ru e dois representantes das recolhedoras à r.eserva, sendo um da con·
cessiontiria de maior recolhimento no e:<erclcio anterior, nomeados pelo
l\linistro du Estado das Minas e Enercia, com mandato de um ano; n4o
remunerado.
§ 7~ Os recursos da RENCOR seria movimentados pela
~.l..ETROBRÁS, sob expre.ssa determlnac4o do DNAEE, e só poder4o
'Kr distribuldos a concessionárias que nGo tenham débitos pendentes
relativos As reservas de que dispõe este decreto-lei.
§ S~ A ELETHOBRÁS depositará, até o dia vinte e cinco de cada
mês, as parcelas da RENCOR destinadns às concessionarias beneficiá·
rl...
·
f 9~ Na hipótese de lta•·er débitos do suprimento de energia elétrlca ou das quotas de rateio de Onuo e vantagens, decQrrentea do consu•
mo de combustlveis fósseis, a que se refere o item III do art. 13 da Lei
n~ li.899, de 5 de julho de 1973, de concessionária a ser beneficiada com
recursos da RENCOR, estes só pod~r6o ser distribuldos apóa apresen•
taç4o ao DN' AEE de acordo celebrado entre as partes para Jlagamento
destes débitos.
Art. 2~ O art. 4~ da Lei n~ 5.655, de 20 de maio ile 1971, modifica·
do pelo Decreto-lei n~ 1.383, de 26 de dezembro de 1974, e alterado pelo
Decreto-lei n~ 1.849, de 13 de janeiro de 1981, passa a vigorar com a n•
eulnte redaç:lo:
•Art. .j~ Ser' computada como componente do custo do
servlco quota anuai de reversdo, com a finalidade de prover recursos para reverll4o, encampa(4o, expansao a melhoria doa
serviços públicos do energia ehitrica.
§ I~ A quota anual de reveralo, a 1er fixada pelo
DNAEE, corresponde ao produto resultante de até elnc:o por
cento, Incidentes sobre o invesUrnonto do c:oncooalondriri, com•
posto pelos snldos pro ratn tempore. no exerc:lclo de compet~n·
c ia. do Ativo lmobil izado em Servico, mio se computando o Ati•
vo lntllllflÍ\'el. bem como deduzindo-se a Depi-eciaç<to Acumula•
dn. :ts IJuaçtlu c Subv~nçót•s p:~ra lnwstimento t• Olrriguçolcs
J::spt'<"iais - lh•vers~o. Amortitaç:to, Contribuiçdo do Consumi•
dor e l'nrticiJlUçdo da Unilio. ·

f 2~ O DN AEE fixar,, de acordo com 01 crlt6rloa da leclolaeto vlpnte, no1 perlodoo do competéncla • .,. valoreo da quota
anual de reveralo relativa a cada coneesalon,rla e respectivo•
recolhimento• menaalo, eai Obrica(tlee do Teaouro Nacional OTN.
f 3~ Aa conceaalon,rias de snviço1 publicas de energia
e16trica depositaria, mensalmente, atj o dia IIi (quinze! de cada
m6s seguinte ao mês de competência, em a~:êncla do Banco do
Brasil S/ A. :u parcelas de sua quot:: anual de reverS4o, na con·
ta •Centrais El<'trieoa Brasileira& s: A - ELETROBRAS - Re·
1erva Global de Reversalo - RG R•, destaeando·le dos recurso&
a que se refe-re o § I~ deose artigo, dois por cento a serem movi•
mentadoa aob expreua determinaçdo do DNAEE.
f 4~ Aa concesslon6ri.. de serviç,o1 públfcoa de enercla
elétrica poderGo optar por reter oa valoreo correspondente• a
até quarenta e nove por cento daa parcelas menoale da quota
anual de reveraalo, registrando-ao em conta eapecial de seu paaolvo. ·de acordo com o Plano de Contas do Serviço Pú bllco de
Ener~:i:s Elétrica, para efello do que dlspoe o I 8~ deate artillO-
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f S~ A Reserva Global de Reversão ~ RG R, destinada i
reversno, encampaç4o e concessato de empréstimos a concesaio ..
nArins para expansão e melhoria dos serviços públicos de ener·
a:ia el~trica, será movimentada pela ELETROBRÁS.
§ 6~ A ELETROBRAS procederá à correç4o monetária
mensal da Reserva Global de Revers4o, de acordo com os lndi·
ce• de correçd.o dos ath·os permanentes, e creditará a esta reser•
va juros de trt!s por cento ao ano, sobre o montante corrleido
dos recursos utilizados.

f 7~ O DN AEJ:: utilizará os recursos da quota anual de re·
veralo que lho s4o destinados para custear seus dispêndios de
projctos e atlvidadcs relativos 11 hldroloela e hldrometeorologia,
bc!m con1o de operaçdo e manutenç•o da rede hldrometeoroló&i·
ca nacional.
f a~ Os recursos registrados na conta especial de que trata
o f 4~ deverl\o ser aplicados pelas concessionárias em obras e
lnatalaçóea destinadas à expans4o e melhoria dos serviços pú·
blicos de energia elétrica, ou na amortizaçllo de empréstimos to•
mados para os mesmoa fina.
t 9! Oa ree.ursos registrados na con<a esl'cc:ial de que trata
o f 4! deste artigo, bem corno os da Reserva de Reverollo inves·
lidos J•elas concessionarias de s~rviços públicos de enerr.ia elé·
tri~a nn ext•anstio de seus sistemas até 31 de dezembro de 1971,
llerjo l·orrigidos nlonctariumenle pelos mesmos lndicos de cOrre·
(to d111 atlvoa permanentes doa concessionários e vencerAo ju·
rol de cinco por cento ao ano. sobre o montante mensalmente
corrigido dos recursos utilizado•, em favor da Heserva Global
de Reverslo. devendo os depósito• relativos aos juros ser feitoo
na conta e data previstas no § 3~ deste artigo, em nome da
ELETROBRAS.
f ·lO. As concessionárias de serviços públicos de enerela
elêtrica. mediante aprovaçlo do DN AEE, poderio promover a
conversllo da Reserva de Amortizaçdo e do respectivo saldo,
existentes a 31 de dezembro de 19íl. em R~M·rva de Reversao,
passando esta a reger-se pelo disposto no I'Rrúgrafo anterior .•
Art. 3~ As quotas de reveroao e compcnsaç;l,, serão, sem prejulzo
daa eondiçO.s básicas de tarifas de energia eletrica. cobradas das con·
Calllonárias cuja taxa de remuneruçdo anual exceder a remunera(to
m•xlma legal, ii proporçllo de dois terços do exccdt'llte da receita pora
a Reserva Globid de Reversdo, observado o limite de cinco por cento
estabelecido no I I~ do art. 4~ da Lei n~ f>.GioiJ, d., :!0 de maio de 1971,
com •• modificaçdes introduzidas pelo art. 2~· deste decreto-lei, e um
terço para a Rl'serva Nacional de Compensnç4o de Remuneraçllo.
f 1~ Em 11188 a 1989, sem prejuí>.o das condições referidas no
uput, a quota anual de revers•o será devicln às pro,,orçóes respectivas
da um terço e de um melo, e a quota anual de compensação, de doi1 ter•
çoa a da um melo.
t 2~ Em cailo 'de n4o haver nlveis de preços que satisfaçam aa
condlçdal básicas de tarifas setoriais, cabe ao DN AEE definir a proporçio excepcional das quotas anuais de revers4o e compensaçllo, de
JIJ9do a restabelecer, prior·itariamente, tais condiçóes.
Art. 4~ O atraso no recolhimento mensal de quotas anuais de ra•
Yardo a compensaçao, das quotas mensais de rateio de ónus e vanta•
pns decorrentes de consumo de combustíveis fósseis a que se refere o
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f 9~ do art. !~ deste decreto-lei e pagamento de· conta relativa l
con\pra-e·venda de energia. elétrica entre concessionárias de serviços
públicos de energia elétricn implic~nü, além da atuolizaç4o monf.!tária
do montante n pagar, com base M variação das Obrig.•çóes do 'l'esouro
Nacional - OTN, na incidência de juros de mora de um por cento ao
mês sobre o valor corrigido do débito, cnlcuindo pro rnta tempore e
multa de dez por cento sobre o montante final, que tcrtlo a mesma des•
tlnaçdo do principal.
Pardgrnfo único. O ntrnso no pagamento de fnturns de forneci·
mento de cn~rt:ia eiPtrica implicará, sem prejuízo de outras pennlidnde1
previgtns na legisl:~çdo vig~nte, em multa cujo percentual máximo, a
ser fixatlo pelo DNAF.E, n•lo podcrn excmler ao somatório dos pcrcen·
tunis rorrt.>Silondentc-s ao:-o ':lcrl~sf.~imos de <JUC trata o cnput deste nrtigo,
utiliz~ndo·se, para efeito <lo rcft·rido calculo, os varinçóe• das Obriga·
çOes do 'J'csouro Nncionul ·-- OTN, no período de inndimpli!ncia.
Art.

5~

Os órgnos e entidades da adminlstracdo federal dlreta e

lndircto. n:lo p'oder!o aportar recursos. conceder en1préstimos ou finan·
cinmentos. inclusi\·e com recursos da UGR. nem ofert-cer gnrttntio. para
opera('dn ele crédito. interna ou externa. n concessiqnárins de servic:os
público• d•• on~rgin ~létrica em débito cont os recolhimentos à Reserva
Global de Ht•vers:lo. à Heserva Nacional de Compensoçllo de Remune·
ra(llo. de <tnutns de rateio de combustíveis fósseis referidas no § 9? do

art. I~ dcsl<' decreto-lei e de pagamentos de contas relativas a supri·
mentos ~c t'lwr..:~n elétrica.
·
Art. r.:· ~'ica n Unido autorizada a subscrever açOes da
J;I.ETUOBIL\S mediante utílizaço!o de recursos da Reserva Global de
"lreverS<Io •·xbtentes cm 31 de dezen>bro de 1987.
Art. i:' Os soldos credores dns concessionárias de serviços públi·
cos de c•u·•·•:ia elétrica. decorrentes de insuficiências de remuneração

rel:lstrados •·m· Conto de Resultados a Compensar. existentes em 31 de
dezembro dt• 1987, serão aqueles aprovados pelo DN AEE, de acordo
con1 os C'ritt·rios previsto! nn legislaçdo em vigor. pura fins de COf\1PCn·
aaçdo d,•iinida neste decreto-lei.
Porrih•·afo único. Os débitos existentes em 31 de dezembro do
1987, r••krentes a quotas nao recolhidas i Heserva Global de Reversilo
e 6 Re•cn·a Global de Garantia, inclusive correçilo monetária e multas,
1erAo obrigatoriamente dl!duzidos dos saldos de que trato o caput deste
artla:o.
Art. 8~ O Ministro de Estodo da Fazenda, mediante despacho
fundamentado, autorizará o compensaçto total ou parcial, com ativos
de propriedade da UniAo," dos saldos credores referidos no artigo ante•
rior. que restarem após a d~duçllo de que trata seu parágrafo único.
§ I~ Os r~cursos correspondentes aos saldos das R~servas de Re·
verslo. in\~estidos peJas concessionárias de serviços públicos de energia
elétrica na e:<pansdo de seus sistcn>as até 31 de dezembro de 1971, in·
clusive os saldos das Reservas de Amorti.a(:lo que vierem a ~r con·
verlidos, poderão ser objeto da compensação de que trata o "caput deste
artigo.
§ 2~ As compensaçóes de que trata este artigo deverilo ser pro·
postas pelas concessionárias ao DNAEE, nos prazos por ele fixados,
Art. 9~ Os saldos dos Contas de Resultados a Compensar" cm 31
7~; e nlo compensados na
formn deste decreto·lt•i, bem cÓmo posteriores saldos credores decorren·

de dezembro de 1987, a que se refere o art.

.- ..,.._-

,-
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tea de lnsuficlênclas do remuner~çio, somente podt'rllo ser reduzidos
após o recolhimento das quotnS orNJala·do conrpensaçdo e de reversão.
§ I! 0< valnre• dos saldos •er:lo l't'munerados pela tarifa, à taxa
de rt,.ntuncra•;.io le1::.tl fix.uda 'tn'J,, lJN A.Et·:. e serdo corrh~idos moneta·
rirrinente d:o mesma forma das dcm:.ls contas do ativo permanente.

f 2~ As reduçcles de que trate o caput deste artleo somente pod..
rto aer efetivadu após todas as conçesaionária• terem atingido a remu·
neraçio miníma lefiial.
Art, 10. A execuçio do disposto neste decreto-lei far·se·' sem· prejuizo ·dn aplicncAo das normas l••~:nis que rea~m a fiscallzoçao, o tomba·
mento da ·bens • a tomacla de contas das empresas concessionária• de
oervieos públicoo de eneraia elétrica, devendo oo reoultadoo, apurado•
• posterjori. em qualquer exercicio. ensejar os ajuatamentos a serem
determinados pelo DN AEE •

.

Art. 11. Os lançamentos efetuados com valores da Conta de Reo
oultados a Compensar, dec<>rrentcs da nplicaçao do pará&rnfo único do
art. 7! e do art. 8! dest~ d<-creto·lei. não serAo considerados para efeito
de tributaçao pelo ImPOsto de renda da pessoa jurldica titular da conta
e demais tributos e contribuiçóes.
Art. 12. A tarifa fiscal. que aerv•! de base para o cálculo do Im·
posto único oobre Energia Elétrica e Empréstimo Compulsório, ser'
estabelecida simultaneamem~ com os reajustes tarifários e de acordo
com a lecislaç4o em •·iaor. sendo h:ual à razio entre a receita e o con•
sumo nac~>nais relati,•oo aos servicos públicos de energia elétrica. refe·
ridos ao último m6s cujos dados sejam os mais atualizados dispaniveis~
Art. 13. O DNAF.E poderá estabelecer, em carriter excepcional,
para atender a situaçúo emergencial do Interesse público relevante, adi·
clonais tarifários. indh·idualizados por área· de concessrlo de servlcoa
públicos de eneri:ia .elétrica. registrnndo·lie a correspondente arrecada·
çllo em conta especial, como contribuiçrlo dos consumidores, atendidas
as seguintes condiçcles:
I - 5olieitaçllo expressa da concessionária de serviçua
públicoo de eneraia elétrica:
11 - demonslruç~o pela concessionrirla de inuisténcia da
débitos ··encidos relativos aos recolhirnento;rs e paeamentos referidos no art. s:· deste decre,o·lei:
.
III - destinar·se a receita auferida a custear proara
ma de aç4o devidantente aprovado pelo DNAEE, ouvida a
ELETltOHRAS.
Pa~.Ír.rafo único. N• fi~açdo dos adicinnais tarifários de que dia··
p6e o cttput dest@ artigo, o r>N AEE levar4 l.'m conta, dPntre outroo, 01
asPt"Ctos s6clo·econ6mlcos 4q• conoumidores. sem prejuízo dos nlvelt
tarl(:lrio~ normais.
Art. I~. ~'i ca criada 11 tarifa de transporto do t•otêneia elétrlca
oriunda de ITAII'U Ull\,\('ION,\L, a ser Jraga pelas com·l!s&iomlriao
d-.l' s~n·iços Jlúblicos de en..•rgia clétrica rt!ct-Ut,doraa dus quotus de seu
rateio.
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1 1• A larlra de 4 .. Lf'ata eiiW art110 deal.lni·M

1

cobrir .,. •nur•

pi da ~uno~.,.cto da lavrfthnanto 1 d"•,.••• operacional• rtohativcrs
•• ailtfMI·trmtco da trtnMmillll • trantformado tla ••tt.Oa t'lwtrica
, . aoctu•alta 'ta111to, da •·uRNAS -Centrais El<inh:at SI A. dlrte.a•
mania aaiOCI:uto• IJ'AIPU .. ~
-·1 .,. •:UIINAS'V&.vert manhr rteittradot os nloru· d•wrmlnan·
t.oa da ~~rifTctc transporta. vlundG lu& atualb:aclo ,.~i6dica •. comrola
JNrman.nll pl'lct l')N,,EE.
f 3~ O UNAEE'. na apurado do custo do"''"''~ de ~URNAS.
p1ra a drttermina~o da tuil~ da '';~Pfirnanto. d•du&irá os v11lor..• dos

a•c.rcoa da h'tuuneraçdo do IRVI'Itlmf'nto a d ..pasas opcraci.Jna•• de·
ttrminantu da fiuctllo da tarifa da tnn•porta.
Art. 15. O )linhtério d.. Mi nu • Enercia conduz lrt catudos,
junto cem o ~lini•Leirio da t'n•nda. no Rnlldo de avaliar. no pr&.EO da
210 dias pouiwia cf•ltol ftl. tistemátiu dt corrtciO ntonttiria do ati·
vo rwnn:.nentc das ca~tc.uionáriu da tc't'Wicos pUltlicos da tnersia •••·
trka " aous cttÓHqllt!'ntts reflexos tarifiriu•.
·
Ar&. ••· Esta decr•to·lel .al.ra em ''lcor na data da aua pçblit:l·
nvocado o Dltc:rdo·lala~ l.l-ll. da 13 da janeiro de 11111. • dtmab
tlllposi(dea 1n1 conuário.
Dr .. ma. U de
da llll: 111~ da Jnd•pendfnela 1 ICIO!' da

c•'

AlptlbUca.

~

m••

Ouy tiraria Vill.Ia P'udcal

. -=.das-

-~~
C) O Capital

- .........
llllpotüj...
Ld11'11.
·• 20 d& - d& ...
"
...,.. JiUU.... dat.

IIWIII&la d&

de JlrO •
lftOYimentaeto da empresa. co.D.Itltut•
do do raultado, 11CU0 ~tiYO. du
OJIIIfi,Ç6a 'ndfcpdftl D& IIIQill.te f61'-

-=

CO "' DlfV _._ ltCP - ZICP
Onde CQ IIPUlca capital de IIN:
DNV. o nloi mtdlo doa mon•
..la du do "DllpoDiYel nt.o
VInculada••: RCP. O Ylllor m6dlo doo
sala meDS&ta das eantu d.o ..Ra&U ...
liftl a CUrto Prazo", .-r.o U Spll•
ca«<ee fliWicelns DO mercado do ti·
nloru: o ECP. o YLior mtdlo
doo llldos melll&b du COIIt&l do
"Exlllftl a CUrto Prazo.., uclu!du
u - l u de empnstlmol a 1oqo
JIIUO YeDCldu DO exorclclo.
I 2f O - - l o _...,..,..,.

tu.._ •

Md. ~. ~~a et:'C A. aooa ~ .,....
~: !'.:::.!: ;;:iv:a:.-. uo paracrafo an-or e a 10111& du ckciiiÇilel a 18•
IIUir estalleloc!du. calculadu pelo cri•
s.trto pro nlt4 tnr.,ore;
,....., a Raena para Depreclaçio:
,M a KoMrva de AIIIOrtlz&çlo. 18

líauftf:
• C') os adiantamentaa. contrlbulç&n
• claaç6ea referentes aos beas e lm~·
laç6a def~ "" letra cz do _...

IDfo antenor:

III o •lllor du obras pionetru a que
M reftre a parqrafo UDtco do artliO
10 ela Lei n• 4.1H. de 21 de DOvem-

brD de 11112. lntrcleluzlclo pelo Docrwco·
lei "' N4. de 23 elo JUJlllo de tiiJI. cos
beD1 • tDJ:talaç6es pau uso futuro e

du proprtedadrs da Unllo em re·
especial de uWI.zaçlo;
_., o l&ldo ela Coma d e - -

atme

• Coa:aren""':

Art. 3' As obrai em I.Ddam~ato

realizadas medlaDte

&

utiUzaclo de

capital próprio do concesalo!Lirta oq,
UlPristlmo ftftCOrio juros de. DO IIIi·
~· 10~ (dez por ceDto) ao ADO.

capttallzados e acrescidos ao rapecu.
vo cuato. at6 a data em que mtra•
rem e maentço.

& crtterto do .Depar·
tamento Nacional de Aluas e EDeta&&

Elttrtca - DNAIIZ.
Art. 4• Com vlcfllcla até o uerct-

clo elo 1111. &liO b&se de 1111. o tmposr.o de Renda devido pela CODtr&ls

Eietrtcas Brasüeiras s. A Eu:TROBRAS o pelgo cODÕeuioáàiiõi ·
elo serviço pú.blleo de entrata elttric&
ser~: calculado pela apUcaçAo -ela au.
lucro r.rlbulé'nl.
I 1• Sobre o Imposto retend.o -.te
ant1<1 é vedacla qualquo.r deduçlo a
titulo cio lncem.IYO tLicaL ODQIWICO nrorar a apllcaçio ela &Uquoca ora at.abelocld&.
I 2f 00 Jaraa a que 18 refere outll<l 3' flcalll 118Dtoo cio lmpodO de

Joio DaUJflt dt Abrru

m6dlo

A.rt. :a-. A putlr de t• de maSo 4t1
1177 o. coucel&loa.iriol do •ntço pa ...
bllco de eoerw:aa el~t.rtea. oblenarlo
o disposto nas alfDI:as a. b e e .do ar·
tl1<1 1' do Decreto-lei n• 1.202. d& 31
de dezembro de 111'13.

Quota ele •~ <Mia por centO.» IObn o

JOSf! SARNEY

Maittum Ftn-.ira d.a NOh.,.

-ao nlor

Quinta-feira 4 1049

--

A rt. 5• Elte Decreto-lei entra em
Yll<ll' "" data de sua publlcaçlo. n pdo o artiiO 3' e Mu P&rtlrato
t;U U.. Lei M7 :i.~. .6V l.iw u.aaiv ü.
1171. o Decreto--lei n• 1.443. elo 11 de
deZelllbro de 1855. e demat.s dlsposl.

wu.

Cd&lemcontrirlo.
BrasD!&. 23 de dezembro de ll'lt:
15!1< da lndeiiUI<Itncla e 1110 ela Rt-

Jmtl.'..ca.

ElOn:Sro

o-.

IIUrfD Hmrlqu 8 S/Ug041d Uelol
lr>4J> Plwlo doo S.U Vcllolo.

DSCRETO-LEI N• 1,383 DIEZEMIRO H 1114.

o•

21 H

AlterG 11 ?edoç4o do CIT!Jpo 4' diJ lAI
n 5.155, dt 20 d& mato d& 1n1 •
d1! 011Cr41 7'TODidlnt:ÚJI •

o

Presidente da Repúbllc&,
uso da atrlbulçlo que lhe ~
,, ·,rtlro 55, !t.m I. da COnsUtulçto,

11<1

DtC'IICT.A!

.trt. 1•

o

artlro 4', • MUS Jllft·

lf:·Jco. da Lei n• 5.155, de 20 de ID&IO
.!~· ll'fl, pell&lll & vtaoru com a ...,.
'te redaçtl.o:
"Art. 4• ser' oomput&da oomo

<Omponenle do cuolo do ~
uma quota de t'lo (cineo por OOA•

toJ, calculada aobre o 'l'alor da
investimento dedn.ldo DO 1 1' deste
'.rt.l,o. com u fJnalld&da enu...
ler3daa nas 11 ,.• ... Ct s•.
1• o lnvestlmcnto
ser·
cio buo ao .,.lculo ela quota

que

olaa:u:la neste u-11110 6 defl·
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nldo 1>0 u.. m I. do o.rtlao zo, uedusldo do ralar a que oo refere

I 6• A u.ETROBRAS dever&

;J.t·vceder ánüJmente • correçio

monet.Arla da Reserva Global de

o Item lV do partJra.!o Olllco ao

mesmo a:uao.

Ret·ersAo credlt&ndo • mesma Ju ..
r~ de 3'5 (trb por centoJ a.o
nno, sobre o liloatant.e do& re-

I 2> Os concessloolri.- depo&lt&d.o IUU quotas &11\IIJI l:n1
d..-Jmos. &16 o tiltlmo dia aw
de cada m&l:, em ae:ancta do San·
oo do Brasil s. 1\., do acordo

cursos

excluldol oa
&plleadoll na forma do 1 I" .,....,
a.rtlgo.
I 'I" OS recursos do FUndo <lo
Revemo lnve:stldos peoloa oonccs.sJoni.J'Jos na exp&nsio de seus
.'Sl~~õtemas au 31 de dezembro de
1971, vencerão Juros de 10"' <ctea
por conto) anuall. cm lavor da.
Reserva Global de. Reversllo, por
cont& d& remuneraçCo do respect.Jvo Investimento, J~lgtvels em
duodklmo:s a serem depcellldoll
&tt o último dia útil de cada ~
na coota. referida na aUnea ·-..·
do I :r.
I a• os c:oncesslonlrlos do servlpo.s púbUCOI de ODCrlla olttrtca.
medi&Dte aprcwaçio do poder o:oncedente, poderio promorer a canverslo da Reserva de Amoruza..

'!m o sceulnt.ct crJLérlo:

'"""'""'to por cento! na
eoot& "Centrais El~trlc:u Brullel/ai so"

ru 8. A. -

l!lLETROBRAS Reserva. OJobal de Revers&o.. :
bl tOS lqll&l'OIIt& por c:entol
- COllto "Ceatrala Dlrlc&s Bra•
sllel:u 8. A. - IW!:TROBRAS

-

Reserva. Global de OIU&IItl&"'

I :r A El.BTROBRAS 111091•
mentan\ a ~~!tinto Resena Glob3t
de nevers:to para apllcaeio·.DCII
casos de reverslo de encamp&çao

' do serviços pQbllc:ol de eneql&
:~t:::lo ou em emprt.Umoo a
·
nirloo, para a exp&nslo

· - ,..peeu- _.,._,

: I 4• A conta. do Resir"& aJo...
ba1 de G&rltlltla proW'ert. recursos
par& a carantlo. do eqUlllbrlo eeo. n&mleo o financeiro du cone.,._
, ~ ~endo morlment&da pela ..
.ELETIIOBRAS, IOb .expressa date<ml.naçlo do Dopart&raenlo Naeloaal de Apaa • Enorc~a Ellltn-

ea- DN.U:II:.

I 5" OUvido o l)epa:&amento

NDCional de AlUAI o BnerCI& 1!:1!trlca a EI.ETROBRAS podod

apllcu alo!'!i% (cinco por eenl<ll
dn. reserva cJobal • reverslo na
dcsaproprlaçio do treu dNLinadns 6 ro111truçlo de ,..."albrlos de rea:uJa.rJz:açAo do cunas
dacua. ·

uUUza~.

Çio C!' do re~pccLIYO Fundo, HUI•

tentes a 31 do de-zembro do 1911
em Reserva para Reverslo O res•
pcetlwo FUndo, pasaaado esta &
reprem-se, desde Joao, pelo dla-:J

·

~to

Art.

:r

campad..

no I 1• deste artteo••.
1~
OS bens o lnslai&Çi!es- on1

d-IJI'Oprladoa com ,._

cimas da canta do l'<aerYa Cilollal
da Reronlo. flcar&o Jnlqrlda. •
meema canta. como patrlmOnkl aa
Uallo em reclme esJ)Oclal do Ulllll&•

çlo no oenlço publico, 11011 a &dml-

lll&traçlo da cenlrals Elétrlcu Bralllelru 8. A. - J:LETRGBRAS.
Partcr&Io· única. caber& i &dali·
nlltr&dora o rqlltro. a oonsen&çlo
e a. operacilo do aceno reler~do nesLo aruco.

.

,,

,

(A CorriiSsiio de Assu~1o5 EconOinfêõs)
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Arl. 3' Poderi a &t.E'I'R09RA9,
mediante aJuste prevbíbente .~prova•
do pelo Departamenl<l NaciOnal da
Aguas e l!lnercla &.ttrlea - DNAEII:,

aben:t.r o património referido no &r•
tJ&o a.nt.erior ou transferir a respec.

Uva admtmstraçto. a empreS3.1 auu
aubslditrtu e a&soclad&s.
I 1• SerA ad.mtUcla a &llea&çlo.
em llcllaçlo Pilbllca, doo bens q~~e

forcJn conside-rados como nlo uWJ•
zAvels em serv1ç0.1 de ener11a •••·
trJca. •
I ,.. Noa cuas de allenaçlo, o
produto Uquldo arrecadado reMttl'r&
~ conta de Reserra Global de Rertrslo.

Art. 4' A rarantla do equlllbrlo
c'ConOmlto e financeiro du - ·
s6cs ser& considerada oob ao ~~e~uln
t<s nspeetoa:
a1 viabilidade ocoaOmtce a •n\'cstlmeaiOS em relaçlo ao mercado
respectivo:
bJ aumento da produtlrldado, pela
sradtJAJ reduçlo du despesu ae a•
ploraçio em proporçlo ll receita C&·
rUãrla;
cJ esl.abiJida.de ftna.ncelra dOS conCf'.ssionArlos;
di pro~resslva equallmçAo Laru6rl&
rm todo o t.errll6rkl naclonnl.
Art. I' A remuneraçlo lepl do
Investimento doa ooncesolon&rloo 111I.Oflr&doo noa ~ do aplleaçlo recuno~ da Global ae a&•
ranua oor& da &16 lOS (doa poo IA>! 10 &J>O, a c:rltmo do Mlnllttrto
doa Mlnu o Eneql&.
Art. r Este Decreto-lei en&ru&
em rlaor na data de III& "jiubll"""'
reYD~:adu ais dlapaolçOes em contrt.rto.
Brasllla, H 4o _ , _ do 11114;
1113" da Jnclependtncla • ... da
Repllbllea,
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HGUitlllo I auc:alneh opou·eclonal, a 'ii,UG vaio •craecanur~••

1

ten•

cl6nc:1a de J.mo. . t~llt.OI alev..SOe, ' ' qua a ~c~lo astal'ie "'"~·
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VOIIII EKdl'llr:'lu. .....,..,......, de r.a~.,
Moti.Y1)1d.M ~ MIIIUin,. de~.
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NiM& I

EMt&ia. da

F~ lllltn.

e C1lde.

~ III ~ ~-1110

C~ IIII PmiMwria 41 ~e IBJ.. . . ~

doi .-wca dU tarifu ,., o .mço f"'llkk
pnMidl•dl-,ro'l~.

O..uo fatot 11al)OftiM• hH a 1.-.pl-nu<;Joo,

1

partir

da 1113, de doh 1J.1t•-• el.tr~coa 1ntei'U<Jackla, u• abunqenc&Q ai re•
<JiOea Sul/Su<leau/Centro•O.af.e • 011tco aupnndOc ~ Mocd .. .:e, o noc.:e do
Enado de 't'ocanUna • 11 pa..:tea aud•ata a laara do Eltado do Pa.ra, vi·
Alli.JI, A otl•Luçio •conOouca • enarq•uca, da bale hJ.droe•
l•t:rica auprida por bac::i,aa hidn>qctricaa de clcloa de dlulncia t!.U•·
rt~nr••• o q~ -tlvou, na lpoca, • Cll'iec;ta da Conta de Conau.., de c -

lindo·••·

e

* k!t ll!lf "DIIp(lc 101n 1 ft.l.l;lo

* tiiCfJia eWwlca. allnp o

~-- do tanaenÇ~o

dll99].

b)

c~uçlo .S. cec:uceoa
•~••t• oSo baleRÇo H

ne eaterloc, ca.o •1-.::o de
,..,.. . ntoa, gerando ldl .on.taate de endivl..s-nto, cM ora- de vl.n.te a cincO I!IJ.•
lbha ca.
~ivaleatea, inco-pat1ftl c.- a
cepac:idack de Z:IIIJate do aetoc;

11161""'

C:l dlllnwolw-t.ato .s. progc-• c:on&icleradoa eatr•~
tieoa. a CfiHt eatz:epolevaa • l6Qlc:e •Mrgltlce cSal l.a""'t"-antoa croaoiOcJic:oa pelo •nor cuato c_, px'
a...,lo, o tr:ogn•• lhlclaer 1raa11a1ro • u a.J.A.u
llidzelttz:leea da %Ulpa • de ~~~no%.

S.
"-•iii, a quobra do U.11zo Uuncai~ n111lt.a na diwhAo
doo H't.OJ:- CSOJ.I COIIjloiMN Glt.I:'G. . . .U C::CiftflltGAt.U GlltR Gil Mi laGo, u ...,,,,,, conc:a... J.on&rial "ti&CS11a11 4e diat.l'l.buiç&o, 'lQII detellr.

o conr.:rola a reca1ta1 O. OllltJ:o, •• soc1Made8 concall10fl6r.Laa !lide~
cais O. •llPrt..nto ~. I •liUJu.a de r-.:=,.reol, ~·• i..eapa•- ...
naUnr Mil cuta.t.o os-.racl.EtMl, 011anvo1"'"' PI'Otc-• -~ .. u~
ftets.-eo a M -.prJ.r uua c~-.
o unoiço a. dlYiU -~

......

c:•

14.
Pan Coepelllat aa c:onceaal.ont.z:iaa po~la 1naufic:l.lne1a
de nn.tabili.dada antlo aurtidl, paaaou-. . a contabUJ.aat, . . cada aapH. . , . . c:oota ••pac:J.&l, cWinoaJ.nad.a Co11ra de a.auludoa a
coaopenaac
-c:ac, o ca.Uc:it .S. ~neraçao incorrido, pa.ca Aju.ate no pariodo tati•
1trio all)lli"te, ,... quue Mnc;a era feJ.to, ra.allltanclo, dai, . . vol....,
O 1111•U.cilnc:J.u ac::-lacio de orde• O. Vint.e bU.hO.a de dOl"n' eqlll·
••lntaa, anlaado para l l cM de.a..m:t~ co~r.nu, oblerveda a 1-.J.•la•

çlo ·~ta.

15.
Meaa11 c:ondiÇO.t, a . .nll.:anç&o do atual qued~:o de ina•
di.,le-nto J.nu·a·a•tod.&l tot.&Ua& dhid.aa de cn:detl de quea& c:J.Rer
b1U16ea de cSOlace• equ.1Y&I.Ute•, oKUQiten4o u
. .,ointea c:onaeqUin
C.iUI

•1 eat~lec:J.-nto de diUc:i't. de O::&ixa c:.:6nic:o nea •

:;::.,:
::C:~:,,3:~'!:!::~a=~~= ~r;:::~: ~
c:J.oll&l • llcltu'u:
••aia, c;- .::.. leito
J.atclr·
011

116d.J,o 4oll . . c e n l - FW~"l&to&

511)1'

no Aviao do IUD1&~
rio de rat.ende n• lO, ga.:•ndo~ae u. c~lto ta~
YOJ: do '!U:t~~J:O da qu.ia•• bllhOaa da dGla.:ee aq~~iva•
lnua, coa v.:evea npe~:eU~ ..6ea no ellldlvid.-to
p6bLJ.CO e tiO pi'CICIIIO de l'l&lJ..int.aÇIO i1dl.&cioa.6•

..,.,

b) inat1t~~e1onallaaçlo elo• 1nedl.ple-ntoa, c:oa A&•l,;
t.Hot. n"CJ•tlvot. n• eredibilidade a•todal e C'- a
~uçJo de &levadoa ntv•l• di!' p••-'""'
... - .. ·.-· ~
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que 1J~S~M!IIlbJ.l1t.a. , abt:~lo de fl.Jwlnci-t.oa la•
ti~

C!l

O. IICtiJ:-F
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A11U0 A II:Do.IÇAO DI: Nln%'101 DO JQI!hU%0
M KZIIU 11: lllaiOl& 1• Ot1, DI: J)/I.J/tJ.

~;~::.":1::~:~.=~~~= Pi::!c-:iT'etY:~:;
nas t.a:1:U11 (v.t.ut'al 1 OC:IIiOMI'

- """'

a-to

CJ:I.c:41Jit.l

alatricJ.~,

do rtaeo de.IINf1c1t. da aupri-nto óe

t~~··
rHt.dç&o ~ ~ do
d.M_l...~nto ecOII&alc111 w.c:iOMll

podeado

•I

•u:tiaç&o

da ...-u.u-rao udt&rs.. • ua..fa~IM:b
•• concaaa1oMr111 ct. raaponeôU.w.de dot ~I' ~
hh.r co~t.e a Unçlo du u~:Uu •
tH-1•
- t o .S. , . .etla •l•tri~;a, • a~aaa
O. atu.~•

•h·-

çlo, -.c.., ..., at....t.a an.zlt-n.ta necaaa.td,.,. ,_.
n a ~~:a tM ._, cuco., ~ .... cuac•
t•lauc. . . .peclflcaar

O SR- PRESIDENTE (Levy Dias)- O Expediente lido
vai à pUblicação.
Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos pelo Sr.
1~' Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 3, DE 1993

d) ast..... da. CORU . . c-a- de co.INit.l.....t.. ro.•
Mil 1 t41Ua . . c-...t.Oft&l:laa • det:deld.-

*'

Paia,
fln' -

17.

~IMI.aont-nt.e

Ooll

O. anu- 011 nlo aund1du

doia abuua lnuru,..,..

.,..U

lnu ...,,., sulo c::a.pl_t....._ por

ac.oa

MtJ:. .t.l•

_., llle .0 oa t"19Ul-tado1'111
~lçlo, . . . , ~.
<HIIt~l
a u11o.1 açlo . .11 d1n&aJ.ca doa O~loa do JU.Ili•t•zlo o. llinu •
~Mq:ilo . . noapoata qw. ..,_ b
.:ilUplaa .a..nct.a da aocLMacM. COa
al. . , lltal"-• propoltdo 1 VMaa lbcallneia • I'Kioiaalh:.ylo do -~

cv- ..,,_

:::c:-::.1&1...!!:!:!
~i::J!!;:!~~"!~ =!•:!:.::1'•o':::0 :!.=::;
• JIUII.ltlz- o
•
. .lula JIC'h..._ ao Mt.n.
·
efO~"t•

11.

~

f'1M1••t•• leallol' •n.lcMate,

~'llllpE'e--.

daatacu .,..

:: :=:--~:·.::::!:·.,-::,c-=:!;!t:: =--=~=· :.tft~!=~

_.... 1. .1alaçao que •ld .-... a o.toqa 4e eoneeuAo de
MC'f'içM p611.Ueas. Ol'a •
ao Cl)ftof~:•••• IIM:iOMl, •laando SINI
.,..nUuçiCII, aetJpl'e • eiMii1011411C'1a c0111 oa ~ltlllla cM 1nc:-nto da
lt'Nll. . . e pndr.~Uvio:laiW cllla ~aaaa a C:OIII a alta n..,......b111HM
aoelal - .. . ...-ato clll iafl'e-aatntua ..ae10ft.ll1.

.._tco •

•..._•t•

"Dispõe sobre a transferência de presos entre os
Estados da Federação e o Distrito Federal e dá outras
providências."

O CongressO Nacional de;creta:
Art. 1" Ficam os EStados da Federação e o Distrito
Fe_deral autorizados a efetuar entre si, em caráter extraordinário, a transferência de presos condenados por setença
transitada em julgado, sempre que tal medida for necessária
à desarticulação do crime organizado, à garan1ia.da paz pública
ou à segurança dos condenados, sem prejuízo dos casos previstos na Lei de Execução Penal.
§ 1~ A transferência a que se refere o caput deste artigo
não poderá exceder a um terço do tempo total da condenação
do transferido __
§ 29 A transferência será efetuada em razão -d-e decisão
do juiz da execução mediante provocação- da autoridade penitenciária~ ouvido sempre o Ministério Público.
Art. 2~ Esta lei entra em ~igor na· data de sua publicação:
Art. 39 . Revogam-sê as disposições em contrário ..
JuStificação

A existência de grupos d~ e~~~~f!~a@,-;~-!!;'(einPio
da Máfía -e Cosa Mostra. na Itália, Comàndo Vermelho e
oUtros no Brasil, cuja operação pressupõe O' comando etititído
no interior das prisões é hoje um fenÓmeno existente em
todo o mundo, sendo que os casos citados servem de referência
·
irretorquível.
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Tal fenômeno, aliado à crítica superlotação dos presídios
e à inadequação do aparato legal vigente, no que tange à
redistribuição dos presos e à consequente frustração dos "feudos" que se encastelaram no eixo Rio-São Paulo, autoriza
a busca de soluções alternativas que, ademais, amenizariam
a questão da superlotação - Carandiru em São Paulo e Frei
Caneca no Rio de Janeiro são emblemáticos - e os seus
· quase sempre trágícos desdobramentos.
A despeito da sua utilidade social, não se tem notícia
de nenhuma proposta nesse sentido ter sido formalizada, de
modo a deflagrar um debate cujo adiamento não encontra
respaldo na caótica situação da criminalidade nos grandes
centros urbanos.
Dentro deste contexto é que venho colocar à apreciaçáo
desta Casa a possibilidade de correção de nossa. legislação
executiva penal, nos moldes da legislação italiana, que, para
resguardo dos direitos fundamentais, estabelece, o seu caráter
extraordinário, não podendo exceder a um terço da pena.
Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1993. - Senador
Ney Suassuna.
(À Comisssáo de Constituição, Justiça e Cidadania
- decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 4, DE 1993
"Dispõe sobre o repasse de verbas do Governo Federal para a construção de unidades penitenciárias nos
Estados da Federação e Distrito Federal e dá outras
providências."
_
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O Governo Federal somente dará assisténciafinanceira aos Estados e ao Distrito Fed_eral_ para a construção
de penitenciári?S eni áreaS afastadas dos centros.urbanos,
Art. 2~' É condição indispensável que as penitenciárias
urbanas desativadas em decorrência da aplicação desta lei
sejam transformadas em escolas públicas.
Art. 311 • Esta lei entra emvigor na data de sua publicação.
Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
As modernas técnicas de execução penal recomendam
que os presídios, ou seja, os estabelecimep.tos penais destinados a presos ainda não definitivamente condenado~, odevem
situar-se em locais próximos daqueles onde_ se realizam os
atos processuais.
Outrossim, no que concerne às penitenciárias -priSões
destinadas a indivíduos já convictos por sentença irrecorrível
- a recomendação é oposta: sua localização deve privilegiar
as áreas afastadas dos centros urbanos.
. Daí a oportunidade da proposta que ora encaminho no
tocante à contemporâneidade do processo decisório para a
Idealização espacial de novas unidades e à utilização das transferências da União como instrumento básico dessa re(ormulação, em consonância às modernas técnicas.de execuÇá~ penal.
Finalmente, a transformação das unidades desativadas
em escolas públicas, além do forte componente _simbólico embutido na ação, propiciará vantagens margináts, em termos
de ofertas de novas vagas no setor público, cuja necessidade
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é impossível de ser ignorada em face das carências estrututajs_
das escolas comunitárias.
Sala das Sessões, 3 de fevereiro -de rg93. - Senaâoc_
Ney SuasSuna.
(À Comissão de Assuntos Económicos~ decisão termi~
nativa.)
-- - -

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 5, DE 1993
DispOe sobre a doação, a estabelecimentos públicos
de ensfno, de mercadorias apreendidas por contrabando
ou descaminho.
-O CongreSso Nacional decreta:
_ __
Art. 19 As mercadorias apreendidas de que trata o art.
30 do Decreto-Lei n' 1.455, de 7 de abril de 1976, com a
redação dada pelo art. 83, inciso II, da Lei n• 7.450, de 23
de dezembro de 1985, salvo determinação em contrário, em
cada caso, de autoridade judic1áfia,- serão destinadas à $corporação ao património de estabelecimentos públicos de en*
sino.
§ r Incluem-se expressamente nas mercadorias a que
se refere o caput material de informática, filmadoras, retroprojetores, vídeocassetes e equipamentos de gravação, reprodução e ampliação de som, além de todos os outros que possam
ser utilizados para fins educacionais. § 29 As demais mercadorias_ apreendidas continuarão
a ser destinadas conforme as normas em vigor.
Art. 29 As mercadorias a que se refere o artigo anterior
serão distribuídas pela Secretaria da Receita Federal, com
a orientação do Ministério da Edücitção e do Desporto, segundo critérios de compensação das desigualdades das regiões
em termos de indicadores educacionais.
§ 19 As instituições federais de ensino, bem como as
Secretarias de Educação dos Estados, Distrito Federal e _Municípios, poderão se cadastrar junto à Secretaria da Receita
Federal para se candidatarem !!t receber as mercadorias
apreendidas, designando responsável para os respectivos contatos.
§ 2• A Secretaria da Receita Feder~al encaminhará pe·
riodicamente lista das mercadorias apreendidas nos termos
do art. 19 e seus parágrafos ao Ministério da Educação e
do Desporto. que indicará as instituições federais de ensino
e, se for o caso, as Unidades Feder~das e os Muni~fpios _apt'?~
a recebê-Ias, conforme sua adequação aos diferentes tipos
de estabelecimento.
§ 3• Caberá às instituições beneficiadas o pagamento
das despesas de transporte.Art. 3<? Quando se tratard_e sem9y~n,tes ou mercadorias
que exijam condições especiais-ae·armazenagem, ã âe5tinação
será imedíata.
Art. 4~' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5~> Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Ao longo do ano fiscal as autoridades apreendem por
OOõtrabando ou descaminho apreciável quantidade de eqwpa~
mento·s que ficam armazenados, em deterim;ação_ ~enta, até
o dia de serem leiloados ou recePe~ept o_utr_o destmo. Com
isso, é causado considerável prejuízo ao _País e aO seu povo.
É notória a ·carência de recursos~ particularmente para despesas de capital, por parte dos estabelecimentos públicos de
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ensino, sejam eies federais, estaduais ou municipais; sejam,
ainda, dedicados à educação pré~escolar ou ao ensino fundamental, médio e superior. Sendo a educação um investimento
no presente e no futuro, que determinou a ascensão ou a
recuperação de tantos países, cumpre contribuir para o suprimento de suas deficiências. Assim, á distribuição de mercadorias que possam ser utilizadas para fins educacionais constitui uma nova fonte de meios, não para substituir os recursos
ordinários, mas para reforçá-los e complementá-los, de modo
a reduzir a penúria a que foi injustamente relegada a educação
pública brasileira.
·
Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 1993. -Senador
Dario Pereira.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI No 1.455;
DE 7 DE ABRIL DE 1976
Dispõe sobre bagagem de passageiro procedente
do exterior, disciplina o regime de entreposto aduaneiro,
estabelece normas sobre mercadorias estrangeiras
apreendidas e dá outras providências.
Art. 30. As mercadorias ob jcto da pena de perdimento
aplicada em decisão final administrativa poderão ser alienadas
até que o litígio esteja pendende de apreciação judicial, convertendo-se o produto da venda em Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional, as quais ficarão caucionadas até a decisão definitiva do Iitígío.
§ 19 Tratando-se de mercadorias de fácil deterioração
ou de sem aventes, a alienação, na forma deste artigo, poderá
efetuar-se antes da decisão final administrativa.
§ 2' Nas hipóteses previstas neste artigo, em face de
decisão definitiva adminiStrativa ou jl!-dicial, o produto da
venda das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional constituirá receita da União ou será entregue à parte interessada,
conforme o caso.
• • • • • •• , , , ••••••••• " ••• ~··~·~· ·~ •• •••••• ···•-•, •• ~.r ...... l;!'.rnd"""'""••.,-='·".... -.-.. -·

LEI N' 7.450, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1985
Altera a legislação tributária federal e dá outras
providências.
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Art. 83. Procedem-se às seguintes alterações no Decreto-Lei n~' 1.455, de 7 de abril de 1976:
I - o § 19 do art. 29 passa a vigorar com a Segutnte
redação:
"Art. 29. ····~········-....... ~~·•·•H• .................-.
§ 19 O produto da venda será íntegralmente depositado no Banco do Brasil S.A .• à ordem do Fu-ndo
Especial para Calamidade Pública, instituído pelo Decreto-Lei n' 950, de 13 de outubro de 1969.
•••••••••••••••••·---·-·-·•oOH-0""'''"'"''""''''''''

...
'

II-o art. 30-passa a vigorar com a seguinte-redação:
"Art. 30. As mercadorias apreendidas, objeto
de pena de perdimento aplicada em decisão administrativa, aiítda quando pendente de apreciação judicial,
inclusiVe as que estiverem à disposição da Justiça como
corpo de delito, produto ou objeto do crime, poderão
ser destinadas na forma deste artigo.
§ 1~ SemoVentes-ou mercadorias que exijam condições especiais de armazenamento poderão ser destinadas:

a) para venda mediante licitação pública; ou
b) para incorporação a órgãos ·da administração
pública, ou para entidades filantrópicas, científicas ou
educacionais, sem fins lucrativos, antes mesmo do tér~
mino do prazo definido no § 1~ do art. 27 deste decreto-lei.
§ 29 O prejudicado será indenizado com baSe no
valor da venda ou, se incorporadas conforme o § 1~
deste artigo, no valor arbitrado constante do processo
administrativo, atualizado pela variação das Obrigaçõe.s ~eajustáveis do Te~ouro N~çiopal, quando fizer
jus à devolução das mercadorias destinadas na forma
deste artigo.''
OOO '''O O• •
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(À Comissão de Assuntos Económicos - decisão
terminativa.)
O SR- PRESIDENTE (Levy Dias)- Os projetos lidos
serão publicados e remetidos às COipissões competentes.
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr.
19 Secretário.
São lidas as seguintes COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DEFESA NACIONAL

Of. n' 4/93
Br_asi1ia, -3 de fevereiro de 1993
Senhor Presidente,
Cumprindo dispositivo regimental desta Casa, comunico
a Vossa Excelência que estarei ausente do País de 7 a 13
de fevereiro próximo víndõuro, chefiando-delegação de parlamentares do Senado e da Câmara em visita oficial a convite
da Federação da Rússia naquele país.
Se-ndo O que se me apresenta para o momento, sirvO=-me
da ocasião para renovar-lhe protestos de estima e cordial apreço .
Atenciosamente,- Senador lrapuan Costa Júnior, Presidente.

Em 3 de fevereiro de 1993
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossâ Excelência que,
nos termos do art. 39, a, do Regimento Interno, me ausentarei
dos trabalhos da Casa, no período de 6 a 14 de fevereiro
de 1993, a fim de, no desempenho de ~~~ão _com que me
distirigu!u _9 ~enad~,_ participar da_ Conü~iva Pa~lamentar gúeviajará à Rússia.
Atenciosas saudações, - Senador Jonas Pinheiro.
Em 3 de fevereiro de 1993
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que,
nos termos do art. 39, a, do Regimento Interno 1 me ausentarei
dos trabalhos da Casa, no período de 6_ a 14 de fevereiro
de 1993, a fim de, no desempenho de missão com que me
distinguiu o Senado, participai da Comitiva Parlamentar que
viajará ã Rússia.
·Atenciosas saudações, -Senador Lavoisier Maia.
Em 3 de fevereiro de 1993
Senhor Presidente,
-Tenho -a honra de comunicar a Vossa Excelência que,
nos termos do art. 39, a, do Regimento Interno, me ausentarei
dos trabalhos da Casa, no período de 6 a 14 de fevereiro
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de 1993, a fim de, ná- desempenho de missão com que me
distinguiu o Senado, participar da Comitiva Parlamentar que
viajará à Rússia.
Atenciosas saudações, - Senador Cid Sabóia de Car~
valho.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -~As comunicações
lidas vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1" Secretário.
São lidos os seguintes
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É lida a seguinte
Brasília, 2 de fevereiro dei993
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 65, § 6•, do Regimento Interno do
Senado Federal, comunicamos a Vossa Excelência que a LideM
rança do PDS continuará sendo exerCida pelo Senaç.or ESPERIDIÃO AMIN.
Atenciosamente,- Senadores Jarbas Passa_rinho- João
:~--FranÇa- Lucídio Portella- Espe~idião Amin.

REQUERIMENTO N• 112, DE 1993
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n• 154, de 1992 (n• 3.424/92, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que concede anistia a dirigentes
ou representantes sindicais por motivação pOlítica.
Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1_993. -::-Humberto
Lucena - Eduardo Suplicy - Mauro Benevides - Chagas
Rodrigues -- Jonas Pinheiro - Magno Bacelar - Mário
Covas - Marco Maciel - Epitácio Cafeteira - Esperidião
Amin - José Paulo Bisol.
REQUERIMENTO N• 113, DE 1993
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 336, c, do Regimento
Interno, urgência para o Ofício n"' S-7, de 1993, da Prefeitura
Municipal de Blumenau- SC, solicitaitdo ao Senado Federal
autorização para contratar operação de crédito no valor de
Cr$5.13l.OOO.OOO,OD, ã~ preços de agosto d" 1992, junto ao
Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A.
-BADESC.
Saladas Sessões, 3 de fevereiro de 1993.- Ndson Wede·
kin - Esperidião Amin - Elcio Alvares - Magno Bacelar
- Mário Covas - Mauro Benevides.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Os requerimentos
lidos serão votados após a Ordem do Dia, de acordo com
o art. 340, II, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte
Ofício n• 21/93
Brasnia, 3 de fevereirá de 1993
Senhor Presidente,
Considerando meu Requerimento de Informações n 9
51/93, onde requeiro à Telecomunicações de São Paulo (TELESP) dados sQbre a licitação para a implantação da telefonia
celular no Estado de São Paulo, solicito a Vossa Excelência
seja desconsiderado o segundo quesito, "cópias de todas as
propostas concorrentes", tendo em vista que o Presidente
da empresa, Dr. Valdemar Fernandes Neves. já coloco o -à
disposição deste Senador tais informações:
Certos de sua atenção, aproveito para renovar meus proM
testas de estima e consideração. - Senador Edu_urdo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -O expediente lido
vai à publicação.
A Presidência tomará as providências no sentido de ofi- ·
ciar ao Sr. Ministro o teor do requerimento~
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 SecreM
tário.

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -O expediente lido
vai à publicação.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei_çl~
Câmara n• 50, de 1992 (n•4.621190, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República. que dispõe
sobre a criação de Escolas Técnicas Federais, e dá ou~
tras providências, tendo
Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador
João Calmon. favorável com emendas que apresenta.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
---É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 114, DE 1993_
Nos termos do art. 279, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei da Câmara
n9 50/92, que "diSpõe sobre a criação das Escolas Técnicas
·-Federais e dá 01Jtras provic_lências" ,_a fim de ser reexaminado
_ ~ ..
__ ~
· pela Comissão de Educação,
Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1992. -Nabor Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Em votação o reque·
rirnento.
___ Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria volta à Comissão de Educação.
~ _ O SR._PRESIDENTE (Levy Dias) ~ Passa-se agora à
votação do Requerimento n9 112193, de urgência, lido no Ex~
pediente, para o Projeto de Lei da Câmara n• 154/92. ~ ~
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da_ segunda sessãq ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Passa-se agora à
votação do Requerimento n9 113/93, de urgênc!a. lid:o no Expediente, para o Ofício n' S-7/9;3.
Em votação o requerimento.
Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

__ Aprovado o requerimento, a matéri~ a que se refere figurará na .Ordem_ do Dia da _s_egunda_ sessão ordinária subseqüente.
--
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18h52min,
com a seguinte
ORDEM DO DIA

-1-

PROJETODE LEIDA CÂMARA N' 153, DE 1992
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
o 9 153, de 1992, (n"' 3.465/92, na Casa de origeln), de iD.iciativa
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do Presidente da República, que cria cargos na Carreira Policial Federal, tendo

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar.
~~~~ -~O

SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Nada mais havendo
a tratar, declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 50 minutos,.)

Ata da 29a Sessão, em 3 de fevereiro de 1993
7a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49" Legislatura

EXTRAORDINÁRIA
Pre~ncia

do Sr. Levy Dias

ÀS 18 HORAS 8 52 MINUTOS, ACHAM.SE PRB-

SENTES OS SRS. SF.NADoRES:

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) ~Este requerimento
será votado após a Ordem do Dia, na forma do art. 340,
inciso II, do Regimento Interno.
Passa-se à

Affonso Camargo - Albano Franco - Alfredo Campos
- Almlr Gabriel - Alufzio Bezerra - Álvaro Pacheco - Aureo Mello - Bello Parga - Carlos De'Garli - Carlos Patrocínio - César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Saboia de CarvaORDEM DO DIA
lho - Darcy___ Ribeiro - Dario Pereira -:- Dirçeu Carneiio Item 1:
Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira - r!Speridiao Amln - Eva Blay - Flaviano MeVotação, em turno único, do Projeto de Lei da
lo- Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho- Gerson
Cãmara n• 153. de 1992 (n' 3.465/92, na Casa de oricamata - Gilberto Miranda - Guilherme· Palmeira - HénriM
gem), de iniciativa do Presidente da República, que
que Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram
cria cargos na Carreira Policial Federal, tendo Parecer
Saraiva- Jrapuan Costa Júnior - Jarbas Passarinho- João
favorável, proferido em plenário. Relator: SenadOr
Calmon -João França- Joao Rocha- Jonas Pinheiro -JoMagno Bacelar.
saphat Marinho- Jos~ Fogaça- José Paulo Biso!- José RiSobre a mesa, requerimento que será lido p_elo Sr. 19
cha- Josê Sarney- Júlio Campos- Jónia Marise- Jutahy
Magalhães --Juvêncio Dias- Lavoisier Maia- Levy Dias- Secretário.
É lido o seguinte
Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucfdio Portella - Luiz Alberto - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor
REQUERIMENTO N• 116, DE 1993
- Márcio Lacerda - Marco Maciel - MArio Covas - Mauro
Senhor
Presidente,
Benevides- Moisés Abrao- Nabor JíU!icli- Nelson CarneiRequeiro nos termos regimentais do art. 315, comro - Nelson Wedekin - Ney Maranblo - Ney Suasauna binado com o art. 279, b, do Regimento Interno, adiaOdacir Soares - Onofre Quirian - Pedro Simon - Racbid
mento da votação do Projeto de Lei da Câmara n 9
Saldanha Derzi - Raimundo Ura - Ronan Uto - Ruy 1111ce- ·
153!92, a fim de ser reexaminado pela Comissão de
lar- Valmir Campelo - Wilson Martins.
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A lista de presença
Justificação
acusa o comparecimento de 74 Srs. Senadores.- Havendo núA
solicitação
do
reexame
da referida matéria se faz necesmero regimental, declaro aberta a sessão.
sários dado o seu alto grau de importância para a sociedade
Sob a proteção de Deus, iniciamos nosSPS trabalhos.
brasilieira tão combalida e descrente na Justiça dos homens.
Sobre a mesa, requerimento que será 'lido pelo Sr. 1~
Comenta-se ultimamente com grande fervor a instituição-oU
Secretário.
não da pena de morte, porém acredito, o que o Brasil precisa
É lido seguinte
é de mais eficácia no combate a violência, que sem um aparato
REQUERIMENTO N• 115, DE 1993
e efeti vo policial proporcional aos números de casos ocorridos,
deixa muito a desejar. A proposição em epígrafe dispõe sobre
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
a criação de cargos na Polícia Federal num total de 1.600
do Regimento Interno, para o PLC n~ 50!92, que dispõe sobre
as Escolas Federais e dá outras providências.
(mil e seiscentos), não _obstante, os ex-territórios transformados em Estados, que dispõem de grande número de poliSala das Sessões, 3 de fevereiro de 1993.- Mauro Bene·
ciais civis estaduais, que não foram aproveitados quando da
vides (PMD B) -Marco Maciel (PFL) -Mário Covas (PSDB)
- Johas Pinheiro (PTB).
·
transformação em Estado como policiais federais, poderiam
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ser reaproveitados no presente projeto. São servidores ~m
vasta experiência profissional no cargo, que muito contribuiR
riam para o aprimoramento Qa Polícia F~deral, além de diminuir os custos com o processo de s_eleção e treinamento que
a proposição irá provocar, com a real_i~ação do concurso público ali previsto_ no _art. 29_
Brasília, 2-de fevereiro de 1993. -Senador César Dias.
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SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
LEGISLATIVO FEDERAL E DO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO
SINDILEGIS
EDITAL
O Presidente dO-SiO.dicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União- Sindil~gis,
no uso da competência que lhe delega o art. 6<:> do Regulamento
Eleitoral, e tendo em vista o dispoSto no art. 89, letra c e
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Em votação o requeartigo 33,letra a do Estatuto da Entidade, convoca Assembléia
rimento.
Geral Ordinária a realizar-se dia 4 de l;narço de 1993, a partir
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
das 9h30min, em primeira cOnvocação,- com a presença da
sentados.(Pausa)
maioria absoluta dos associados, e às lQ_ horas, em s~g@9~ _
convocação, com qualquer número, no Auditório Petrônio
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Em votação.
Portela, no Senado Federal, de_stinada à eleição da Diretoda,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
do Conselho Fiscal e das Comissões Sindicais no SindiçatQ
sentados. (Pausa)
no Senado Federal, Deputados, no Tribunal de Contas da
Aprovado.
União, no Centro Gráfico do Senado Federal, no_ CentrQ_g_e_
Informática e Processamento de Dados do Senado Federal.
A matéria volta à Comissão de Constítuição, Justiça e
Haverá mesas receptoras de votos no local_ da_ r\ssembléia.
Cidadania para reexame.
na Câmara dos Deputados, no Tnõunal de -Cont3S Oã-União
- TCU, no Centro Gráfioo do Senado Federal - Cegraf,
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Passa-se agora à
no Centro de Informática e Processamento de Dados do Senavotação do Requerimento n" 115/93, de urgência, lido no Ex~
do Federal- ProQasen,_, nas Inspetorias Regionais de ContrOle
pediente, para o Projeto de Lei da Câmara n9 50, de 1992.
Externo do Tribunal de Contas da União, nos Estados: AmaEm votação.
zonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Sansentados. (Pausa.)
to,
Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa
Aprovado.
Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Gr6ssó, Mato_ Grosso
A matéria a que se refere o requerimento ffgurará mi · do Sul e Goiás e na Representação do Senado Federal Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
Rio de Janeiro. O enc_errãm_ento da Votação se dará às 18
horas, exceto no Cegraf que irá até às 21h30min. O prazo
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Presidência conpara registor de chapas vai de 2 a 16 de fevereiro de 1993,
voca sessão extraordinária a realizar~se amanhã, às 10h30min,
na Secretaria do Sindicato, no horário de Sh às 12h e de
destinada à leitura de matérias constantes da convocação ex14h às 18h. Na hipótese da falta de registro de pelo menos
traordinária do Congresso Nacional.
uma chapa, aplica-se o que preceitua o art. 10 do Regulamento
Eleitoral, caso haja empate entre as duas chapas mais votadas
O SR. PRESIDEI)ITE (Levy Dias)- Nada mais havendo
aplicar~se-á o disposto no art. 24 do mesmo Regulamento.
a tratar, declaro encerrada a sessão.
Brasília, 1~ de fevereiro de 1993.- Mauro Dantas, Presidente.
·
-(Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 minutos.)
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SUMÁRIO
1- ATA DA 30• SESSÃO, EM 4 DE FEVEREIRO
DE 1993

1.3- ENCERRAMENTO
2-ATA DA 31' SESSÃO, EM 4 DE FEVEREIRO
DE 1993

1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Ofício do Sr .. tn Secretário da Câmara dos Deputados

Encaminhando à rCl'istio do SenadJJ ara6grajQLdÇf _seguinte matéria:
-Proposta de Emenda à Constituição n' 2193 (n'
48/91, na Casa de origem), que altera dispositiVOs_ da Constituição Federal (Sistema Tributário Nacionªl)_. __
1.2.2- Leitura de projetO
-Projeto de Lei do Senado n" -6/93, de autoria d9
Senador Álvaro Pacheco, que dispõe sobre a rcvog._ação

2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Parecer
Referente à seguinte matéria:
-Proposta de Emenda à COnstituição ri'' 2193, que
_altera dispositivos da Constituição Federal (Sistema Tribu-

tário Nacional).
2.2.2- Requerimento
- N~ 118/93, de urgencia para o Projeto de Decreto
Legislativo n" 1/93 (n" 232/93, na Câmara dos Deputados),
que submete o nome das pessoas constantes da __relaçãO
anexa, para integrarem, como membros titulares ou suplen~ tes, a Comissão Diretora do Programa Nacio"nal de Desestatização. Aprovado.

do inciso III, do art. 12, da Lei n' 8.034, de 12 de abril
de 1990, no que se refere à suspensão dos benefíciOs liscâ.is
para pessoas jurídicas, previstos "na Lei n~ 7 .505, de 2 de
2. 2.3 - Discurso do Expediente
julho de 1986, e da Lei n• 8.312, de 23 de dezembro de
1991, e repristina os efeitos jurídicos da Lein• 7.505, de
SENADOR NELSON CARNEIRO - Considera2 de julho de 1986.
ções acerca da iniciativa inusitada da Câmara dos _D~pu~
tados de aprovar projeto de lei que emenda o ~rojeto
1.2.3- Requerimento
de lei que regulamenta o plebiscito, ainda nã~ sanciOnado
- N" 117/93, de autoria do Senador Ne)~Q~:Wede~in, .. pelo Presidente da República. Preocupações dt~nte da pr~
solicitando 0 arquivamento do Proje~o de Lei do Senado :ximidade do plebiscito. Término de sua gest~_?_ na Presin• 164/91, que isenta a~ entidades filantrópicas declaradas
dência da Comissão de_ CohStituiçã9, Justiça e__Çid<!_~ã_niã,._
de utilidade pública do pagamento das tarifas de energia
elétrica.
2.2..4- Requerimento
1.2.4- Comunicação da Presidência
- N~ 119/93, subscrito pelo Sr. Moisés Abrão e outros
-Recebimento do Ofício n" 239/93, do Pre~idente
Srs. Senadores, solicitando homenagens_ de pesar pelo faledo Banco Central do. Brasil, encaminhando dados refecimento doei-Senador João ,O.braháo, do 'Estãdo de Goiás.
rentes às operações por antecipação de receita orçamenAprovado, tendo usado da palavra o sr. Iram Saraiva_,
tária, analisadas no período de 15 a 29 de janeiro do corhavendo o Sr. Presidente, em nome da Mesa. se ass9:ci~do _
rente ano.
~s homenagens prestadas.
0
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MANOEl VlLE!A OE MAGALHÃES
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AtiACIEL DA SilVA~
Oiretor Esecutivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Ad.m.iniltratxvo
l.l IL CARLOS BASfOS
Oirelor Ladw.tnal
fLORJAN AUGUSTO aJlJTINHO MADRUGADiretor Adjuto
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70.QC(),00

esempl.are~

que concediam benefícios especiais à entrada de cidadãos
portugueses em nosso País.
SENADOR GERSON CAMATA- Abertura de inquérito contra S. Ex•, pela Polícia Federal, para apurar
a forma de obtenção de documentos comprobatórios de
irregularidades praticadas pela delegacia do Ibama, no Espírito Santo, denunciadas por S. Ex~
SENADOR WILSON MARTINS- Documento recebido da CNBB, assinado pelo Sr. Jean Marc von de
Weid, Diretoi Executivo da Assessoria e Serviços a Proje2.2.6- Discursos do Expediente (continuação)
tes em Agricultura Alternativa, de esclarecimento sobre
SENADOR JOSAPHAT MARINHO- A grave siprojeto de lei de propriedade industrial a ser reapresentado
tuação financeira dos Estados e principalmente dos Munino Congresso Nacional.
cípios brasileiros.
.
. ·
····
SENADOR V ALMIR CAMPELO - Exercido dos
SENADOR ELCTO 'ÁLVARES - Registro de viaprincípios básicos do cristianismo.
gem, em missão parlaineriüu, ao oeste paranaense, a Foz
SENADOR CÉSAR DIAS- Preservação do Banco
do Iguaçu e à Fazenda Modelo Itac~r~, do Gr~po Bameda Amazónia, que se acha ameaçado de desativação.
rindus. Congratulando-se com o M1mstro J~s: Eduard?
SENADOR NEY SUASSUNA - Homenagem à
Vieira, pela experiência de sucesso na produtividade agrtSanta Casa de Misericórdia do RiÇ> de Janeiro_e_ ao seu
cola.
Diretor-Geral, br. Dahas Chade Za;rur.
.
2.2.7 - Requerimen'to
SENADOR NELSON WEDEKIN -Realização em
Florianópolis- SC, do ."Fórum para o' Aperfeiçoamento
- N' 120193, de urgência para o Projeto de L.ei da
do Modelo Agrícola Catarinense", de iníciatíva _da SecreCâmara n' 8193 (n' 3.497193, na Casa de origem), que dispõe
taria· da Agricultura e Abastecimento do Governo d_o Estasobre a fixação dos níveis das tarif~s para o serviço p~blico
do de Santa Catarina.
de energia elétrica, extingue o regime de remuneraçao gaSENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Situação
rantida e dá outras providências. Aprovado.
de calamidade em Barreiras - BA, e ·r~giões vizinhas, por
2.2.8- ComuniCações
dificuldades de escoamento da safra agrícola devido ao
• .
.
á
abandono da BR-020 e das estradas vicinais.
-Da Senadora Juma M~nse, de que se ausent~r
SENADORODACIRSOARES-Indignaçãodiante
14
6
dos trabalhos. da Casa,. no penodo de a
de feverexro
da nova política do Gov_erno português de hostilidade ao
1993
·
d ·d · p. TB. f
t ·.à- .-._'d,·caça-o· dos Se--- Brasil, contrariando a histórica fraternidade entre as duas .
de
_Da Banca a o
, re eren e m
nações· · · ·
·
· ·
nadores_ Louremberg Nunes Rocha co~~ Líder e J~nas
Pinheiro e Valmir Campelo como Vice-Lideres do Partido,
2.2.10- Designação da Ordem do Dia da próxima sesnesta Casa.

2.2.5 - Comunicação da Presidência
- Recebiniento do Ofício n" 21/93, do Presidente
da Câmara-dos DeputadOs-, encaminhãrldo cópia do Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
a continuar as investigações de irregularidades na cessão
de controle acionário da NEC do Brasil S/A, bem corno
o envolvimento e ação direta do Ministério das Comunicações e da Telebrás nos fatos.

são

2-2.9- Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR LOUREMBERG NUNES ROCHA, como Líder . :. . ._ Congratulando-se com o· Presidente Itamar
Franco· e ·corn o Chanceler Fernando Henrique Cardoso
peia atitude adotada pelo Governo brasileiro ao modifi.càr
artigos do decreto, que regulamenta a Lei·dos Estrangeiros,

li

2.3- ENCERRAMENTO .
j - MESA DIRETORA

4- LÍDERES EVICE-LÍDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Ata da 3oa Sessão. em 4 de fevereiro de 1993
73 Sessão Legislativa Extraordinária, da 49" Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Humberto Lucena

ÀS 10 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM.SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Affonso Camargo - Alufzio Bezerra - Álvaro Pacheco - Bello Parga - Carlos Patrocfnio - Chagas Rodrigues -

Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira- Esperidião Amin -Eva B!ay - Flaviano Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Irapuan
Costa Júnior- João Calmon- João França- João RochaJosaphat Marinho- José Fogaça- José Paulo Biso! -José
Richa- Júlio Campos- Júnia Marise- Levy Dias- Louremherg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio Portella Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda Mário Covas - Mauro Benevides - Moisés Abrão - Nabor
Júnior - Nelson Wedekin - Odacir Soares - Pedro Simon Racbid Saldanha Derzi - Teotonio Vilela Filho - Wilson
Martins.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 45 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nóssóSlrabalbOs.
O Sr. 1" Secretário proCederá à leitu-ra do Expediente.
É lido o seguint~
EXPEDIENTE

OFÍCIO

"Art. 40.
•• • • • • •••• •• • • • • ••• • • ,

•••••••H••~~·~•.•••••-•_,.,._,..,_,_,,_'""''''',_~~,-....u

§ 69 As aposentadorias e pensões dos servidores
públicos federais serão custeadas com recursos provep

nientes da União e das contribuições dos servidores,
na forma da lei."
"Art. 42.

...... ::A;t·.· .1.õ2.· ....":::.·::::::::.-~:::_~.~-~.-.-;:.'.-~~--~-~::::: :~:~~-r - ........... ···········--····························--~-a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constjtuçion~lida,d,e de lei ou _ato normativo
federal;
• • • •-• • • • • • • •

§ 19

~.

•

·~·

• •• •••••• -

•~ n~•-••-•••

•••-••• ~-• ·~~ --·••~·~~-..-·

A argüição de descumprimento de preceito

fundamental decorrente desta. Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da
lei.
§ 29 As decisões defipitivas de mé~to,_prgfe_ridas
pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações declaratórias
de co_nstitudonaJidade de lei ou alo normatixQ_(~4.e:rMt.
produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante,
relativanie.ote aos demais _órgãos do Pod~r Judiciário
e ao Poder Executivo."_ _ .
··- _.. . .
.
"Art. 103. . ...............................·-···-········ ..
•••••••• ,_••• , ••••••••••

~·

•••• •••.•.• ' .

··.~···

._••• _.,"!:".·-·&~!~~... '""".,.-~,~::·--~ .-

A ação declaratóría de consthucionalid~de
poderá ser proposta pelo Presidente da República, pela
Mesa do Senado Federal, pela Mesa da Câmara dos
Deputados ou pelo Procurador-Geral da República."
"Art. 105. . ......•" .. ~'·"···· .. ·~········---.-·········
§ 49

DO SR. I• SECRETÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo da seguinte
matéria:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 2, DE 1993
(N• 48/9I, na Câmara dos Deputados)
Altera dispositivos da Constituição Federal (Sistema Tributário N8cional).

AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO,
SENADO FEDERAL, nos termos do § 3• do art. 60. da
ConstitUição Federal, promuigam a seguinte Emenda ao texto_:
constitucional:_ _ ___ __
__ __
____ -~----- _______________
Art. 1• üs dispositivos da Constituição Federal abaixo
~numerados passam a vigorar com as seguintes alterações:

.....-. ij ·-·~· ;~ã~'di~~t~-d~i~terp;~·;~Çã; 'd;'i)i;jt~=F~d~~ral, cujas decisões serão tomadas pela maioria absoluta
dos seus membros e terão eficáç.üf contrã todos:· e :efeTtõ
vinculante, inclusive para as instâncias inferiores~·
§ I• ........................ : ...............---····~-- ..
§ 29 Podem propor a ação da alínea i do in~iso
I deste artigo o Presidente da República, a Mesa do
Senado f"eçleral, a Me-sa- da C_âmara cJos DeputadOs
_"ºu ~__ Procti!'ador-Geralda República. -- · §-3.-o!'róéúiàdor=Geial da Republica-será pre'
viamente~ouvido nas ações diretas de interpretação do
I

·
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Direito Federal, bem assim o Advogado-Geral da
União, quando a ação não for proposta pelo Presidente
da República."
"Art. 150.
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . -· ...... •h···· ............-;-_,-__
. .;-;-............. .
§ 6" Qualquer subsídio ou isenção, redução de
base de cálcuJo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relati\'OS a impostos, taxas ou contr-ibuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição. sem p~ejuízo do disposto
no art. 155, § 2", XII, g.
§ 7n A lei poderá atribuir a sujeito passivo de
obrigação tributária a condição de responsável pelo
pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gera~
dor deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso
não se realize o fato gerador presumido."
"Art. 155. Compete aos Estados c ao Distrito
Federal instituir impostos sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
I I - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda
que as operações e as prestações se iniciem nO exterior;
III- propriedade de veículos automotores.
§ 1·• O imposto previsto no inciso t:
§ 2~• • o

o imposto

previsto-no lilciso u-ateriderâ

seguinte~
0

0 •

•

•~ • • • •

·~h

o ••••• •••• ••• • • • • • • • • • • •

O •

•

•

•• •

•

•

•••• •

•

•• - • • • • •

•

•

•

•

O •

§ 3" À exccção dos impostos de que tratam o
inciso II do- caput deste artigo c o art. 153. I c II,
nenhum outro tributo poderá incidir sobre operações
relativas a energia elétri~. serviços de telecomunicações, derivados dL' petróleo, combustíveis e minerais
do País."

"Art. 156.
III- serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.

S 3'' Em reláç-ão ao imposto previsto no inciso
IIJ. cahe à lei complementar:
I - fixar as suas alíquotas máximas;
TI- excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior."
"Art. 160. .. ............................................. .
Parágrafo único. Es~a vedação não impede a
União, e os Estados de condicionarem a entrega de
recursos_ aos pagamento de seus créditos, inclusive de
suas _autarquias."
"'Art. 167.
IV- a vinculação de receita de impostos a órgão,
fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto
da arrecadação dos impostos a que se referem os arts.
158 c 159, a destinação de recursos para manutenção
e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo
art. 212, c a prestação de garantias às operações de

199~

crédito por antecipação de receita, previstas no art.
165, § 8\', bem assim o disposto no§ 4" deste artigo;

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

§ 4·.o É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts .
155_e 156, e dos recurSos de que tratam os arts. 157,
158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação de garantia_
õu contragarantia à União e para pagamento de dt!bitos.
para com esta."

-~,;_:;_-;-;

ao
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Art. 2~ A União poderá instituir, nos termos de lei complementar, com vigência até 31 de dezembro de 1994, imposto
sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos
e direitos de natureza financeira.
§ 1~ A alíquota do imposto de que trata este artigo
não excederá a vinte e cinco centésimos por cento, facultado
ao Poder Executivo reduzi-Ia ou restabclecê~la, total ou parcialmente, nas condições e limites fixados em lei.
§ 2~ Ao imposto de que trata este artigo não se aplica
o art. 150, III, b, e VI, nem o disposto no § Y do an.- i53
da Constituição.
§ 3~ O produto da arrecadação do iffiposto de que trata
este artigo não se encontra sujeito a qualquef- modalidade
de repartição com outra entidade federada.
§ 4~ Do produto da arrecadação do imposto de que
trata este artigo serão destinados vinte por cento pata custeio
de programas de habitação popular.
Art. 3~ A eliminação do adicional ao Imposto de Reo_-__
da, _9e competência dos Estados. decorrente desta Emenda
Constitucional, somente produzirá efeitos a partir de 1\' de
janeiro de 1996, reduzindo-se a correspondente alíquota, pelo
menos, a dois e meio por cento no exercido financeiro de
1995.
Art. 4" A eliminação do imposto sobre vendas a varejo
de combustíveis líquidos c gasosos, de competência dos Municípios, decorrente desta Emenda Constitucional, somente produzirá efeitos. a partir de 1'' de janeiro de 1996, reduzindo-se
a correspondente alíquota, pelo menos, a um ~ mejo por
cento no exercício financeiro de 1995.
Art. 5" Até 31 de dezembro de 1999, os Estados, o
Distrito Federal c os Municípios somente poderão emitir títulos da dívida pública no montante neces::;ário ao refinanciamento do principal devidamente atualizado de suas obriga·ções, representadas por essa espécie de títulos, ressalvado
o disposto no art. 33, parágrafo único, _do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Art. 6°

Revoga·se o § 4~' do arV156.

LEGISLAÇAO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA.
DO BRASIL- 1988
··············-··--··············--····~··;-

......... .................. ; .... ..-.;
;

-

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

.....

·-~-······-··--····-··

.... ..•....•.-................. ;-......................·.
-
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§ 29 O irriposto previsto rio iii:Ciso III:
I - será informado pelos critéiíos da generalidade. da

universalidade e da progressividade, na forma da lei;
I I - não incidirá, nos termos e limites fixados em lei,
oo• ooo
<o-o
~r~~o-r.-o ~~Yo o-ro--------o-Sobre rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão,
pagos pela previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a pes~oa com idade superior
SUBSEÇÁO II
a sessenta e cinco anos, cuja renda total seja constituída,
Da Emenda à Constituição
exclusivam-ente, de rendimentos do traOalho.
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada median§ 39 O ·imposto previsto no incisO IV:
te proposta:
I - será seletivo, em função da essencialidade do proI - de um terço, no mínimo, dos membros da Càma_ra
duto;
dos Deputados ou do Senado FedcraJ;
- -II -será não-cumulativo, compensando-se o que for deII -do Presidente da República;
vido em cada operação com o montante cobrado nas anteIII- de mais da metade das Assembléias Legislativas
riores;
das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas,
III -não incidirá sobre produtos industrializados destipela maioria relativa de seus membros.
nados ao exterior.
§ 1'·' A Constituição não poderá ser emendada na vigên§ 49 O imposto previsto no inciso VI terá suas alíquotas
cia de intervcn_ção federal, de _estado de defesa_ o_u de. estado
fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades
de sítio.
improdutivas e não incidirá sobre pequenas glebas rurais, defi§ 2~ A proposta será discutida _e votada_e_m cada Cas_a._
nidas em lei, quando as explore, só ou com sua família, o
do Congresso Nacional, cm dois turnos, conside_raodo-s~ aproproprietário que não possUa outro imóvel.
vada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos_ respec§ 59 O ouro, quando definido em lei como ativo finantivos membros.
ceiro ou instrumento cambial, sujeita-se eXclusivamente à inci~
§ 3o A emenda à Constituição será promulgada pelas
dência do imposto de que trata o inciso V do caput deste
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com
artigo, devido na operação de origem; a alíquota mínima será
o respectivo número de ordem.
de uni por cento, assegurada a transferência do montante
§ 4• Não será objcto de deliberação a proposta de
da arrecadação nos seguintes termos:
emenda tendente a abolir:
I - trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal
I - a forma federativa de Estado;
ou o Território, conforme a origem;
II -o voto direto, secreto, universã.l e periódico;
II-setenta por cento para o Município de origem.
III- a separação dos Poderes;
IV- os direitos e garantias individuais.
§ 5o A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de_ nova
SEÇÃOIV
proposta na mesma sessão legislativa.
Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal
·· -.----Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal
instituir:
1- impostos sobre:
TíTULO VI
a) transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens
Da Tributação e do Orçamento
ou direitos;
CAPÍTULO I
b) operações relativas à circillação de mercadorias e soDo Sistema Tributário Nacional
bre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações __e as
prestações se iniciem no exteriOr;
~-e.=.·. c) propriedade de veículos automotores;
II -adicional de até cinco por cento do que for pago
à União por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas nos resSEÇÃO III
pectivos territórios, a tftulo do imposto previsto no art. 153,
Dos Impostos da União
III, incidente_ sobre _lucros, ganhos e rendimentos de capital.
Art. 153~ _Compete à União instituir-impostos sobre:_
§ 19 O imposto previsto no inciso I, a:
I - importaçãO de produtos estrangeiros;
I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos,
II -exportação, para o_ exterior, de produtos nacionais
compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal;
ou nacionalizados;
11- relativamente a bens móveis, títulos e _créditos_, c_omIII- renda e proventos de qualquer natureza;
pete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento,
IV- produtos industrializados;
ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito-Federal;
V- operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas
III- terá a competência para sua fnstitUição regulada
a títulos ou valores mobiliários;
por lei complementar:
a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior;
VI -propriedade territorial rural;
b) se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciVII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
§ 19 E facultado ao Poder Executivo, atendidas as conliado ou teve o seu inventário processado no exterior;
IV- terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado
dições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas
Federal.
dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V.
•

O

O •

•

•

O O O O • • • 00 O O O • •
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§ 2"' o·iinposl6 preVisto no ii1dso r, b, atenderá ao seguinte:
_
I -será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias
ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo DistritO Federal;
II -a isenção ou não-incidência, salvo determinação em
contrário da legislação:

a) não implicará crédito para compensação com o mon-

tante devido nas operações ou prestações seguintes;
b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações
anteriores;
III -poderá ser seletivo, em função da essencialidade
das mercadorias e dos serviços;
IV- resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presi-

dente da República ou de um terço dos Senadores, aprovada
pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as aliquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais
e de exportação;
V- é facultado ao Senado Federal:
a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas,
mediante resolução de iniCiativa de um terço e aprovada pela
maioria absoluta de seus membros;
b) fixãr-3líquotas máximas nas mesmas operações para
resolver conflito específico que envolva interesse de Estados,
mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois terços de seus membros;
VI -salvo deliberação em contrário dos Estados e do
Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso XII, g,
as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de
mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser
inferiores às previstas para as operações interestaduais;
VII -em relação às operações e prestações que destinem
bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado,
adotar-se-á:
a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for
contribuinte do imposto;
b) a alíquota inte-rna, quando o destinatário não for contribuinte dele;
VIII - na hipótese da alínea a do inciso anterior, caberá
ao Estado da localização do destinatário o imposto- correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual;
IX- incidirá fãmbém:
a) sobre a entrada de mercadoria importada do exterior,
ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo
fixo do estabelecimento, assim como sobre serviço prestado
no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado
o estabelecimento destinatário da mercadoria ou do serviço;
b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias
forem fornecidas com serviços não compreendidos_na competência tributária dos Municípios;
X - não inddirã:
a) sobre operações que destinem ao exterior produtos
industrializados, excluídos os semi-elaborados definidos em
1lei complementar;
b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos ~ gasosos
dele derivados, e energia elétrica;
c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, §
5~';

XI -não compreenderá. em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a
operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto
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destinado à industrialização ou à comercialização, configure
fato gerador dos dois impostos;
XII- cabe à lei complementar:
a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributária;
c) disciplinar o regime de compensação do imposto;
d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à
circulação de mercadorias e das prestações de serviços;
e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para
o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados
no inciso X, a;
t) prever casos de manutenção de crédito, relativamente
à remessa para outro Estado e exportação para o exterior,
de serviços e-de mercadorias;
g) regular a forma como, mediante deliberação dQs Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios
fiscãis serão -cOncedidos e revogados.
§ 3~ À exceção dos impostos de que tratam o inCiso
I, b, do caput deste artigo e os arts. 153, I e II, e 156, III,
nenhum outro tributo incidirá sobre operações relativas a energia elétrica, combustíveis líquidos e gasosos, lubrificantes e
minerais do País.

SEÇÃO V
Dos Impostos dos Municípios
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos
sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II- transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física,
e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem
como cessão de direitos a sua aquisição; III- vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos,
exceto óleo diesel;
IV- serviços de qualquer natureza, não compreendidos
no art. 155, I, b, definidos em lei complementar.
§ 19 O imposto previsto nO inciso I poderá ser progressivo, nos termos de lei municipal, de forma a assegurar o •
cumprimento da função social da propriedade.
§ 2~' O imposto previSto no inciso II:
I -não incide sobre a transmissão de bens ou direitos
incorporados ao património de pessoa jurfdica em realização
de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos·decorrente de fusão, incorporaç-ão, cisão ou extinção de pessoa
jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante
do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos,
locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
II- compete ao Município da situação do bem.
§ 39 O imposto previsto no inciso III não exclui ã incidência do imposto estadual previsto no art. 155, I, b, sobre
a mesma operação.
§ 49 Cabe à lei complementar:
I - fixar as alíquotas máximas dos impostos previstos
nos incisos Ill e IV;
II -excluir da incidência- do imposto previsto no inciso
IV exportações de serviços para o exterior.
SEÇÃOVI
Da Repartição das Receitas Tributárias
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Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre
renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte,
sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles. suas
autarquias e pelas [undações que instituírem e mantiverem~
II - cinqücnta por centõ do produfo da aiieCadação do
imposto da UniãO sobre a propriedade territorial rural, relati--'
vamente aos imóveiS neles situados;
III- cinqüenta por cento do produto da arrecadação
do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios;
IV ~vinte e cinco pór cento do produto da arrecadação
do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação
de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação.
Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes
aos municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas
conforme os seguintes critérios:
I - três quartos, no mínimo, na rroporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias
e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios;
II- até um quarto, de acordo com o que dispuser lei
estadual ou, no caso dos Territórios,- lei federaL

Art. 159.

A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre 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 Participação dos Estados. e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao
Fundo de Participação dos Munidpios;
c) três por cento, para aplicação em programas de finan--ciamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de
caráter regional, de acordo com os planos regionais de 9-esenvolvímento, ficã.ndo assegurada ao semi-árido do Nordeste
a metade dos recursos destinados à região, na forma qUe
a lei estabelecer;
II- do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por cento aos Estados e ao Distrito
.,Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados.
§ 1~ Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada
de acordo com o previsto no inciso I, -excluir-se-á a parcela
da arrecadação do Imposto de Renda e proventos de qualquer
natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158,

I.
§ 2" A nénhurna unidade federada poderá ser destinada
parcela superior a vinte por cento do montante a que se refere
o inciso II, devendo o eventual excedente ser distribuído entre
os demais participa-ntes~-maritído, em relação a esses, o critério
de partilha nele estabelecido.

§ 3~' Os Estados entregai·clo aos respeCtiVOS MúnlC{PiOs
vinte e cinco por cento dos recursos que receberen:i pos termos
do inciso II, observados os critérios estabelecidos no art. 158,
parágrafo único, I e IL
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Art. 161. Cabe à lei complementar:
I -definir valor adicionado para fins do disposto no art.
158, parágrafo úniCO, I;
JI- estabelecer notmas sobre a entrega dos recursos de
que trata o art. 159-, esped3Imei1te- sobre Os critériOs de rãii!io
dos fundos previstos em- seu inciso I, objetivando promover
o equilíbrio sócio-económico entre Estados e entre Municípios;
III- dispor sobre o acompanhamento. pelos beneficiários, do cálculo das quotas e da liberação das participações
previstas nos arts. 157, lS8 e 159.
~~~- ·~
Parágrafo único.. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotaS referentes aos fundos de participação
a que alude o inciso II.

ATO DAS DISPOSIÇÓES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRlAS

Art. 34. _O sistema tributário nacional entrará em vigor
a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantldo, até então, o da Constituição
de 1967, com a redação dada pela Emenda n'' I, de 1969,
e pelas posteriores.
§ 1~ Entrarão em vigor com a promulgação da Constituição os arts. 148, 149., 150, 154, I, 156, III, e 159, I, c,
revogadas as disposições em contrário da Constituição de 1967
e das emendas que a modifiCaram. especialmente de seu art.
25, IIJ.
§ 2~' O Fundo çle Participação dos Esfados e do Distrito
Federal e o Fundo de Participação dos Municípios obedecerão
às segUintes deterrninaçõe_s:
TÍTULO VII
Da Ordem Económica e Financeira

CAPÍTULO II
Da Política Urbana
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar
de seus habitantes.

.·-·-·~·i4;p--íff~~~it~d~· ~~--P~d~;. Póbii~~ ·~~~i~·ip~i:· ~~di~~~~
lei específica para área inCluída no plano diretor, exigir, nos
termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não,
edificado, subutilizado ou não utifiz3.do, que promova seu
adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:
I - parcelamento ou edificação compulsórios;
11.- imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
CAPÍTULO II
Das Finanças Públicas
SEÇÃO I
Normas Gerais
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Art. 167.

Justificação

São vedados:

IV- a vinculação de receita de impqstos a órgão .• fundo
ou despesa,- ·res-salvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os á.Cts. 158 e- 159, a
destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento
do ensino, como determinado pelo art. 212, e a prestação
de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165 7 § 89 ;
n·o o •~ ,-~, ,-~, ~· • ,,.-.,-~,rç.-,~,~•• v.-o-...-~, ·~o ~•• • o • • ,......,. ~. õ o'.o • ..._,,,o o, o •• • • "'"-• ~ . . . . ,o'
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~- ~
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-
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LEI W 7.712, DE 22 DE DEZEMBRO DE !988
Dispõe sobre a cobrança de
nas rodovias
federais e dá outras providências.
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LEI N• 8.075, DE !6 DE AGOSTO DE !990
Dispõe sobre a extinção do ''Selo Pedágio" e a
instituição de mecanismos de financiamento para o setor
rodoviário.

LEI W 8.155, DE Z8 DE DEZEMBRO DE 1990 . :
Institui a Taxa de Conservação Rodoviária e dá
outras providênc~as.
·
oooooooooooooooooooo-"""~"-•••---~•00000000"0°~~--to<ooo"OOo·oo~o•OOO.O~O~OA

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O Expediente lido vai à publicação.
·
·
Sobre: a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1? Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 6, i>E 1993
Dispõe sobre a revogação do inciso III, do art. 1~,
da Lei n~ 8.034,- de 12 de abril de 1990, no que se
refere à suspensão dos benefícios fiscais para pessoas
jurídicas, previstos na Lei n~ 7.505, de 2 de julho de
1986, e da Lei n~ 8.312, de 23 de dezembro de 1991,
e repristina os efeitos jurídicos da Lej n~ 7 .SOS, de 2
de julho de 1986.
O CorigreSso Nacional decreta:
Art. 19 Fica revogadC? o inciso III, ,d.Q_~~~~--1 9 da Lei
n~' 8.034, de 12 de abril de 1990, no qüe se refere à suspensão
dos benefícios fiscais para pessoas -jufíaicas, previstos na Lei
n• 7.505, de 2 de julho de 1986, e a Lei n' 8.313, de 23
de dezembro de 1991.
Art. 29 Ficam repristinados os e"íeito"s jurídicos da Lei
n9 7.505, de 2 de julho de 1986.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

, O objetivo do presente Projeto de Lei é a recuperação,
em fav_or da sociedatle brasileira, dos efeitos jurídicos da Lei

n" 7.505, de 2 "de julho de 1986, cuja revogação deixou, no
meio cultural, uma expressiva lacuna que não foi eficazmente
suprida pela Lei n•' 8.313, de 23 de dezembro de 1991.
Aprovada nos últimos dias de 1991, com o objctiVo de
alterar alguns ·pontos· da Lei Sarney, marcando a atuação da
noVa Secretaria' de~ Cultura do então governo Collor, até o
momento da citada legislação não foi convenientemcotc __aplicada, até mesmo pela simples raZão de não ter sido assimilada
p€:lil sodeêlàde e, em i)articuhir, pelos diferentes sétorCs da
área cultural.
Nessa medida, não há exacerbação de linguagem quando
se afirma que a providência prevista pelo presente Projeto
de Lei responde aos anseios dos cidadãos brasileiros, especialmente aqueles que têm, na cultura, o seu ·cotidiano objcto
de trabalho.
Não há Como omitir os la-psos-que a mais recente legisla~
ção carregá consigo. Inúmeras inte_rpretações equivOcadas têm
contribuído para transformar a questão em uma balbúrdia,
onde mais uma vez se reedita a antiga situação de.orfandade
da área cultural.
Notícias recentemente veiculadas pela mídia comprovam
a movimentação do setor artístico, pleiteando, junto ao novo
governo, uma eficáCia maior no atendimento de suas priori~
dades.
Da mesma forma,_ ao revo_gar parte do inciso III do ~rt.
1Y da--Cei n" 8.034, de 12 de ã.bril dê 1990- que diz respeito
à sUspensão dos benefícios fiscaiS p~ra pessoas Jurídicas previStOs "na Lei n9 7.505, de 2 de julho de 1986- restaura-se
um importante fator de incentivo em favor da área cultural,
tão desprovida de quaisquer recursos nos últimos tempos.
Do ponto de vista formal, o Projeto de Lei ora apresentado se coaduna com o disposto na Lei de Introdução ao
Código Civíl, que reza, em seu art. 2~. § 1\', qUe a lei posterior
revoga a anterior, expressa ou implicitamente, ocorréncia verificada no caso em pauta, uma vez que a Lei n~' 8.313, de
23 de dezembro de 1991, não revoga explicitamente a lei
·
anterior.
Outrossim, a mesma Lei de Introdução ao Código Civil,
no§ 3?do art. 2~', esclarece que a lei revogadora não restabelece
a legislação anterior à revogada, a não ser que assim o diga
expressa-mente, conforme dispõe o Projeto de Lei agoraapresentado, ao repristinar os efeifos jurídicos da Lei n~ 7.505,
de 2 de julho de 1986, em perfeita sintonia com os reclamos
da sociedade brasileira.
É, pois, oportuno e meritório o presente Projeto de Lei
e, como tal, esperamos o seu acolhimento pelos ilustres Pares.
Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 1993. - Senador
Álvaro Pacheco.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N'7.505, DE 2 DE JULHO DE1986
J;)ispõe sobre bfnefícios riScais na área do imposto
de renda concedidos a operações de caráter cultural
ou artístico.
LEI N' 8.034, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Altera a legislação do imposto de renda das pessoas
jurídicas e dá outras providências.

................................................................................
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Art. 1~ A partir do exercício financeiro de 1991, correspondente ao período-base de 1990.
. ..
I - passará a ser de 30% (trinta por" éeri:to) a ·auquota
do imposto de renda aplicável ao lucro decorrente de exportações de produtos manufaturados nacionais_e _s~rviços;_
no~n••••••-••~•••••n••••n•••..,.....-·~·---··~....,.-·~-~-~~~--.=••__,....-~.,--.,....,_

III- ficarão suspensos, para pessoas jurídicas, os benefícios fiscais previstos na Lei n 9 6.297, de 15 de dezembro
de 1975, no art. 21 da Lei n" 7 .232, de. 29 de outubro de
1984, na Lei n• 7.554, de 16 de dezembro de 1986, na Lei
. n' 7.505, de 2 de julho de 1986, no art. 32 da Lei n• 7.646,
de !O de dezembro de 1987 e na Lei n' 7.752, de 14 de abril
de 1989, assim como o incentivo ao treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos para as atividades de informáfieã,
previsto no inciso.V ·cto art. 13 da Lei nç. 7.232, de 29 de
outubro de 1984..
.j. .•.._••.•.••..... ;·······~·-·· ··~·- ... ·~~··---~~----~~~~-.,_~~.. ---~~-..

(A Comissão de Assuntos Ec_onômicàs- dec:;i~ão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O projeto
lido será publicado e remetido _à _comissão co01petente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido o seguinte.

REQUERIMENTO N•l17, DE 1993
Nos termos do art. 256, alínea a, do Regimento Interno,
requeiro o arquivamento do Projeto de Lei do Senado nç.
164/91, de minha autoria.
·
-~-~-- S~a .da5--Ses5Ões,_3 de fe~e_(éi-ro

Nelson Wedekin.

~

-

.

·~

- ..

~

-de·:-i-993._ -~--Sefli-dOr

.... --- ·· .... - ··

.... ··

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O requerimento lido será incluído na Ordem do Dia oportunamente .
A Presidência recebeu o Ofício n~ 239f93;de 29 de janeiro
· último, através do qual o Presidente do Banco Central do
Brasil encaminha, nos termos do§ 8" do art. 99 da Resolução
n~ 36/92, do Senado Federal, dados referentes às operações
por antecipação ·de receita orçamentária~ analisadas no perío-

. ..9.~ ç:t~J1..~ . ?2,,~~ J~I.'~}t9~q9 -~~!,~~-!~-~~~~--~-.. --.~"''"'"~""'' ..-.,. ..
O expediente será enCairiiflhado à Comissão de Assuntos
Económicos, para conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Não havendo _oradores inscritoS e· éumpriaa a finalidade para a qual
foi convocada a presente sessão, declaro-a encerrada.
(Levanta-se a sessdo às 1Oh46min.)

Ata da 31a Sessão, em 4 de fevereiro de 1993
78 Sessão Legislativa Extraordinária, da 498 Legislatura
Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues e Júlio Campos.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
Affonso camargo - Albano Franco - Alufzio Bezerra
- Álvaro Pacheco - Amir Lando - Bello Parga - César Dias
- Cl!agas Rodrigues - Dirceu carneiro - Eduardo Suplicy EleJo Alvares - Epitácio cafeteira - Esperidião Amin - Eva
Blay - Flaviano Melo - Gerson camata - Gilberto Miranda
- Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena- Irapuan Costa J6nior- João Calmou- Jollo França
-João Rocha -Josaphat Marinho-José Fogaça-José Paulo Biso! -José Richa- J61io campos- J6nia Marise- Lavoisier Mala- Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista - Lucrdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Mário Covas - Mauro Benevides - Moisés Abrão - Nabor J6nior :.. Nelson Wedekin Odacir Soares - Pedro Simon - Rach!d Saldanha Derz! -Teotonio Vilela Filho - Wilson Martins.
·
O_SR. PRESIDENTE .(Júlio Campos)- A lista de presença acusa o comparecimento de 48 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.

PARECER
PARECER N•lS, DE 1993
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,

sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• l, de
1993, que "altera dispositivos da Constituição Federal
(Sistema Tributário Nacional)".
Relator: Senador José Fogaça
Relatório
Aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados,
chega a esta Comissão a Proposta de. Emenda à Constituição
n• 48, de 1991, que altera dispositiv_os da Constituição Federal
.
(Sistema Tributário Nacional).
O art. 1~da PropoS;ta propõe modificações no texto constitucional, consubstanciando o ajuste fiscal proposto pelo Poder
Executivo.
Cria um novo parágrafo no art. 40 (6•) para estabelecer
que as aposentadorias e pensões dos~ervidores públicos federais serão custeadas com recurso da União (empregador~)~
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e do servidor (empregado), e ao modificar o parágrafo décimo
do art. 42 estende a regra aos servidores militares. Cria, no·
art. 102, a ação dedaratória de inconstitucionalidade, estabelecendo que as decisões a esta referentes "Produzirão eficácia
contra todos os efeitos vinculantes, relativamente aos demais
órgãos do Poder Judiciário e do Poder Executivo". A iniciativa
da declaratória será de competência do Presidente da República, da Mesa do Senado Federal, da Mesa da Câmara dos
Deputados e do Procurador-Geral da República.
No art._105, que na Carta de 1988 trata da competência
do Tribunal Superior de Justiça, cria-(fíriSfiTuto da ação declaratórüi de interpretação do Direito Federal.
Amplia a restrição do § 6~ do art. 150, estabelecendo
a necessidade de lei específíca e exclusiva no âmbito da União,
dos Estados e dos Municfpios para Hqualquer subsídio, ou
isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos. taxas
ou contribuiçõcsn.
Suprime, no art. 155, o adicional de até 5% do Imposto
de Renda das pessoas físicas ou jurídicas, que era de competência dos Estados c do Distrito Federal c, no art. 156, que
trata da competência dos Municípios na críação de impostos,
suprime o irilposto de vendas a varejo de combustíveis líquidos
e gasosos. Facilita, por outro lado, o encontro de contas entre
Estados c União, garantindo reciprocidade no direito de cada
uma dessas instâncias do Poder Público condicionar a entrega
de recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas
autarquias.
Ao acrescentar ao art. 167 da ConstituíçãO o parágrafo
quarto, a emenda permite "a vinculação de receitas próprias
para a prestação de garantia ou contragarantia à União e
pagamento de débitos para com esta".
Autoriza, através de Dispo!".içãó Transitória, a União a
instituir, através de lei complementar, com vigência até 31
de dezembro de 1994, imposto sobre movimentaÇão ou tranS~
missão de valores e de créditos de natureza financeira, com
alíquota de 0,25%, que só pode ser alterada por lei, destinando, do seu produto, 20% para o· custeio de programas
de habitação popular.
Limita a emissão de títulos de dívida pública pelos Estados
no montante necessário ao refimini::iamento do principal de
suas obrigações, vedando-lhes ~ possibilidade de emitir com
o objctivo de saldar compromissos referentes ao serviço de
suas dívidas.
Considerações
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Há quase um consenso absoluto hoje, no País, de que
tal reforma deve ser feita. Há quem inclusive considere tímida
a proposta governamental, preconizando uma reestruturação
mais ambicioSa do falido aparelho do Estado brasileiro.
A presente proposta cria um imposto novo. O Imposto
sobre Movimentação Financeira, que vem sendo chamado
de "imposto do cheque", visa, sobretudo, atingir um setor
_da economia que_ até hoje praticou larga e impunemente a
sonegação, por ocupar uma faixa semiclar1dcstina e informal
do sistema produtivo. O "imposto do che4ue" apresenta-se
sob uma alíquota de um quarto de um por cento (0,25). Propõe-se o governo, com parte de sua arrecadação resgatar títu·
los da dívida e recuperar -o crédito público. É justamente
a existência de crédito público que garante juros baixos e
a retomada do crescimento da economia. Trata-se, portanto,
de medida necessária, com reconhecido valor experimental.
Trata~se de_ criar as condições pelas quais o País reclama.
Como o sistema de distribuição dos impostos, o sistema
de transferências não foi alterado, os ganhos 4ue advirão do
Imposto sobre Movimentação Financeira irão compensar as
possíveis perdas que os estados e municípios "tenham com
a supressão do ·imposto de varejo, de venda de combustíveis
e o imposto adicional do Imposto de Renda.
De modo que, no mérito e quanto à constitucionalidade,
o relatório é esse c o nosso parecer é f3vorável.
Sala das Comissões, 4 de fevereiro de 1993. - Nelson
Carneiro, Presidente- José Fogaça, Relator- Jutahy Magalhães - Wilson Martins - Ney Suassuna - César Dias Amir Lando - Mansueto de Lavor- Magno Bacelar- Pedro
Simon - Eva Blay - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares Josaphat Marinho- (abstenção)- Abstive-me de votar,
pela consideração de ser irregular a apreciação da matéría,
na ocasião em que foi examinada.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - 0 Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
Secretário.
Ê lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 118, DE 1993
.

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o PDL n' 1193 (n" 232193 na
Câmara dos Deputados), que submete o nome das pessoas
constantes da relação anexa, para integrarem, como membros
titulares ou suplentes, a Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização.
Sala das Sessões. 4 de fevereiro de 1993. - Jutahy Magalhães - Elcio Alvares - Cid Sabóia de Carvalho.

Anuncia-se que 3 inflação do-rriês de janeiro de 1993
circundará a casa dos 30%: Tem -Sido- quase unâflime, no
Brasil, a convicção de que a causa central dessC processo
inflacionário é o déficit público, isto é, a- íncapacidade do
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Aprovado oreEstado de recuperar a sua capacidade de financiamenw e
querimento.
a matéria a que se refere figurãrá na Ordem
investimento.
Não é outro o sentimento da sociedade brasileira relativa- do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
Há oradores inscritos.
mente à_urgência e ànecessid3de de Uin ajuste _e de um arranjo ·
Concedo
a palavra ao nobre Senador Luiz Alberto, por
das contas públicas para que o- Brasil coriS-úua· um cenário
Sessão do Senador Jonas Pinheiro. (Pausa)
mínimo para a retomada dQcrescimento cconõmko.
S. Ex~ não se encontra pres·cnte.
O Congresso Nacional esteVe ·submCtTdO;OUfante boa
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
parte do ano de 1992, à condição constituciõiiã.l de investigar
e julgar o Presidente da República por crime de responsaO SR. NELSON CARNEIRO (PMDB-RJ. Pronuncia o
bilidade. Embora ainda assim matérias importantes tenham seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, na noite
sido apreciadas, não houve espaço político para a votação de primeiro do corrente, o nobre Senador Mauro Benevides
do ajuste fiScal, que compreendia e exigia, prelimin"armérite-, estranhou a ausência do meu velho companheiro de lutas,
utna reforma ·cto texto constitucional.
desde os anos distantes da juVentude, Agapito Durão. Mas,
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por acaso~ ontem, Agapito apareceu em nossa casa vindo
de Portugal.
Ele havia tentado a entrada em Lisboa, mas foi barrado.
Em todo caso, ele se rejubilava; não tinha sido considerado
nem prostituta, nem travesti. E entendia, no vernáculo, que
o tinham chamado de "_vagamundo". F:oj preciso explicar que
não era vagamundo, corp.o lhe parece~. ~~s_vagabundo. Aí
ele se irritou, mas a irfítaÇãó dele dura_ pouco. Ele queria
apenas ser candidato a deputado em Portugal e desejaria fazer
uma troca. Ele seria candidato em Portugal e o nosso querídíssimo José Lourenço seria Deputado no Brasil._
Sr. Presidente, quero pedir a atenção da Casa para uma
história antiga que todo-s cOilhé-Cetnos:--Ê a história de uma
velhihha que estava morrendo e era tão pobre que não possuía
nem uma lamparina na hora final._ Só tinha um neto e este
quando chegou, vendo que ela estava morrendo sem luz, colocou uma brasa na mão da agonizante e ela exclamou: " Morrendo e aprendendo".
Ora, Sr. Presidente, hoje, depois de 42 anos de vida
parlamentar, aprendo. Aprendo com um projeto que acaba
de ser aprovado na Câmara dos Deputados.
Há pouco votamos aqui a regulamentação do plebiscito.
Antes que este projeto do plebiscito tenha sido sancionado
ou vetado pelo Presidente da República, a Câmara dos Deputados, no dia primeiro ou dois, aprovou proposição que emenda o projeto que ainda está sujeito à apreciação do Presidente
da República. Modificou.
Como pode? Pergunta o Senador Ney Suassuna, o mais
novo dos nossos companheiros. Eu, que sou o m_ais velho
-aqui estou há 42 anos- acredito que isso é-ffiOderniâade.
Se queremos fazer alguma coisa, é o que me dizia Agapito
DUrão: "isso é modernidade; o senhor es_tá velho". Por quê?
Vamos examinar esse projeto, que revê OutrO projeto. Não
é Um projeto que revê urna lei, que modifica uma lei.
Vamos imaginar, neste País de 40 partiçlos, que exista
um partido presidido pelo "azulzinho", pelo ''vermelhinho";
já houve o do "marronzinho", de modo que não vamos injuriá-lo. Vamos imaginar um Partido dirigido pelo "az.ulzinho?'_. ____
Não é um Partido com_ representação no parlamento; não
é um Partido sequer dito permanente, é um Partido provisório.
Mas se passar o projeto que a Câmara aprovou, essá agremiação provisória pOde ocupar as televisões durante 60 dias e
defender o presidencialismo, o parlamentarismo, ou a monarquia.
Ora, Sr. Presidente, então, a primeira ConseqüênCiaé curioso, ninguém acredita, mas é bom ler _o projeto aprovado
pela Câmara, que diz o seguinte:
"O Partido político que, por decisão de seu órgão
diretivo nacional, apoiar qualquer uma das opções objeto da consulta plebiscitária de 21 de abril de 1993,
terá assegurada a sua participação no" horário gratuito
do rádio e da televisão, reservada àquela opção na
proporção da sua representação parlamentar, independentemente da sua integração na referida frente.
Ora, o que justificava a propoSição aprovada era 0 fato
de criarmos frentes, porque não há nenhum partido- que
todos os seus membros sejam parlamentaristas, ou presidencialistas. Não se trata de uma questão partidária; trata-se uma
questão instituclorial.
Imaginemos, portanto, que o ST:. -OreSteS Quéiciã, setivesse maioria, representa-sse, no horário gratuito de rádio
e televisão, o PMDB. E os que fossem parlamentaristas? Nesse
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caso, estariam excluídos. Pelo PDT, falaria o Sr. Leonel Brizola, e os que não fossem do mesmo pensamento não poderiam
se manifestar. Pelo PT, falaria o Sr. Lui~ Inácio Lula da Silva;
os de outra corrente não poderiam divulgar suas idéias. Portanto, ao invés das frentes, teríamos partidos políticos fazendo
campanha eleitoral, abrindo a sucessão presidencial.
O plebiscito (oi antecipado para o dia 21 de_ abril exatamente com o objctivo de evitar a coincidência coin a Campanha
presidencial. Pois vamos antecipar a campanha presidencial.
Os minutos serão divididos de forma que todos_ possam se
manifestar: tantos minutos para o Sr. Brizola, para o Sr. Orestes Quércia, para o Sr. Maluf, para o Sr. Lula. Repito: ao
invés de termos uma campanha em favor do parlamentarismo,
ou presidencialismo, vamos ter uma campanha presidencial,
não pelos representantes da unanimidade dos membros dos
partidos, mas pela decisão do diretório nacional do partido.
Se, por exemplo, um partido, por seu órgão diretivo nacional, decide ser a favor do parlamentarismo, os membros
do partido que forem adeptos do presidencialismo ficarão
sem voz, sem representatividade no horário gratuito. Isso é
novidade, nunca houve alguém que imaginasse esse comportamenta dentro de um partido político.
Há, ainda, um outro aspecto: os nobres colegas são muito
moços, não acompanharam o plebiscito qUe se segUiU: aos
acontecimentos de 1961. Foi urna bacanal de dinheiro, uma
fartura de recursos neste País~ O Governo usou ~de_ todos
os meios para garantir o Não. Muitos enriqueceram com a
campanha do Não.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, na_ deliberação anterior
dizemos textualmente:
"Art. 6<:'- Até a realização do plebiscito, as frentes nacionai"s podem levantar recursos para as suas campanhas, recebendo contribuições e doações de pessoas
físicas e jurídicas, estabelecido que podem ser deduzidos, como despesas, para efeitos do imposto de renda,
valores até o correspondente ao máximo de 45 UFIRs."
Ora, Sr. Presidente, o partido do "azulzinho", por exemplo, que não tem representação no Parlamento, vai bater
à porta da Associação Comercial na Barra da TijuCa, onde
pedirá ajuda ao nosso ilustre colega Ney Suassuna para a
campanha a favor do parlamentarismo, ou presidencialismo,
conforme a teç_dência do partido. Assim, multiplicar-se-ão
os partidos que lutam por princípios sobre os quais não têm
_
.
. . _
.
nenhuma convicção. . .
Hoje, combatemos os que aceitam a luta partidária normal apenas por interesses menores. Imaginem o dia em que
qualquer partido - dos 40 existentes no Brasil -andar de
porta em porta pedindo dinheiro para a campanha do plebiscito. Será a desmoralização da classe política, será uma bacanal
como nunca se viu neste País.
Seria muito maiS viável que três ou quatro frentes examinassem, acompanhassem, verificassem· se são ou_ não_ re~ais _
as importâncias recebidas. No entanto, em se tratando_ de
partidos políticos, pergunto: quem é que vai fiscalizar todos
os "marronzinhos", "azulzinhos" e "vermelhinhos", dirigentes de partidos inexistentes que estarão presentes não só para
ter lugar na televisão, como também para recebes dinheiro?
O Sr. Ney Suassuna- Permita-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO- Concedo o aparte a V.
Exa com muita honra.
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O Sr. Ney SuassUna- Senador Nelson Carneiro, ao ouvi~
lo, acredito que a classe política tem salvação e que é digna
da confiança _dos brasileiros. Sinto-me, como um dos Senadores mais novos-na Casa, honrado em-ouvir as palavras que
V. Ex• está proferindo. Mais ainda: tentarei, todas as vezes
em que estiver nesta Casa, seguir o exemplo de V. Ex~ Parabéns, Senador!
O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado, meu
caro·amigo.
O Sr. Elcio Alvares- Permita-me V. Ex~ um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO- Concedo o aparte a V.
Ex~. com muitã honra.
O Sr. Elcio Alvares- O tema que V. Ex• aborda revela
a complexidade da legislação eleitoral. V. Ex\ como sempre,
com esse olhar crítico-construtivo, busca a proposição que
está em curso perante o Congresso, pãra aludir, com muita
inteligência, ao maior questionamerito que temos, hoje, durante os processos político.:eleitorais: a questão do financiamento. Seria interessante registrar, neste momento, o episódio
que nos marcou de maneira tão asSinalada e que foi, talvez,
o processo mais importante da História política deste País:
o impeachment do ex-Presidente Fernando Collor de Mello.
O caixa da campanha teve a desfaçatez de dizer que
houve uma sobra de campanha superior a· cem milhões de
dólares. Esse é um quadro preocupante. e V. Ex~ assinala
muito bem essa falha no dispoSítivo legal. Precisamos fazer
com que as_ frentes sejam prestigiadas. Preocupo-me muito,
Senador Nelson Carneiro, porque estamos próximos·à re-alização do plebiscito, c o volume de informação é quase nenhum.
Não sei se esses programas do horário gratuito que objetivam
esclarecer a população sobre as (ormas e sistemas de governo
terão o alcance que V. Ex~ ressalta, com muita propriedade,
demonstrando as falhas da legislação. Quero cumprimentá-lo
por essa observação profunda. Precisamos examinar muito
atentamente os aspectos relacionados, principalmente à mecânica de financiamento de campanha ou de movimentos análogos. No entanto, a razão principal do roeu aparte- fiz esse
intrórto para~}UStírii:ar a -infiiViõÇãOI:la fãlã- de V. Ex~ ~
é render-lhe, diante dos nossos companheiros, homenagem
perfeitamente plausível e justa, no momento em que V. Ex~
deixa a Presidência da nossa Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania. Conheci-o, Senador Nelson Carneiro, quando,
ainda Deputado novo, cheguei à Câmara dos Deputados.
Aprendi a admirá~lo não só como grande colega e advogado
que era, mas pelo entusiasmo de V. Ex~ na defesa de causas
que marcaram a opiníão pública brasileira. V. Ex~ se afirmou
corno um dos grandes defensores do direitO de familia. Tive,
hoje, uma emoção especial: participamos -de Um debate' realmente interessante, onde V. Ex~ teve um gesto de tratamento
parlamentar que precisava ser ouvido e visto por todos. A
delicadeza com que V. Ex~ colocou, perante o Senador Josaphat Marinho, um apelo da PresidênCia, para que o nosso
eminente Colega baiano não se furtã.SSe à vOtação, foi um
primor. E só a experiência e o conhecirileiltci de V. Ex~, esse
seu jeito de ser, poderiam ter dado aquele toque tão informal
diante da relevância da questão suscitada pelo Senador Josaphat Marinho. Hoje, deixamos de tê-lo como Presidente da
nossa· Comissão na qual, desde os primeiros momerifus-, tanto
Josaphat Marinho como outros companheiros que estão aqui,
amamos e aprendemos a admirar a sua atividade_, Hoje, temos
essa referência - creió que é muito importante - porque
o Senador Nélson Carneiro continua o mesmo jOvem dos
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primeiros momentos da sua vida parlamentar. E com o seu
vigor e a sua convocação permanente - até me inquieto porque o nosso eminente Colega Iram Saraiva, com todo
entusiasmo que tem, talvez não tenha esse condão extraordinário que V. Ex~ sempre colocou na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, trazendo os seus colegas para
as- votações mais importantes. V. Ex\ hoje, encerrou a sua
atividade brilhante, sob todos os aspectos, à frente da nossa
Comissão, _presidindo, talvez, _u~a das matérias· mais_ importantes para o País. E há determinados momentos em que
a nossa Comissão se verga à realidade dos fatos e, às vezes,
as sempre brilhantes teses do Senador Josaphat Marinho são
vencidas pela atualidade dos temas que são discutídos. Votei
com o Relator, Senador José Fogaça, mas quero dizer, aqui
em plenário, de público, que o me_u respeito pelo Senador
Josaphat Marinho foi muito grande. Votei contristado, porque
gostaria de acompanhar o Senador Josaphat Marinho, mas
tive de votar com o que entendia ser a realidade nacional.
Mas, nobre Senador Nelson Carneiro, permita-me prestar-lhe
de público e com entusiasmo esta homenagem. Vim parã. esta
casa na leva de 1990 e tive em V. Ex~ um conselheiro, que_
sempre transmitiu a sua experiência com todo o carinho e
cordura. Neste instante, o seu prl?nunciamento, como sempre,
é brilhante, mas eu diria que mais luminosa ainda foi a sua
passagem por nossa Comissão. Portanto receba, neste momen-to, a minha homenagem. Gostaria de tê-la feito na Comissão,
mas como não tive tempo, eu a faço agora, no plenário, interpretando o sentimento de todos os colegas da Comissão que
V. Ex~ deixa hoje de presidir.
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado, Senador
Elcio Alvares. V. E:x-1' me comove com as suas palavras. Sou
apenas um velho Parlamentar e por isso mesmo procurei dar
uma última contribuiç3o - quem sabe ? - aos trabalhos
legislativos. Criei desde logo urna diretriz: a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, durante dois anos nunca
decidiu coisa alguma sem- o quorum necessáriO. Isso é indispensável, pois as comissões não podem votar nos corredores.
Devem fazê-lo depois de discutir e debater as questões. Com
a eXperiência de quem já presidiu a Comissão de ConstitUição
e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados e outras
comisSões no curso da- vida, criei dois p-arâmetros para a miriha
açãO:- nunca design~i,_ por exemplo, um Parlamentar do Rio
Grande do Sul para relatar projeto cujo autor fosse também
daquela unidade da Federação Era sempre de outro Estado,
exatamente para evitar o constrangimento de um colega ao
_
-divergir do Colega.
Outra coisa importante: taritbém não designei para ser
relator um Senador que fosse do mesmo partido do autor
de um projeto individual.
Tirando esses constrangimentos, a comissão pôde opinar
livremente, sem nenhum desdouro e ninguém se sentiu ofendido por divergência s·uscitada no cU:rsó dos debates ..
São regras fáceis de cumprir e que facilitam a ação da
Comissão. Somos uma família_ só e- é com constrangimento
1a_ue muitas vezes divergimos de nossos Colegas. E se somos
tão íntimos deles, que somos representantes do mesmo Estado, essa situação fica mais grave. Por isso, é melhor que
seja sempre um representante de outro Estado, que vê com
outros olhos a proposta que consideramos necessária e útil.
Mas, V. Ex~ se referiu ao Senador Josaphat Marinho
e por isso repetirei o que disse. Tenho nesta Casa muitos
amigos e velhos amigOs- de longa jornada, mas o meu amigo
mais velho - porque eu era mais velho do que ele e ele
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já era o jovem -brilhante que hoje encontramos no Senado
- é Josaphat Marinho.

No ano de 1931 éramos companheiros. Eu já no do rol
dos maiores, embora não tão_ma_ior_._e__ Q_S.t!nªcJor Jqs_aphat

brilhava na turma dos menores.
Da turma dos menores daquele tempo. continuaram na
vida pública Lomanto Júnior, hoje PrefeitO de Je_quié, e Josa:
phat Marinho, que ilustra esta Casa, a vida nacioo_al, com

sua capacidade, independência e, principalmente, seu alto
espírito cívico.
Eu queria que a ·minha última palavra fosse dirigida ao
velho companheiro, porque assim cu abraçaria a todos aqueles
que me acompanharam nesses dois anos de trabalho_ na Comissão de Constityição, Justiça e Cidadania.
Muito obrigado.

O Sr. Jonas Pinheiro- V. Ex' me concede um aparte,
nobre Senador?
O SR. NELSON CARNEIRO- Com rn~ita hoQra.
O Sr. Jonas Pinheiro -!'Vivendo e aprendendo'', Foi
com essa sentença que V. Ex~ assinalou o início -de SUa bela
e oportuna locução, quando assomou a tribuna da Casa. Eu,
Senador, um pouco mais jovem do que V. Ex~, peço permissão
para adotar também como norma de vida essa expressão já
do domínio da sabedoria popular: "vivendo e aprendendo".
E é exatame_nte sob a inspiração desse lema, que ouso participar do pronunciamento de V. Ex~> -pãra dizer de sua lucidez
e, mais do que a lucidez, de sua vigilância que, preocupadamentc, traz ao conhecimento da Casa esse fato- não sei~
mas poderia até dizer esdrúxulo - da aprovação de uma
matéria que nos surpreende quando sabemos que há interesses
subalternos que certamente motivaram os autores_ e a aprovação dessa matéria na Câmara dos Deputados. Sinceramente.
falo com certa agressividade, porque isso jamaiS poderia ter
sido aprovado, ter sido submetido à aprovação. A intenção
foi clara, transparente: tirar proveit() político-partidário de
um momento que é inteiramente instituCió~nal e qti.e é a consulta plebiscitáría que se vai fazer quanto à mudança de Governo. Considero oportunismo daqueles que ousaram submeter
à aprovação dos Deputados e conseguiram aprovar essa tentativa de usufruto âa legislação eleitoral: partidos, candidatos,
pseudoMcandidatos ou futuros candidatos que, através dess~
meio - observamos claramente - têm inter~~se em_ (a~e:r
uma préMcampanha para a Presidência da República ou para
um novo sistema de Governo. Aprendo com V. Ex~ Estou
aprendendo no dia-a-dia e desejo assimilar a lucidez e a vigilânM
cia permanente que V. Ex• tem irradiado não só no plenário
da Casa, mas também na Comissão de Cónstifuiçã_O, )u_st_iça
e Cidadania, da qual foi Presidente até hoje e, se houver
uma razão emergencial, V. Exa responderá pela presidência
até o dia 15, quando se instalará a nova legislatura. A atuação
exemplar de V. _Ex1 nãQ s_e_csgota aí, mas se estende também
às comissões provisórias. Na Comissão que-v. Ex• presidiu
até agora, foram estabelecidas as normas para a campanha
plebiscitária, que se--vai fenr ptóXirriãfuertre:-Nobre Senador
Nelson Carneiro,_ sendo eu um dos -rnajs :nqvos- aqui_rrão__
prevalece a idade cronológica, mas o tempo de presença na
Casa - , pois essa é a priineira legislatura de que participo,
estou em permanente aprendizado e atento às lições de sabedoria e às luzes de personalidades do jaez de V. Ex\ que
compõem e enriquecem essa Casa. ViYQ perseguindo esse
aprendizado. Ao congratular-me com V. Ex~. somo minhas
..~ J(alavras às do Senador Elcio Alvares, que fez urna homena·

'
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. gem mais do que justa a V. Ex~ Pelo que me é dado saber,
embora não seja membro daquela Comissão que V. Ex~ presidiu, o comportamento de V. Ex~ é invejá~el, é singular, é
lúcido, é austero, é digno e justo. Portartto, e1,1 mç_CO!llpt_a;z:Q
em participar do pronunciamento de V. Ex\ loüVarido a oportunidade em que V. Ex·} traz ao conhecimento da Casa a
sua preocupação quanto a essa matéria, que haverá de ser
rejeitada no Senado.
O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço a V. Ex', que
mostra o quanto pode .ensinar aos mais velhoS. Em tãO pouco
tempo apreendeu do espírito do Senado Federal, uma Casa
em que todos temos a mesma_ idade. Somos maiores _de 35
' anos, e com a mesma idade para dar e receber _cons_elho_s, __
Há nesse projeto uma curiosidade: já não há como defender a monarquia. Os partidos só podem defender ou o parlamentarismo ou o presidencialismo. Não podem defender mais
a monarquia. O texto constitucional só existe pela iniciativa
.do Deputado Cunha Bueno, que havia posto na Constituinte
um dispositivo relativo a plebiscito sobre a restauração da
monarquia. Derrotado o parlamentarismo , os parlamenta-

ristas, inclusive eu, se apropriaram da Emenda Cunha Bueno
para -preservar-também a hipótese do parlamentarismo.
O parágrafo desse_curioso projeto diz :
"Para efeito do cálculo do ter.tpo previsto neste artigo,
a divisão do tempo entre os partidos, levar-se-á em conta
o número de parlamentares que se identifique com a opção
feita pelo seu partido, em relação ao total dos parlamentares
que apóiam a mesma proposta."
Ora, Srs. Senadores, o que o Deputado Cunha Bueno,
que é o único monarquista declarado ...
O Sr. Ney Suassuna- Dois, também sou monarquista.
O SR. NELSON CARNEIRO- Mas V. Ex' pertence
ao PMDB.
O Deputado Cunha Bueno, que era monarquista e que
foi o autor da idéia, agora fica sujeito a um segundo, porque
esse tempo é -calculado proporcionalmente ao partido. O monarquista da Câmara dos Deputados é ele. Se a representação
do PFL na Câmara dos Deputados estiver representada por
100, 90 ou 80 parlamentares, o Deputado Cunha Bueno terá
menos de um minuto para defender a monarquia.
. Então ~ó V. Ex~ e o Deputado Cunha Bueno por segundos
aparecerão na televisão e dirão: "Viva a moriarqú.i8.1"- E sO.
Não dá tempo! Não há prazo! Não há mais o que fazer.
O prazo é proporcional. Vamos, então, dividi-lo, proporcionalmente, nos partidos.
Srs. Sel).adores, essa é a his_tqria que cqmece_i conta_~_<!_o.
A velhinha estava morrendo; não havia luz. o neto veio, pôs-M
lhe uma brasa na mão e a agonizante disse: "rnoriendo e
aprendendo". Estou, Sr. Presidente. a esta altura da vida,
aprendendo. É a primeira vez" que, na hiStória ·parlamentar·
do Brasil, se emenda um projeto antes de s_er sancionado
ou vetado. Já está sendo corrigido aqui o Projeto de Lei
da Câmara n<:> 3.000 e, para ninguém se sentir ofendido partidaM
riameRte, () autor do projeto é um companheiro nosso que
nluito nos honra e certamente foi levado por alguma convicção
nobre, mas, infelizmente, não representa, nem pode representar o pensamento nem o interesse J?Orque até 21 de abril
não deve haver PSD, PDT. PMDB, nenhum Partido. É parlamentarista, presidencialista, monarquista. Isso é que se vãi
decidir agora. Não se vai discutir se fulano é desse ou daquele .
Se é monarquista, vai compor esse grupo; se é parlamentarista,
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compõe esse outro c, se é presidencialista, fará parte daquele
grupo.
Nós nos misturamos entre os_ partidos, nós nos confundimos, salvo aqueles partidos que doutrinariamente como.o
PSDB, por exemplo, afirma que é pailamentarista.
Mas, desde que haja alguém do partido que queira divergir, temos que respeitar sua posição.
·
·

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex' um aparte''
O SR. NELSON CARNEIRO - Com o maior prazer.
O Sr. Josap-hat Marinho- Nob-re Seriador Nelson Carneiro, quando entrei no plenário, já o aparteava o nosso Colega, Senador Elcio Alvares. Não posso, por isso, fazer nenhuma
apreciação sobre o trecho anterior do seu discurso. Aproveito,
porém, a oportunidade e, em face da justa hoinenagem que
lhe prestava o Senador pelo Espírito Santo para também assinalar a maneira sup-erior e lúcida com que V. Ex~ presidiu
a Comissão _de Constituição Justiça e Cidadania. Assinalou-se
aqui que hoje - exatamente, no último dia de sua Preslderlcia
-divergi de orientação adotada por V. Ex~ Ao fazê· lo, prestei
duas homenagens a V. Ex~ A primeira, n3.0-obSi:ante a extensão
da divergência, permaneci na COtJlissão. Devo dizer-lhe que
o fiz mais em homenagem a V. E-x~ Porém, a homenagem
maior que lhe podia prestar e prestei, foi a de manter o meu
ponto de vista, abstendo-me de votar. É que nos conhecemos
nas refregas da luta política; nós nos conhecemos resistindo
o poder de arbítrio ou ao que nos parecia errado. E a esta
altura da vida, não mudamos de pensamento. De sorte que
permaneci e prestei-lhe a homenagem do meu apreço, mas
conservei a divergência em honra do nosso espírito comum.
Era a maior h orne nagem que podia prestar a V. Ex~
O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado a V.
Ex• Compreendi que sua presença era uma homenagem ao
velho companheiro. Sei que teria sido mais fáCil para V. Ex~
abandonar a sessão, deixar de votar, mas esse não era o Josaphat Marinho que conheço desde moço. O Josaphat Marinho
é um homem leal aos seus princípios c fiel às suas convicções.
Eu me sentiria diminuído se visse V. E~, naquele instante~
deixar de ser aquele homem que, desde cedo, comecei a admi~
rar. Tenho acompanhado V. Ex~ no decorrer de toda sua
vida de mestre e de parlamentar, desdt:: quando V. Ex• frequentava os bancos acadêmicos. De modo que. intimamente,
rejubilei-me por V. Ex~ ter ficado fiel às suas convicções e
ter manifestado, até a última hora, o seu pensamento livremente. Agradeço sua intervenção.
Volto ao assunto que me trouxe aqui. Meu velho amigo
Agapito Durão, que não pôde descer em Portugal e veio
correndo para o Brasil para me dar um abraço de despedida,
antes de encerrar a Sessão Legislativa, num Congresso original, o maior do mundo, porque começa a trabalhar no dia
11 de janeiro e termina no dia 30 de dezembro, não dando
aos Senadores o direito sequer dos trinta dias de férias que
são assegurados a todos os empregados domésticos e trabalhadores do País. Ele quis me dizer, antes de nos desperdirmos
desta sessão extraordinária, que continua vivo e que atende
ao apelo formulado pelo Senador Mauro Benevides, na noite
do dia 1•.
Acredito que essas considerações que acabo r!e fazer serão objeto de muitas críticaS e respostas, mas $~Dto que essa
iniCiatiVa da Câmara dos Deputados tumultu?.rá de tal forma
a campanha do plebiscito que não teremr~s mais correntes
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defendendo essa ou aquela idéia e, sim, candidatos à Presidência da República ocupando a tribuna diariamente e, desde
já, perturbando os que querem tranqüilidade para escolher
livremente em 21 de abril o sistema de governo.
sr. Presidente, Srs. Senadores, muito ob~gado.
Durante o discurso do Sr. Nelson Carneiro, o Sr.
Júlio Campos, /" Secretário, deixa a cadeira da presi~
dência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humherto Lueena) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. t·• Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• II9, DE 1993
Requeremos, nos termos do arts. 218 e 221 do Regimento
fntcrno e de acordo c~m as tradições da Casa. as seguintes
homenagens pelo falecimento do ex~Senador João Abrahão
do Estado de Goiás:
a) inserção en; ata de voto de profundo pesar;
b) aprescntaçao de condolências à família e ao Estado
de Goiás.
- Sala dã.s Sessões, 4 de fevereiro de 1993.- MoiséisAbrão
- lrapuan Costa Júnior - Iram Saraiva - Onofre QUinan
- Chagas Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Esse requerimento depc::nde de votação, em cujo encaminhamento pode~
rão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que o desejarem.
O Sr. Iram Saraiva - Sr. Pie"Sidente, peço a palavra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao nobre Senador [ram
Saraiva.
O SR. IRAM SARAIVA (PDT-00. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Estado de_ Goiás perde, aos 65 anOs de idade. um
dos homens de maior expressão política, um expoente da
oposição goiana, o ex-Senador João Abrahão.
Conheci o Senador João Abrahão em épocas difíceis,
em momentos tenebrosos da vida poHtica nacional. Em 1%2.
ele foi eleito Deputado Estadual pelo antigo PSD. Aquela
época, eu era ainda estudante e, portanto, participava da
vida nacional na liderança estudantil goiana. Tínhamos os
mesmos propósitos e ideais.
JÕão Abrahão, na Assembléia Legislativa, trabalhava duramente para que o povo goiano - e logicamente o povo
brasileiro- pudesse conhecer com rapidez o desenvolvimento
e o crescimento. Enfim, tudo aquilo que ao político cabe
sustentar e defender, João Abrahão o fazia muito bem.
Antes de terminar o seu mandato de Deputado Estadual,
João Abrahão viu a necessidade de ser candidato a Senador
para um mandato tampão. Escolhido, chegou a esta Casa,
Srs. Senadores, para substituir, o grande Senador, ex-Presidente. Juscelino Kubitschek de Oliveira, que fora cassado.
João Abrahão aqui permaneceu por pouco tempo, exercendo aquele mandato. Mas era tão querido entre os goianos
que, após substituir o grande Juscelino Kubitschek de Oliveira,
voltou a esta Casa com um mandato. Aqui chegando, lutou
bravamente, lutou com tanta garra, lutoU com tanto denodo
que, inclusive, acabou sendo cassad~ pelo AI-5, em 1968.
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Ele mesmo, João Abrahão, após cumprir aquela cassação
e após voltar à vida pública, atribuiu a sua cassação não_apenas
ao fato de hawr votado contra o Marechal, eleito Pr~~q~_l}t.e_
da República, Costa e _Silva, mas por ter dito: "Sou contra
o modo pelo qual ele atingiU: o Governo; ístó C, a farSá e
a mentira impingidas à Nação brasileira e ao mundo que representa a escolha de hoje".
Esta foi, Sr. Presidente, a posição assumida pelo Senador
João Abrahão, tendo ele mesmo colocado que não era contra
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Srs. Senadores, agradeço a oportunidade e, mais uma
vez, lamento, em nome do povo goiano, ter que dar este
adeus a_ João Abrahão e dizer que a sua ausência deixa uma
- 1acuna para aqueles que continuam a viver mas, no entanto,
efe"-soube escrever o seu nome na história do nosso Estado. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
·Aprovado.
-A Mesa associa-se às homenagens prestadas à memória .~
do ex·Senador João Abrahão e fará -cutriprir- a deliberação
-da casa.

a pessoa do Marechal, mas contra a forma com_qu_e ele atingia
a mais alta magistratura da Nação. Posicionando-se assim,
ele perdeu o mandato. _
O Sr. Josaphat Marinho- Permfte-1né V. Exa um aparte?
O SR. IRAM SARAIVA -Com muito prazer, ouço o
nobre Senador Jos.;1phat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -A PresiO Sr. Josaphat Marinho- Permita·me V. Ex~- que lião - dência recebeu o Ofício n" 21/9"3, de 29 de janeiro último,
através do qual o Presidente da Câmara dos Deputados encasó me solidarize com as palavras que profere, mas que as
minha, para conhecimento, cópia do Relatório final da Cernis·
subescreva. Tive a honra de ser colega de João Abrahão na
são Parlamentar de Inquérito destinada a continuar as investi·
Legislatura de 1963 a_ 1971, nesta Casa, e posso dar também
gações de irregularidades_ na cessão. do controle acionário_da
o testemunho da sua lealdade, da sua correção, da sua bravura.
NEC do Brasil S/A, bem como o envolvimento e a ação direta
A violência, se o atingiu, não o abateu_. Faz bem V. Ex~
do :Ministério das Comunicações e da TELEBRÁS nos fatos.
no elogio que profere.
A Mesa fará chegar uma cópia do referido Relatório
O SR. IRAM SARAIVA- Muito obrigado, Senador Joàs Lideranças partidárias para que, por sua vez, possam dar
saphat Marinho. Levarei à famt1i3. do Senador João Abrallão
conhecimento do documento a todos os Srs. Senadores.
essa manifestação de V. Ex~ Aliás., nesta Casa1 _y. Ex•" tem.
. - "O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Volta-se
tido não só a atitude do grande jurista e mestre de todos
à
lista de oradores.
nós, mas, sobretudo, a atitude ~e fazer justiça ãõs-seus p3.r"eS.
Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
Direi à farnilia de-João Abrahão, o nosso_-querido João Abra·
hão, que faleceu aos 65 anos de idade, que V. Ex• também
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pronuncia
participou destas homenagens.
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Quero dizer, Srs. Senadores, que para nós, goianos, e
Srs. Senadores:
para o Brasil foi uma grande perda, porque de homens da
Venho tratar, ainda que não longamente, de problema
estirpe do Senador João Abrahão é que o País ainda continua
institucional vinculado ao Regime Federativo._ Em_- v~_rdade,
a necessitar.
retomo o exame de matéria de que tratei precisamente há
Homens forjados na têmpera e na luta das dificuldades
um ano.
e das vicisSífudes, não se abateu e continuou luta.JldO. lnclus.ive
- Hoje, tranqüilizem·se os Ministros inquietos e já agora:
me estimulou, depois de sair dos bancos escolares,.dos banco!,).
universitários e da cátedra, para que eu entrasse para a vida ·também amordaçados, porque não lhes vou pedir nem a carta
de demissão, nem a explicação de seu silêncio forçado. O
pública, em 1972, Cbrrió"Vereador em Goiânia;·e~ -para-minha
assunto é impessoal.
felicidade, para aprender com V. Ex•s, chegar até o Senado
Cuidei, naquela oportunidade, do problema da situação
da República.
-financeira dos Estados e Municípios, acentuei que a ConstiO Sr. Chagas Rodrigues- Permite· me V. Ex~ um aparte?
tuição de 1988 ampliou os recursos de uns e de outros, ou
seja, dos Estados e dos Municípios. Elogiou·se amplamente
O SR. IRAM SARAIVA -Com muito prazer ouço o
a- ConstituiçãO por haver dado maiores condições de renda
nobre Senador, Vice·Presidente do Senado Federal, Chãgas
às unidades federadas, abrindo-lhes oportunidade a que meRodrigues.
lhor tratassem-âos seus interesses. Mas acrescentei que, não
O Sr. Chagas Rodrigues- Senador Iram Saraiva, quero
obstante a melhoria de recursos estipulada na Constituição,
manifestar também a minha profunda tristeza pelo falecimento
de modo geral, Estados e Municípios viviam em crise, passa~
do ex·Senador João Abrahão. Participo dessas homenagens
vam graves difiCuldades, apelavam constantemente para a
que o Senado Federal lhe presta e levo a minha palavra de
União, em busca de recursos não apenas para grandes obras,
solidariedade JlãO só à família_ enluta9a, mas aq E~tado de
mas, muitas vezes, para a manutenção de seus serviços de
Goiás e ao Brasil, aquele Brasil que nunca se conformou
rotina. E perguntava: Qual a razão deste contraste entre o
com atos de arbítrio. Fui COlltemporâneo de João Abrahão,
que a Constituição estabeleceu e a realidade vivida pelos Esta·
S. Ex~ no Senado Federal e eu na Câmara doS Deputados,
dos e pelos Municípios? Se s-e pode admitir que, em determie ambos fomos atingidos pelo AI~S, de 68. Relembro estes
nados casas, a angústia resultou de,má administração ou mesfatos e quero aqui render" o meu preito de saudades, de horile~__ mo de corrupção, não cabia genenllizar·se a situaÇão.- O pronagem a este grande homem que enobreceu o Senado Federal,
blema parecia - e agora ainda mais parece - de gravidade
dignificou Goiás e a vida pública deste País.
digna de observação e levantamento de dados necessários
a uma conclu_são de natureza instftu_cional. Naquela momento,
O SR. IRAM SARAIVA- Agradeço em nome dos goiadiante da análise dos fatos, sugeri que o Governo Federal
nos, querido Senador Cha_gas Rodrigues, e levare~, -tambéin_,
criasse um grupO- de trabalho com representante ~o Goverrio~família enlutada a manifestação de V. EX'
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Federal, dos Governos Estaduais e da Associação Brasileira
de Municípios a fim de que se procedesse a uma verificação
profunda da matéria, e daí se extraíssem as conseqüências
necessárias às correções devidas. Essas correções, conforme
a apuração, poderiam ser de natureza legislativa ou de índole
administrativa. O Governo anterior não atlmitiu o exame da
matéria, apesar do empenho que teve o nob_re Líd_er do nosso
Partido, Senador Marco Maciel.
Curioso, para não dizer lamentável, é que, sobrevindas
as eleições municipais, o fenômeno se retratou com uma gravidade indescritível. Em todos os Estados da Federação, ou
em quase todos, prefeitos dos diversos partidos deixaram os
municípios em situaçãO calainitosa. Uns- gastaram imoderadamente o dinheiro público; outros dilapidaram os bens em
geral, ou permitiram que fossem dilapidados. Houve munícipiO, segundo a imprensa noticiou, em que até móveis e
utensílios da prefeitura desapareceram. Situação houve em
que o_ prefeito, consoante publicado nos jornais, passou a
despachar em plena rua, por não dispor de instalações Si:~ portáveis no edifício da prefeitura. Aõ mesmo tempo - a imprensa tem noticiado largamente - déficits vultosos se_ verificam
em múltiplos municípios. Situação deficitária de b_ilhões, mas
continuamOs hoje a perguntar: quais as causas profundas,
amplas, desse fenômeno?
As suspeitas de irregularidades em várias administrações
não nos podem levar à generalização do julgamento. Impõese, portanto, uma verificação do fenômeno no conjunto ~o
País.
Não fizemos essa verificação, mas, ~o_ mesmo t~mpo,
já se cogita de revisão constitucional em que, provavelmente,
a distribuição de recursos -entre a União, os Estados e os
municfpios·será modificada.
Não há exagero mesmo em dizer-se que já há reforma
constitucional em curso, ferindo o problema.
No chamado ajuste fiscal há dispositivos que alteram a
situação de distribuição de recursos entre a União, os Estados
e os municípios. Há mais: a disposição proposta que elimina
a imunidade tributária entre a União e as Unidades federadas.
O que vale dizer que, se tal ocorrer, agravar-se-á sensivelmente a situação dos Estados e dos municípios.
Diante desse fenômeno, volto àquela tese de há um ano
atrás. O fenOffieno Ílâo é local; o fenômeno não é peCuliar
ao interesse de alguns partido~~ o problema é de interesse
geral da Federação. TOdos sabemos que não há união forte
e capaz de cumprir seus amplos deveres com o País e sua
comunidade se os Estados e municípios estiverem~ financeiramente enfraquecidos.
No momento, se a União alega falta de recursos, a situação daquelas unidades é de imensas dificuldades.
Mas não estamos habilitados ao julgamento. Como iremos promover uma alteração no quadro de_ d_istribui~() dos
tributos na Constituição sem o seguro cónhecimento do fato?
Ainda uma vez, o Poder Legislativo correrá o risco de ser
acusado de decisão política ou precipitada. Por mais que o
Poder Legislativo não-cuide muito de preservar sua imagem
- e ainda hoje na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania deu prova desse procedimento - , por mais que assim
proceda, não é razoável que persevere nessa atitude quando
estão em jogo problemas atinentes à comunidade nacional
nas diferentes regiões do País.
Se há municípios em que a ·situação é regular, quase
que constituem exCeção. É mais ou menos o que se está verificando em, relação também aos Estados que, de modo geral,
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se encontram em situação de dificuldades _financeiras~ aPelando para o Governo Federal, na tentativa de obtençâo de
recursos.
Dir-se-á que há Estados cuja situação financeira é regular
e que se encontram em condições de atender a seus serviços
e à realização de obras. Sem dúvida. Para satisfação dos baianoS, essa é a situação do Estado da Bahia. O Estado da Bahia
está em situaçã_o financeira regular, aumentando mensalmente
a arrecadação, sem que o Governador houvesse promovido
nenhuma reforma na Constituição estadual para criar novos
tributos ou para sequer alterar a legislação tributária existente.
A situação do Estado é de possibilidade de atendimento aos
serviços regulares da administração e ao atendimento mesmo
de determinadas exigências correspondentes a serviços ou
obras de caráter mais amplo no E~tado. Ainda no dia 3 deste
mês, o maior jornal no estado publicava que o lucro líqüido
do Desenbanco é de 14 bilhões e fração. Isso para fixar apenas
a situação de um banco do Estado incumbido de promover
o desenvolvimento económico daquela Unidade da Federação.
Mas não é esse o problema de que se trata, sei que há
outros Estados que se encontram igualmente em situação regular, mas a maioria está passando por enormes dificuldades.
Trata-se, portanto, de examinar o problema no âmbito nacional, para que se encontrem as condições normais de correção
do desequilíbrio económico-financeiro da Federação.
Na medida em que os Estados e os municípios, por dificuldades financeiras, não promovem ó seu desenvolvimento,
União, por igual, sofre conseqüências, pois daquele fenômeno
resulta queda geral de arrecadação, atingindo os tributos de
caráter federal. E não é estranho a ninguém que as rodovias
nacionais, por exemplo, estejam, no seu conjuntO, arrebentadas, sem que o Governo Federal tenha _ti~o a oportunidade,
até aqui e desde o Governo a~nterior, de dispor de recursos
para ir ao encontro- de todas as comunidades, fazendo os
reparos necessários nesses meios de comunicação.
Como, porém, iremos tocar no sistema da Constituição,
em matéria de tributos, para alterar a distribuição entre a
União, os Estados e os Municípios, sem conhecer esta realidade por uma apuração profunda e idónea?
Esse é um fenômeno que há um ano fixei, desta tribuna;
um.fenómeno _existente no Brasil de 1993. A situação, mesmo
com relação à União, é de tal ordem que, não há muito,
o Goveriü1dor da Bahia se propôs a fazer as retificaçóes necessária~ num céi:tO trecho de rodovia federal, por haver o Ministro dos Transportes declarado que não dispunha de meios
financeiros para o atendimento do serviço.
Se, portanto, marcharmos para alterar a Constituição,
diante deste quadro, iremos ainda uma vez legislar, desconhecendo a realidade do País. Diante disso - exatamente pbr
iss<;> qe~larei que não me demoraria na tribuna- volto àquela
tese sugerida há um ano, no sentido de que o Governo Federal
crie um grupo de trabalho com representantes da União, dos
Estados e da Associação Bras_ileira de Municípios ou de outra
instituição de caráter municiPal que seja igualmente idônea,
para que se faça um levantamento profu_ndo dessa situação,
para que se fixem as conclusões necessárias. Daí, então, poderemos extrair as decisões que forell! aconselháveis para o Plano
Administrativo e para o domínio legislativo.
O Sr. Elcio Alvares -Permite V. E~ um aparte, Senador
Josaphat Marinho?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não.
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O Sr. Elcio Alvares- V.-EX\ nesta tarde, repete um
salientou que pouéo vale modifiCar a -CQOstiiuiçã:o,õ _ilã_õ
discurso muito importante que, exatamente há um ano, protemos os dados concretos de apreciação do problema para,
nunciou da tribuna. Apesar do tempo, V. Ex• poderia reeditar
à base deles, elaborarmos novas regras c:onstitucionais e legais.
o pronunciamento anterior, uma vez que· seria interiamente
·Mas, estarno"s; na verdade," ém rríaréha pà.iã ·aâotarinOS
cabível à realidade que estamos vjvendo. . Na_ m_ec_ânica do
outras normas, modificando as atuais. sem o_ conhec.imento
funcionamento dos Municípios, dos Estados, da própria União
da realidade. Como_ não quero submeter-me à aprovação de
-essa fotografia ror· rituito--beilf feita atráVês- da percepção
princípiOs aleatórios, estou redefinindo esse problema para
de V. Ex• -existem distorções ria distribuição doS tributoS
as providências que o Governo considerar necessárias, mas
e na fixação do que representa o- ónuS do_ pov_o em relação
também como forma de justifiCai' ·que a--minha impugnação,
à sua administração. Eu diria, Senador Josaphat Marinho,
amanhã, à alter3.ção da Constituição em pontos dessa natureza
que a ConstitUição Cidadã, de 1988, na emoção, no entrecho-.
não ·signíficará simples objeção, mas a cautela de buscar camique das correntes, não percebeu as disparidades. Ouvi de
nhos que sejam legítiinos e não apenas destinados a agradar
autoridades fazendárias da União o depoimento terrível no
o Governo e seus aUxiliares.
. .
sentido de que, do que é arrecadado, ficam em Ia\l.or _d._a União
Eram esses, Sr: Presidente, os argumentos que queria
apenas 7%; toda a massa de recursos é repassada. O Estado
apresentar a respeito-do problema. Quero salientar que, quando Espírito Santo passa pela mesma situação por que passa
do houvermos modificado adequadamente a Constituiç_ão __e_
o Estado da Bahia, ou seja, é um Estado que tem sua equação
as leis, a União, os Estados e os Municípios ainda não cumeconômico-fin3ii"ceira inteiramente definida e delineada. Enprirão bem seus deveres se não _pb_edecer.em _ao_ (egime de
tretanto, sentimos - e aí começam as dísparidades - que
planejamento a que também se referiu_ o nobre Senador Elcio
alguns municípíos estão inteiramente fora da ·sintonra ·geral,
Aly<J.res._ Independentemente da idoneidade dos governantes,
resultando num quadro de desequilíbrio flagrante, responsável
muitas soluções t~m ~ido inade_quadas porque representam
por espetáculos tão terríveis. Tive a oportunidade de verificãr,
as -tendências pessoais, as inclinações, os desejos dos goverpor ocasião das eleições municipais, a existência de um ~'!sca
nantes e não as reai? necesSidades das comunidades. Isso porlabro total, conseqüência de um vício, muito bem assinalado
que as reais necessidades da co.munidade soment~ são_ satis7
por V. Exa: não temos, na verdade, planejamento para: desfrufeitas quando os governos obedecem a prioridades perfeitatarmos do equilíbrio nacional que desejamos. Há, no Conmente de,finidas no regime de planejamento. (Muito bem!
gresso, uma Comissão Mista destinada a analisar_ os des_equiPalmas.)
líbrios inter-regiona-rs brasileiros. O Relator, o ilustre Senador
Beni V eras, encontra-se preocupado em mostrar a seriíssirrút.
Durante o discurso do Sr. Josaphat Marinho, o
crise nos Estados periféricos. Para administrar o nosso País
Sr.
Humberto
Lucena, Presidente, deixa a cadeira da
- na verdade, um continente --é impossfvel encontrarmOs
presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues,
regras iguais para todos os_Estados. Talvez~seja esse um dos
]l' Vice~Presidente.
maiores erros. O Brasil te_m uma multiplicidade de aspectos
regionais que deve ser c~ORSiderada. Quero observar, ainda
0 SR_ PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _ Concedo
aludindo ao exposto por V. Ex~, que o úniCo- governante que
a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares.
não reclamou do_ seu ante.ce.S$Q.r foi Tomé de..Squsa. A me9.ida
O SR. EL_CIO ALVARES1PFL- ES. Pronu_n-Cíâ _o seem que se sucedem as _administrações. com es_se_Qes~l~b[Q,
com esse dequilíbrio, com esse descontrole na distribuição -guinte- discurso. sem rt~ViSãO do Oraaor-.") ...:.:. Si. Presidente,
dos tributos, temos um visão cada vez m_ais _triste. V. E)C'
eminentes colegas! senti-me_ ~o dever de fazer _u_~- rc:?8.ist[o
sugere - há também urna idéia do Senador Beni V eras de uma viagem feita por vários Senadores desta Casa a um
que tenhamos. de parte do Governo, um plano adrede feito
dos pontos maiS bonitos e fascinantes deste País, durante uma
com cuidado, com estudo~ profundos, para que não apelemos,
viagem que tinha como objetivo conhecer aspectos relacioem situações emergenciais, para· os âjustes_fiscais. É triste
nados com a agricultura da região privilegiada do oeste parasaber que os Municípios dependem dos Estados. estes da
naense. Pensei em fazer apenas um ligelro regTstro, rrias em
União, e, afinal de contas, o que é importante- o recurso
virtude do que nos foi dado a ver, entendo que pre"ciso fazer
-nunca aparece. O discurso de V. Ex~_ deve-ser levado em
um comentário mais amplo, interpretando por certo -a opinião
conSideração. O Dr. Ives Gandra Martins, ao falar sobre os
dos eminentes colegas, Senadores Dario Pereira, Jonas Pinheitributos na Comissão ·que inveStigava á éVã'SãOiiStal, expôs
ro, Luiz Alberto, Beni V eras, Nelson Wedekin e Alfredo
que estamos inteiramente desaparelhados, que a máquina arCampos.
recadadora é deficiente. No momento em que V. Ex~ faz
No dia 29 de janeiro, fomos até Foz do lguaçu, onde
essacontribuição,seriainteressanteque-oMirlistroPauloHada natureza foi muito pródiga co·m o riosSo País. Realmente,
dad, que, hoje, na nossa Comissão de Coru;ti.t.uiç_ãQ c; .Justiça.
para quem não conhece, o espetáculo das Cataratas do Iguaçu
demonstrou tanta_ serenidade e tranqüilidade, contribuísse pamarca, talvez, a presença de Deus diante dos olhos de todos
ra que, depois de sanada essa emergênCia de caixa, fossem
nós - espetáculo cuja beleza a nature~ n&o s_e cansa d~
ajustados os conceitos de V. E~~ à r~~lida.de_Q.ra~_H~inl._fr~cisª-= _ propqr"cionar a todos ~queles que vão à Reserva- Florestal
mos de soluções concretas para essa angústia que não é só
de Iguaçu.
da União: projeta-se também nos Estados e nos Municípios,
Por outro lado, também nos chamou a atenção um outro
no momento em que se efet!va a caréncia firiariceira: ---- - ~-- ·- âspêcto intinianíertté ligado à rece-ssão: o quadro dos sacoleiros
na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, o que na verdade
reflete uma emergência económica:; é iitCiíVel, naquela cidade
O SR. JOSAPHAT MARINHO -Agradeço-lhe a contriparanaense, ()tráfego dos sacoleiros, demonstração de um
buição, nobre Senador Elcio Alvares. V. Ex~ não se limitou
ao aparte de aceitação da tese, rrtas ofereceu novos elementos aspecto social que precisa ser realmente examinado à_ Ju_z da
à demonstração de procedência do que se argúi e, sobretudo, nossa legislação e da realidade económica que erifre.ntamos.
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Foz do Iguaçu deslumbra. O oeste do- Paraná, oeste de
terra fértil e bonita, é realmente um __convite para a refl_ex~p.
E os Senadores que iri:tegraram essa delegação tiveram, como
ponto principal, não só a oportunidade de ver a beleza das
Cataratas do Iguaçu e de sentir o problema do aspecto social
de sacoleiros que trafegam na fronteira, mas uma missão que
quero revelar por inteiro, porque vai dar bem a dimensão
de como este Brasil precisa ser conhecido e alardeado.
Fomos convidados para conhecer uma fazenda chamada
Mitacoré, que quet dizer "o filho esperado". Essa fazenda
integra o complexo do Grupo Bamerindus e est(situ"'-daem
um município bem vizinho a Foz do Igu~çu, cujo nome, se
não me engano, é São Miguel do Iguaç~. E nós, Senadores,
saímos em uma manhã bonita de sábado para conhecer Mitacoré.
Desde o primeiro momento, sabíamos que não seria uma
visita comum, porque teríamos diante dos nossos olhos um
trabalho diligente, voltado inteiramente para a afirmação de
que este País é capaZ de fazer as coisas e de reali2:á-las em
nível de primeirO.,.IriundO.
__ _
, - _______
___
Gostaria de assinalar que o Grupo Bamerindus tem Ia:Zendas de pecuária, reflorestamento e agricultura nãO- a-penas
no Estado do Paraná, mas também no Pará e em Roraima.
Na sala de palestra da fazenda Mitacoré, os Senadores tiveram
a oportunidade de ver a exibição de um vfdeo que é um
poema de confiança a este País; é um hino de louvor ao
trabalho, principalmente daqueles brasileiros que, perdidos
nos longíquos do País, realizam realmente uma tarefa admirável.
Vimos, contado de maneira épica, a ida da boiada passando pelos rios, atravessando o Amazonas até a fazenda situada
em Roraima; tudo isso constituía no vídeo uma verdadeira
epopéia que culminava exatamente pela crença do homem
no trabalho e, acima de tudo, a convicção de um grupo paranaense que acreditou no Brasil e está realizando um trabalho
que merece ser exaltado.
_
_ _
_
Sinto-me limito à vontade._ Não estou fazendo_ discurso
de louvação a um colega tão querido de todos nós. Estou
fazendo um reconhecimento público, em nom~ dos Senado~es
que estiveram em Foz do Iguaçu, a um trabalho que merece
ser exaltado e servir de exemplo a todos os brasileiros_-Essa fazenda, Mitacoré, tem 1.089 hectares 'de terra e
verificamos a febricitante atividade desde o primeiro momento
que começamos a conhecer a fazenda: não há um metro quadrado de terra que não esteja cultivado, e tudo conforme
rigorosas técnicas agrícolas que lhe dão uma produtividade
invulgar.
E bom assinalar que Mitacoré não é urna exCeção; ela
faz parte de um contexto de fazendas cujos índices de produtividade são muito altos. A imagem que vimos, ao percorrer
as lavouras de soja e milho. é uma afirmação na agricultura
brasileira.
À medida que a paisagem se descortinava ao nosso lado,
o Ministro José Eduardo, nosso querido companheiro, dizia,
com muita ênfase, que não admitia que a União tivesse obrigação de subsidiar a agricultura e que o agricultor brasileiro
precisava ter .esse compromisso com o nosso_ Pafs, porque,
na verdade, esse é um compromisso de trabalho que produz
resultados, quando o projeto é dar ao Brasil uma agricultura
cada vez mais dinâmica.
Se eu tivesse palavras para definir a empolgação e-o entusiasmo, gostaria, neste momento, de dizer aos Srs. Senadores
g~esou um homem urbano. Não sou da zona rural, não conhe- ,
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ço fazendas. Sou um advogado que trabalha numa capital
e conhece muito pouco da vida de fazenda.
Naquele instante, independentemente da nossa dose de
boa vontade, comecei a acreditar que o País precisa examinar
seriamente as suas práticas agrícolas, baseando-se no exemplo
da Fazenda Mitacoré, que foi eleita por nós para ser a fazenda
modelo desse sistema.
Gostaria de destacar que José Eduardo Vieira, MinistrO
da Indústria e Comércio, aplica seus conceitos-pessoais, que
são muito interessantes; gostada de- registrá-los ao longo
do discurso, porque estou fazendo o elogio de uma fazenda.
Queria associá-la, por inteiro, ao hOmem que a fecunda. Estamos acostumados a ver José Eduardo Vieira sempre citado
como o banqueiro, Presidente do Bamerindus. Quando S.Ex~
começou a falar para nós no auditório sobre a Fazenda Mitacoré; pudemos constatar que é um agricultor. é um homem
realmente de chapéu. Entendemos, então, porque ele usa
o chapéu como símbolo. José Eduardo Vieira é um homem
do interior, da faÚ:nda, que acredita em agricultura. Esse
Senador falou com um entusiasmo tal que sentimos naquele
momento_, ao lado dos nossos companheiro-s Senadores, que
tínhamos de reportar por inteiro esta visita porqUe estávamos
realmente diante de um grande _brasileiro cuja mensagem
de trabalho precisa ser alardeada para todos nós.
No instante em que começamos a ver a Fazenda Mitacoré,
tomei alguns apontamentos que gostaria de expor agora para
que ficasse inscrito nos Anais da Casa e servisse de pontos
básicos para a avaliação dessa obra.
"Mitacoré.
José Eduardo Vieira aplica seus conceitos de que
é necessário adquirir conhecimento, tecnología disponível. Mas não basta isso. É preciso saber aplicar este
conhecimento. Na agricultura, como na indústria, a
produtividade é cada vez mais uma função de gerenciamento competente de adequado."
Lendo-se os jornais, vemos o problema dos bóias-frias.
.José Eduardo Vieira deixou muito claro que_, na fª"zenda dele,
jamais existirãO- bóias-frias, poí-que o cuidado que ele_ tem
com- o trabalhador rural é impressionante. Ele -entende que,
à medida que o trabalhador se vincula à terra, cada vez mais
se prepara no amanho da terra e para a produtividade. Evidentemente, um trabalhador que nunca fez nada, cometido em
uma tarefa, não vai ter a produtividade daquele trabalhador
que, regularmente, vinha trabalhando. E o resultado? Estive; mos lá, todos os Senadores, e não foi visita preparada; a
atividade constatada é da índole da fazenda. Na vila, onde
os trabalhadores rurais da fazenda do Mitacoré vivem, todas
as casaS- têm televisão. 'Tudo é liinpo, dando uma demonstração da integração da fazenda com o trabalhador rural, trans.mitindo-nos a convicção de que pode haver diálogo entre
o capital e o trabalho da maneira mais construtiva possível.
Tomei conhecimento, conversando com trabalhadores da
Fazenda Mitacoré, que o lazer, as peças teatrais, o playground,
tudo é parte integrante de uma vida comum, fazendo com
que realmente o trabalhador rural tenha estima. E há um
detalhe: existem prêmios de produtividade. Um caso foi cita, do e considero-o interessante: o tratorista que cuida do tratar.
, O tratar tem uma vida'média, vamos admitir-e, faço questã?
de frisar que sou um homem urbano - de sete anos. A
, medida que o tratar vai rendendo mais do que esse tempo,
vai sendo acrescentado, em favor do tratorista, um prêmio
1
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financeiro que leva o tratorista, realmente, a dedicar a sua
máquina todo o empenho, para que tenha melhor produção.
Gostaria de citar outro detalhe. Se u~ trabalh_ador não
quer trabalhar com seriedade e prejudica a produtividade do
grupo, são os próprios companheiros que vão pedir que o
trabalhador faça parte daquele grupo, para que o índice de
produtividade cresça cada vez mais e, assim, seja construído
aquilo que queremos: o trabalho organizado em favor deste
País.
O Sr. Jonas Pinheiro- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. ELCIO ALVARES- OuçO <i nobre Senador Jonas
Pinheiro.
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quais as razões? Havia áreas que não estavam plenamente
·ocupadas. Para produzir 40 mil sacas de milho por hectare
são necessários 50 mil pés de milho por hectare, mas ele
constatou que, na verdade, havia uma média de 35 mil-pés
de milho para produzir. Ora, 50 rriil tem que produzir muito
mais do _que 32! Começou, então, a analisar se a semeadura
que testava em casa observava o e_spaçamento previsto no
planejamento, se a quantidade de sementes colocada em cada
cova era o pre·visto no planejamento. Verificou que não era.
Em vez de plantar 50 mil, só estavam plantando um pouco
mais de 30 mil. E foi assim, através da observação, que se
viu que existiam áreas qüe não eram ·plenamente ocupadas.
Instalou-se, então, uma estação meteorológica que dá a temperatura da terra, em qualquer época do ano - tem isSo
O Sr. Jonas Pinheiro -Nobre Senador Elcio Alvares,
retratada ao longo de 10 anos; dá o dia exato em que deve
acolho a generosidade de V. Ex~ no sentido de deixar que
eu participe do pronunciamento de V. Ex~ sob a forma desse
ser feita a plantação, dá o dia da colheita, dá a _sucessão
aparte que me concede. Não consegui conter o meu entude produtos, de lavras a serem cultivadas: um ano o milho,
siasmo e por isso desejo" também manifestar a ím-pressão que
depois o feijão, a soja, o trigo. Com isso, economiza_-s__e_ o
cjU.e se gastaria normalmente adubando a terra, porque o trigo,
colhi da vista que juntos fizemos àquela- faZenda, Eu nie Sinto
um tanto constrangido para falar de José Eduardo Vieira,
micos, enquanto a soja repõe aquilo que o trigo tirou, no
tendo em vista que ele é um dos exponenciais do nosso partido,
ano seguinte; já o milho repõe o que a soja tirou. De modo
o PTB - Partido Trabalhista Brasileiro. V. Ex~ fica rríuito
que esse ciclo vai,enriquecendo__ a terra e dispensando a aduba~
a -cavaleiro para falar, até porque é de outro partido-~ o PFL,
ção com outros elementos químicos ou adubos naturais. Foi
mas eu me sobreponho ao meu constrangimenfo e venci o
a partir daí que vimos também a quªlificação do trabalhador
com o treinamento, a não~rotatividade da mão-de-obra. Por
desejo de falar, de comentar a nossa visita e de falar sobre
isso, ele diz que na fazenda não existem bóias-frias; lá os
José Eduardo Vieira. Na verdade, Senador, vimos um exem~
pio singular de patriotismo, de brasilidade, de humanismo,
trabalhadores são permanentes. É muito difícil haver uma
do espífito de um homem trabalhador, que deseja um Brasil
substituição, porque ele diz ser um desperdício contratar um
muitas vezes melhor do que o que temos, com sentimentos
trabalhador, ensiná-lo, prepará-lo, adequá-lo, instruí-lo e, em
profundamente humanitárioS, que se levante com o sol nasseguida, dispensá-lo. É uma tese permanente de combate ao
desperdício. Além desse tratamento dispensado aos trabalhacente para trabalhar como qualquer outro trabalhador. A Fazenda Mitacoré é um exemplo de produtividade, de combate
dores, pudemos constatar que as numerosas famílias que traao desperdício, qüe- é, ii.o meu entender, à bandeira maior
balham lá têm uma granja de frangos, cujas matrizes foram
que devemos levantar nessa fase que o Brasil __ está__atrªYes- _ providas pela fazenda, cabendo a essas famílias· a gerência
sando. Tenho a convicção de que o desperdício é, realmente,
do empreendimento, sendo que os resultados da produção
um dos grandes e maiores componentes, uma forte v...ariável
são divididos entre eles: o excedente é Vendido ou distribuído
entre as famílias, não recebendo a fazenda um centavo sequer
que compõe o quadro inflacionário do País. Veja bem V.
de _lucro .. A produção de leite, queijo e manteiga é gerenciada
Ex•: ele nos fez constatar a existência - e recorda-m~ muito
pelos trabalhadores e em favor deles. Quer dizer, são traços
bem, no auditório onde se ia exibir um filme de vídeo, antes
de ser mostrado todo o projeto do Grupo Bamerindus, que
de humanismo, são traços de reconhecimento do valor do
não se exaure na Fazenda Mitacoré, mas expanae.;-se -por nu~
trabalho e do trabalhador. Nobre Senador. esses pontos só
fazem enaltecer o espírito empreendedor do Ministro José
merosas fazendas- não do Bametihdus que lida com dinheiEduardo Vieira. Sinto-me constrangido _em falar_ de S.Ex•,
ro, com papéis, com títulos; ele quis mostrar~nos a participação
pela amizade que nos une; mas, instado pelo discurso de V.
do Grupo Bamerindus na produtividade, na produção de aliE_~, não posso me conter em dizer que o Ministro José Eduarmentos, no aumento e na concessão de empregos para o povo
e para os trabalhadores; e convenceu-nos disso. Conhecemos --do_ Andrade Vieira é um exemplo ele brasileiro. O_ Brasil precia fazenda modelo quando _ seu_ irmão a adquiriu, quando ele
saria de muitos como ele para sair da crise.
dizia que começou a preocupar-se com a questão da produtividade em 1981. Assumiu a Presidência do banco após o faleciO SR. ELCIOALVARES- Nobre Senador Jonas Pinheimento do irmão e co_meçou a se preocupar com a produti- ro, acolho, com muita alegria, o seu aparte, porque V. Ex•
vidade. Por quais caminhos iniciou a preocupação com a profoi de uma felicidade sem par ao retratar toda aquela visão
dutividade? Quando sabedor - viveu grande parte de sua
magnífica que-tivemos do trabalho na Fazenda Mitacoré. Envi.da nos Estados- Unidos--:- de que o Brasil possui as melhores dosso, por inteiro, o que V. E~ falou. Na verdade, o trabalho
terras do mundo e, em contrapartida a esse fato, detém do Ministro José Eduardo Vie_ira na Fazenda Mitacoré precisa
um dos menores índices de produtividade. Diante da análise
ser apregoado por to-dos nós.
dessa contradição, em que as melhores terras deveriam pressuO Sr. Louremberg Nunes Rocha- Permite-me V. Ex~
por a maior produtividade, mas era o contrário, ele começou
um aparte, nobre Senador Elcio Alvares?
a se preocupar com a produtividade. Estabeleceu um projeto,
começando por ensaio e erro e chegou à conclusão de que
O SR. ELCIO ALVARES- Com ~razer, ouçn V. Ex•,
é possível se fazer no Brasil inteiro o que hoje ele faz na
fazenda modelo. Bastaria revisar as operaçõeS feitas.- Se a nobre se-nador Louremberg Nunes Rocha, e. em seguida,
produtividade de grãos é medida por hectares, e um hectare ouço o nobre Senador Alfredo Campos, que conosco também
tem que produzir 40 mil sacas, mas só está prOduzindo 20, esteve em Foz do Iguaçu.
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O Sr. Louremberg Nunes Rocha - Regozijo:..rrie duplamente, Senador Elcio Alvares. Em ptirhe"irólugar, porque
sucedi ao Ministro José Eduardo ViCir3'na liderança do PTB.
Em segundo, porqOe vejO-,- traZida á-filbuna,-Uma experiêilcia.
que tem que ser difiirldida, e V. Ex~ participa disto. Há pouco,
o Brasil passou por uma experiêncía terrfvel em que um discurso vazio, sem nerihurna CorieSpóndência ria prática pessoal,
conseguiu iludir toda uma Nação. Agora,-o que V. Ex• traz
ao plenário é uma-experiência prátiCa-, uin- exemplo de vldã:
particular que corresponde à vida pública -de José Eduardo
Vieira. Ou seja, é alguém que, bem~suCedido na iniciativa
privada, vem à vida pública trazer o seu trabalho, a sua ação
prática. Não são apenas palavras, palavras vazias, flatus voeis:
é alguém que une a palavra à ação, que traz, com sna ação
prática, o exemplo a esta Nação. Isso é muito importante
para que as pessoas e- este País entendam que não podem
mais se deixar iludir por simples palavras; as pessoas que
se apresentarem politicamente para ocupar cargos e posições,
quando falarem, terão que fazer correspórlder às suas palavras
a sua ação anterior, para que essas massas- -que temos no
Brasil, que são tão vulneráveis à influência da mídia eletrónica,
não sejam maiS u-ma veZ iludidas. Assim, esse exemplo do
Ministro José Eduardo de correspondência entre palavra e
ação tem que ser realmente passado, tem que ser difundido,
como está ocorrendo aqui, hoje, pela voz competente de V.
EX\ e istO, "evidentemente, é um grande avanço, um grande
ganho para esta Casa. Acredito que -O MiniStrO-José Eduardo,
com o seu desempenho e competência, ainda vai ajudar muito
o nosso País. S_~ Ex~ tem missões airtda mais importantes para
cumprir, e tenho certeza de que V. Ex~ também pensa assim.
Por isso, ao congratular-me com V. Ex~ pOr esse belíssimo
discurso, agrego-aqui ãS palavraS da Liderança do PTB e,
mais do que isto, a certeza de que pessoas como o Ministro
terão que contribuir aíil.da mais para Que--riósso País tenha
um melhor futuro. Parabéns a V. E-x~, nobre Senã.dor.
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mente em que chegavam na Mitacoré, por ordem de José
Eduardo, recebiam dele uma palavra de esclarecimento e
orientação, de forma a poderem aumentar, em suas regiões,
a produtividade de fazendãs- excepcionais. Isto demonstrou
que não há, da sua parte, o sentido egoístico de querer produzir somente pãra dentro da Mitacoré, maS, siDi, O sentido
comunitário "de querer passar a experiência que está sendo
vivida ali- urna experiência que deveria ser conhecida nacionalmente - a todos aqueles que convivem com esse grande
brasileiro que é nosso Colega e atual Ministro da Indústria,
do Comércio e do Turismo.
O Sr. Alfredo Campos- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. ELCIO ALVARES- Pois não. Ouço, com muita
alegria,_ o aparte do nobre Senador Alfredo Campos, que
participou também dessa viagem, que considero muito impOrtante seja levada ao conhecimento do Brasil por inteiro.

O Sr. Alfredo Campos - Nobre Senador Elcio Alvares,
escutando o discurso que V. Ex• faz nesta tarde, aqui, no
plenário do Senado Federal, noto, inicialmente, dois pontos.
V. Ex\ cOmo bem o disse, não é um homem rural, mas um
homem da cidade. Já eu posso dizer que sou um homem
do meio ruraL Sou fazendeiro~ nascido e criado no meio rural.
Por isso, o choque que tive- e parece que nisso vai algum
contra-senso, mas não vai - foi bem maior que o choque
que V. Ex~ levou. Eu, que conheço fazenda, sei, inclusive,
o que este termo significa. Fazenda- nunca é demais lembrar
-_vem do verbo fazer: Todos os sfias, o homem do campo
vai fazendo alguma coisa e nunca termina de fazer. Vai fazendo durante toda a sua vida e, finalmente, morre sem ainda
ter conseguido fazer aquilo que idealizou. Daí o nome "fazenda". Mas o choque eu que levei foi porque o que visitei não
foi propriamente urna fazenda, dessas que todos conhecemos.
Lá não há mais nada a se fazer; está tudo pronto, tudo feito.
É uma fazenda-modelo, uma fazenda espetacular, onde não
se
perde um dedal de terra, onde nada é desperdiçado. Além
O SR. ELCIO ALVARES - Realmente, nobre Senador
disso, pareceu-nos, corno uma primeira iinpressão, que todoLouremberg Nunes Rocha, esse quadro pintado em torno
mundo lá trabalha satisfeito, porque está trabalhando não
do Ministro José Eduardo precisa ser realmente divulgado.
só para o proprietário da terra, mas também para si próprio.
Surpreendi-me com ele. _Conheci o Ministro José Eduardo
Foi isso o que vimos naqueles mil e pouco hectares de terra
aqui, como Senador que veio conosco em 1990; até certo ponto,
aproveitados totalmente, sabendo que, por trás, existe uma
o lado dele que mais se destacava era o de Presidente do
vontade hercúlea de plantar, de fazer e de dese_nvolver não
Banco Bamerindus, e a associação do banqueiro com o mansó o Paraná, mas o Brasíl inteiro. Naqueles filmes que vimos,
dato popular cria sempre uma dúvida. Hoje, posso proclamar
desta tribuna, em abono às palavras de V. Ex~, tão judiciosas- pudemos constatar que foi uma verdadeira epopéia levar gado
da região Sudeste para o longínquo Estado de Roraima. Há
e corretas, que o MinistrO José Eduardo é um brasileiro cOm
dez _anos, o Ministro José Eduardo, e nosso colega aqui de
alma de agricultor. S.Ex~ está no Ministério da Indústria, do
Senado, fez isso. Eu até disse a S. Ex~ que gostaria de ir
Comércio e do Turismo realizando um belíssimo trabalho,
hoje
a essa fazenda de Roraima, para ver o que conseguiu,
mas, talvez, quem sabe, a sua atuação na área da agricultura
dez anos depois, esse bandeirante da agricultura e da pecuária
fosse modificar vários conceitos cediços que aí estão, dando
no BrasiL São essas as palavras que eu queria deixar aqui,
uma nova dinâmica de produtividade a este País.
e não poderia deixar de fazê-lo, pois, mesmo podendo dizer
Foi comoVeiite! Ali, se eu -pUdesse transmitir por inteiro - que conheço uma fazenda, verifiquei que ainda conheço muito
a fala do Ministro José Eduardo, de chapéu na cabeça, que
pouco daquilo que vimos lá. Ela não é somente urna fazenda:
é a característica.- dele! E faço questão de explicar isto: eu
é uma empresa muito bem montada e que dá lucro. Se espatambém não entendia muito o banqueiro José Eduardo de
lhada por todos os rincões do Brasil, poderia fazer a felicidade
chapéu na cabeça, com aquele jeitão· niéiõ-de caipira que
do povo e deste País. Muito obrigado a V. Ex~.
ele tem, vendendo uma imagem polítiCa. Eu dizia: mas isso
é uma jogada de marketing!
O SR. ELCIO ALVARES -Senador Alfredo Campos,
Nada disso! José Eduardo é realmente .um homem do
o seu aparte tranqüiliza-me, porque, falando na qualidade
campo; pude colher isto durante a visita. Lá havia vários
de homem urbano, tive receio de ~O!l}eter alguma heresia
prefeitos, e todos foram unânimes em transmitir um- preito· em se tratando da terra, urna atividade que é uma espécie
de admiração profunda por ele. Aqueles que não eram polítide catecismo, uma espécie de religião. As pessoas que praticos e prefeitos, mas agricultores, falaram todos que, no mocam o culto da terra têm linguagem e hábitos próprios, como.
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se pertencessem a uma comunidade universal, dife~ent~ daqueles que vivem den~rQ_d~ m_ejfóp9l~~' C()~~--~-u~ __ y. J?x_~
fez uma colocaç~o brilhante, pois sentiu de perto o que foi
aquele impacto. e __a s:ua palavra é muito clara. Foi realmente
com estlJ,pefação que constatamos, dentro de uma fazenda,
critérios que a transformam num verdadeiro laboratório agrícola, como se_ já _nãQ baªtª~se- _eS.§~ aS}:!_~~~__ tão importante
do aproveitamento de cada metro de terra coffi.CrCUftíVO.------Então, com o aparte de V. Ex•, Senador AlfredoCaJI!pos,
tenho tranqüilidade para prosseguir, porque, na verdade, estou prestando aqui um_ depoimento que, no fundá, é um hino
de exaltação, porque acredito no ·campo e naqueles que têm
realmente dedicação ao labor da terra.
O Sr. Gerson Camata -Permite~me V. Ex• um aparte?
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com que destaca a peisonalidade desse nosso Companheiro,
que __~stava, há muito, a merecer aqui, do Plenário, uma pala~
vra e uma hÕmeriã.geni. -- ---- ----- -- -----

0 SR. ELCIO ALVARES- O seu aparte, Senador Gerson Cama ta, enriquece ·sobremodo o meu pronunciamento.
Fico feliz, porque constato, na unanimidade dos pronunciamentos, o reconhecimento à obra_ que José Eduardo realiza
em todo o Brasil, principalmente no seu Estado natal, o Paraná.
O Sr. Mauro Benevides --Permite-nie V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Elcio Alvares?
O SR. ELCIO ALVARES - Passo a ouvir, com muita
alegria, o eminente Líder Mauro Benevides, o nosso sempre
e permanente Presidente.
O SR. ELCIO ALVARES- Ouço, com muita satisfação,
O Sr. Mauro Benevides - Muito obrigado, nobre Senao meu querido colegá de Bancada, pelo EspfrffO-Santo, SenaR
dor. Desejo neste aparte também significar:a V. E~ o in'lertso~
dor Gerson Camata.
respeito que tenho pelo trabalho desenvolvido, em suas múltiO Sr. Gerson Camata- Senador Elcio Alvares~ em conplas empresas, pelo Senador José Eduardo Vieira. Pe-rmitO-me
versas privadas que mantive com_ V._Ex! 110~_ ~1U-mg~ __5J_ia~_t __ _ recorQ.ar, a ~st~ -~ltura do seu disc_urso,_ que_ I}O ano passado,
V. Ex• me participou, com muito entusiasmo, a experiência
em 1992, V. Ex•, eu e -roais 38-CO-Iegãs âesta-casa~- além
de três d~z~nas de Deputados Federais, estivemos no munique os Senadores .tiveram na yis~t~ _qll:~- fi~rªm -~ _F.'_~~nda
cípiO -de- Afã POli, nO -P-araná, e- riessZCõcasiã(i asSlstim.os-,-verda~
MitacOré. Eu não- pOderia deixar de me associar - capixaba
e Senador que sou, corno V. Ex•, pelo Espírito Santo deiramente entusiasmados, à inauguração de um extraordiàs suas palavras, que enfocam não somente a obra do Ministro
nário empreendimento, no valor de 600 milhões de dólares,
José Eduardo. mas também a personalidade desse grande
comprovando, assim,- o arrojo, a garra, a clarividência dõ
Senador José Eduardo Vieira. Todos saímos de Arapoti imbrasileiro. Confesso que, durante a campanha, quando comepregnados daquele entusiasmo e otimismo em re1ação aoS
çou a surgir, rio markeling em nível nacional, a figura de
um banqueiro candidato a senador, pareceu-me .que teríamos
rumos do País. Eu, particularmente, fiquei tão contagiado
aqui, no Senado, um banqueiro orgulhoso, imponente, que
que - e V. Ex~ deve se recordar - orador de recursos limitaé a imagem que se tem. Com _o passar do tempo, fui descodos, nessa ocasião, ocupei a tribuna para externar, enaltecendo com p<).lavras candentes, o que representava para nós
brindo que o Min_istro JQsé Ed!-!_ardo !f._ão é §Qtn_~Il~~~ u_!ll f:)~n
a inauguraÇão de uma fábrica modema, com tecn_ológia iigoroqueiro; é, antes_de tudo, um brasileiro,_um horn~m qu~~._e~
todos os setores e atividades onde _cOloca _a mão, vence com
sa~~nt~ _aprimorada, em condições de significar um estímulo
dedicação, trabalho e seriedade: Aqm!le itiít0-(k-griiiide-"bim- -- vig~roso para- a retomada do -de-senvolvimento no nosso País~
queiro --e um banqueiro competente, que- transfOrmou o
Sobre esse homem que o Presidente Itamar Franco_foi pinçai
dentre tantos brasileiros ilustres para ocupar a Pasta da IndúSBamerindus num. dos maiores bancos_,_ e~_ termos ~-~cionais,
tria_, do Coniércio e do Turismo;-pelo seu êxito empresarial,
e dos que prestam_melhore$_serviços ;t co~unidade finan~jra
estamOs absolutamente convictos, até nóS-arriSctúrtõS ã-progbrasileira- transformou-se no q~ ~ gr~nde brasileiro. Pude
observar _a man~_ir~ afªyel, çordata e ~i_!Dp~~~-q~e S.Ex~ tem
nosticar que José Eduardo vai cumprir uma missão marcada,
no trato não somente com seus companheiros, mas também
sõbretlido, peto--aesefo de aCertar, de colaborar para que a
com os funcionários- do Senado. Como_ V. Ex~ _bem frisou,
jndústJ].a_, o comércio e os pólos turísticos do nosso País possam
na verdade, _o Ministro José Eduardo é muitQ J.:!lai~ .1avt:ador
efetivaroente contribuir parã O crescimento ec.onômiço <.9
do que banqueiro. Além disso, acompanhei os pronunciabem-estar dos brasileiros. Portanto, cumpriinento V. Ex~ pelo
mentos que S.Ex' fez nesta Cas~ ~.m todC?s ç~ _ m_9_11l~Qt.o_s Qe
op<?rtJ.!nO pronunciam~nto .na tarde _de_~?.~e ..
crise, em que sempre trouxe uma palavra calma, tranqüila,
O SR. ELCIO ALVARES-:- Quero assinalar o meu proorientadora no sentido do trabalho, da produtividade e da
fundo agradecimento- ao Líder Mauro Benevides, que, com
seriedade na condução dos negócios no Brasil. E-sse nosso
muita clarividência, já associou um outro aspectc_>~ da personacompanheiro Senador, além de dar a sua cOntribuição ao povo
lidade de José Eduardo. Eu falava, admirado, soQr_e o_agriculbrasileiro no Senado da Repúj)lica, vem, ag~ra, trazer a sua
tor,
e agora o Senador Mauro Benevides mostt.a-:JlOS o José
experiência de empresário vitorioso na agricultura, levando
Eduardo industrial, com uma fábrica de celulose que merece
essa experiência também para o Ministério._Quando deveria
ser também exaltada, porque não polui o meiO ambiente,
po aos seus negócios privados, ao contrário, _c;:mprega-o quase
devido a técnicas inovadOras. E a fala do Líder Mauro Benetotalmente na condvção dos negócios públicOs; no Brasil, realivides deixa muito claro que José Eduardo reaitiú::üie é uril
zando um maravilhoso trabalho no MiniStério -da Indústria,
homem talhado para grandes missões. Neste in.s~nt~__ern_que
do Comércio e do_ Turismo. Seria born_que 9~-nr<?s.~~pre~ái"~os
-s~ Ex~ presta esse depoimento, incorporo à faceta multiformebrasileiros tivessem esse mesmo sentido de Brasil, uma instituida personalidade de José Eduardo ~ssa qualidade de~ grande ..
ção_que, para José Eduardo, está acima _de todas as sq~s
industrial, que faz do minúsculo Município de Ai'apOti, hOje--;---atividades., e, co_mo ele, empregassem também a sua expeuma célula viva de trabalho._
.
riência e os seus conhecimenros um pouquii:tho ~ -serviçõ- do
Agradeço, ainda, ao eminente Líder Mauro "J;ieTieVidesBrasil. Foi um_ grande achado da polít~ca. Empresários da
por nos ter lembrado, com muita justeza, essa outra visifh'
sua estirpe honram sobremaneira todos nós políticos e, acima
que esta Casa também não vai esquecer, à fábrica de celulose,
de tudo, o BrasiL Cumprimento V. Ex~ pela oportunidade
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quando pudemos constatar que. tarllbém no trabalho industrial, concreto, há o amo~ à nãturCza; porque ãqueia fábrica
não polui, ao contráriO de tantas outras fábricas de celulose
que agridem o meio ambiente.
No momento em que carinhosament~ me reporto a essa
visita, gostaria ~e registrar também a no~sa grande alegria
por verificar, ·ali, no oeste do Paraná, o grande prestígio do
Senador Luís Alberto. Ele é um homem talhado para ser
o suplente do nosso colega José Eduardo, porque foi inexcedível sua dedicação aos colegas, demonstrando claramente
a sua identidade com o Paraná. Aqueles depoimentos que
recolhemos, as provas de manifestação e catiflho a Luís Alberto, não deixavam de ser, ali, uma magnífica simbiose com
a hospitalidade, também de José Eduardo, deferida a todos
__
_
seus colegas.
Sr. Presidente, já que estou sendo 3.dvertido do tempo,
prossigo, para encerrar, completando os dados que julgo fundamentais neste momento cm que exaltamos a Fazenda Mitacoré como verdadeiro laboratório agrícola e exemplo de produtividade para a agricultura bra~ileira. Como resultado desses
conceitos pessoais de José Eduardo, Mitacoré é, hoje, uma
empresa-modelo em matéria de produtividade.
Vejamos especificamente o caso do milho, que é exemplar. Os altos índices de produtividade de milho não irrigado
obtidos na fazenda são fruto de rigorosos métodos de preparo
de solo, fertilização e uso ·controlado de defensivos agrícolas.
Graças a esse cOnjunto de fatores, foi possível atingir o invejável índice de 6.792 quilos por hectare de milho seco, limpo
e classificado dentro dos padrões internacionais. Isso significa
mais do que o dobro da produção média do Brasil, de 2.250
quilos por hectare, e do Paraná, de 2.870 quilos por hectare.
Em algumas áreas foram atingidos 9.240 quilos por hectare,
o que representa quatro vezes a média brasileira.
Nas lavouras de arroz e soja, a produtividade da Mitacorê
também supera a brasileira, graças à tecnologia empregada,
com áreas irrigadas para o arroz, estudo e preparo de solo,
adubação verde, controle de insctos, ervas daninhas e fungos
na soja.
O Sr. Nelson Wedekin- V. Ex~ me permite um aparte,
nobre Senador Elcio Alvares?
O SR. ELCIO ALVARES - Ouço com muita alegria
o Senador Nelson Wedekin, que também foi participante dessa
viagem inesquecíVel a Foz do iguaçu.

O Sr. Nelson Wedekin- Exatamente por ter sic!o participante e ter tido a enorme alegria do convívio _com os demais
colegas que participaram desse encontro qu-e ~1vemos em. Foz
do Iguaçu, quero cumprimentar V. Ex~ pelo discurso. Rertero
todos os termos da análise exaustiva, inteligente e: competente
que V. Ex• faz, aliás, como em todas as outras ocasiões; e
reitero também que o Ministro José Eduardo yieira 1 c_omo
empresário, indiscutivelmente, é um exemplo _para o _!l!?SSO
País e para todas as gerações. S.Ex•, com seu esforço, trabalh?
e capacidade, nos dá a todos a sensação de que este Pars
pode perfeitamente dar certo. Por isso cumprimento V. Ex~
pelo seu pronunciamento absolutamentC: oportuno e em ~oa
hora feito, pois ele nos mostra que, apesar-de toda a cnse,
de todas as dificuldades e problemas que vive o nosso País
hoje, há algumas luzes no final desse túnel que p~rece não
terminar. Nós que pudemos testemunhar o que trvemo~ a
felicidade de ver naquela visita, creio que podemos ter esperanças.
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Q SR. ELCIO ALVARES -Agradeço o aparte do Senador Nelson Wedekin, que também ilustra de maneira muito
clara e objetiva a impressão de todos tivemos por ocasião
da visita à Fazenda Mitacoré, em Foz do Iguaçu.
ProSsigo rapidamente o meu discurso, pois estou sendo
advertido a respeito do tempo.
Na Fazenda Mitacoré, ut_il_iza-se também a cultura por
faixas alternadas, rotação de culturas e plantio direto como
técnicas para mc:Hhoiar a produtiVidade, controlar as pragas
por meios biológicos e aumentar a produção. Lá a produção
média de soja é de 2.550 quilos por hectare, enquanto a média
brasileira é de 1.976 quilos por hectare e a paranaense, de
1.686 quilos por hectare. A de trigo, de 2.000 quilos por
hectare, também é bem superior à brasileira, de 1.434, e â
paranaense, de 1.686. A de arroz, de 5.500 quilos representa
mais do que o dobro da média brasileira, de 2.279 quilos
por hectare, e supera em quatro vezes a paranaense, de 1.570
quilos por hectare.
Em todas as fazendas, é notória a preocupação social
de José Eduardo para com seus empregados. Eles ganham
acima da média e contam com assistência médico-hospitalar,
dentária e educacional. Corno líder empresarial e, mais tarde,
como político, "S. Ex• sempre defendeu a idéia de que o empresárfO rlioderno é o grande responsável pela educação e pela
saúde de seus empregados.
Além das_ fazendas, o Grupo Bamerindus é proprietário
da central de inseminação artificial Lagoa da Serra, que revoluciona a pecuária nacional, sendo responsável por 32% do
mercado de sêmen bovino no Brasil, com a comercialização
anual de 700 mil doses. Até 1995, a meta é duplicar a produção.
No setor industrial - conforme foi referido pelo nobre
Líder Mauro Benevides- a fábrica de papel da Inpacel começou a operar no fim do ano passado em Arapoti, no Paraná.
Exigia investimentos da ordem de US$800 milhões para produzir cerca de 200 mil toneladas de papel por ano, gerando
1.500 empregos diretos.
O Bamerindus ocupa posição de destaque entre os grupos
econônlicos brasileiros, incluindo, além das atividades citadas
nos setores primários e secundários da eC<?nomia, serviços
bancários, seguros e participação acionária em diversas empresas. Trata-se do terceiro maior banco privado brasileiro em
volume de recursos captados e tem a segunda maior rede
de' agências, com 2.360 pontos de atendimento. Assumiu, nos
últimos dois anos, o primeiro lugar em operações de câmbio
entre os bancos de capital privado. O Barnerindus é o terceiro '
maior grupo segurador do Brasil, com-um volume de prémios,
em !992, da ordem de US$500 milhões.
José Eduardo de Andrade Vieira deixou o comando de
todas essas empresas para se dedicar exclusivamente às atividades política e administrativa. Elegeu-se senador pelo PTB
do Paraná, tendo obtido 1,1 milhões de votos, mesmo sem
atrelar sua campanha â de qualquer candidato a governador.
Nos dois anos de seu mandato atendimento. - e todos nós
somos testemunhas da sua proficiente atividade - resolveu
aplicar a sua experiência na atividade legislativa.
Trabalhou ativamente nas comissões, onde sempre revelou - e isto é comovente - um comportamento eu diria
quase juvenil, buscando aprender com as pessoas mais experientes desta Casa, dando, assim, uma demonstração de humildade que merece ser registrada. Foi relator de projetes importantes, como o da modernização dos portos e o da lei da
informática, na Comissão de Assuntos -Económicos. Entre
diversos projetas por ele apresentados, deve ser destacado
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o que cria a sala da transparência para permitir o acompanhamento da contratação de obras públicas por qualquer cidad3o
brasileiro, sem necessidade de burocracia.
· ·
Recentemente, apresentou emenda à Constituição qU~
propõe a antecipação da revisão constitucional de outubro
para maio deste ano. Em artigo publicado na Folba de S.
Paulo, nesta semana, defendeu a convocação de uma assemM
bléia exclusiva e apartidária para promover a reforma do texto
da Constituição· da República. Defensor do livre mercado,
José Eduardo de Andrade Vieira é a favor da reforma agrária
e abriu a discussão para a maior transparência e a apli"cãção
com retorno mais rápido dos subsídios e incentivos concedidOs_ ·
pelo Governo Federal.
Da liderança da Bancada do PTB do Senado - onde
hoje há fíguni.s in.vúlgares como os Senadur_es Jonas Pinheiro
e Louremberg Nunes Rocha- o senador José Eduardo Vidra
saiu para o Ministério -da Indústria, do Comércio e dO Turí.smo
-se bem que várias correntes da agricultura brasileira enteiiM
diam que José Eduardo seria um grande ministro da Agricuitura, e existiram várias manifestações desta Casa neste sentido.
Mas é dentro do Ministério da Indústria e do CoiTiétci4:rque
nasce, realmente, o poder de trabalho daqueles que são predestinados a um compromisso com a Nação. José Eduardo
tem realizado urna obra que já o credencia como um dos
melhores ministros da equipe do Presidente Itamar FrancO.
Na Pasta, abriu gueria Contra o desperdício -e o Senador
Jonas Pinheiro foi muito feliz - , a palavra de ordem de José
Eduardo, em todos os momentos da nossa visita à Fazenda
Mitacoré, foi luta contra o desperdício. Não podemos jogar
fora os excessos num País que clama, em todos os momentos,
para a melhor utilização da sua riqueza.
Neste momento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria
de dizer que José Eduardo Vieira;·no ·seu Ministério, tem
sempre presente a idéia de promover a retomada do desenvolvimento e crlarm3.is ertl(:m!gos p3rã c>trabãlhador brasileiro.
Lembro-me que o tema de um de seus pronunciamentos no
Senado foi: '~àiS empregos, lnelbores salários, menos impOstos".
Sr. Presidente, eminentes colegas, prestei um depoimento
singelo, com arroubo até, mas esse entusiasn:iO pãrte -de um
senador que admira aqueles que querem trabalhar com honestidade e dedicação.
. ~.
José Eduardo demonstrou para todos nós, que estivemosem Foz do lguaçu, o quanto é querido no Paraná. O Estado
do Paraná tem consciência de ter na pessoa de José Eduardo
um de seus filhos mais ilustres, E querO dizer neste momento,
admirando a sua capacidade de trabalho, o seu arrojo, a sua
audácia, a sua v"isão da problemática brasileira, que JoSé
Eduardo assumiu perante todos nós um compromisso com
o País: ainda vai prestar relevantes e assinalados serviços
ao nosso Brasil. para demonstrar aos brasileiros o quanto
pode fazer um paranaense, que realmente cultiva o trabalho
com dedicação e honestidade, em favor de todos aqueles
que têm a felicidade de com ele conviver.
Muito obrigado. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
~ lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 120, DE 1993
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Reglmento Interno, para o PLC n" 8!93 que dispõe sobre
a fixação dos níveis das tarifas para o serviço pUblico de energia
elétrica, extingue o regime de remuneração garantida e dá
outras providências.
Sala das Sessões. 4 de fevereiro de 1993. -Jutahy Magalhães - Elcio Alvares - Jonas Pinheiro - Lucídio Portella
- Mansueto de Lavor -- Epitácio Cafeteira.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -·Aprovado
o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem
do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1Ç> Secretário.
É lida a seguinte
Em 3 de fevereiro de 1993
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que,
nos termos do art. 39, a, do Regimento Interno, me ausentarei
dos trabalhos da Casa, no perfodo de 6 a 14 de fevereiro
de 1993, a fjm de, no desempenho de missão com que me
distinguiu o Senado, participar da ComitiVa Parlamentar que
viajará à Rússia.
Atenciosas saudações, -.Senadora Júnia Marise.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - 0 expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. lç. Secretário.
É lido o seguinte
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
Os abaixo-assinados, integrantes da Bancada do Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB), através deste, indicam o Senador LOUREMBERG NUNES ROCHA para exercer as funções de Líder do Partido e os Senadores JONAS PINHEIRO
e V ALMIR CAMPELO como Vice-Líderes.
Brasilia, 3 de fevereiro de 1993. - Valmir CampeloLouremberg Nunes Rocha - Luiz Alberto - Jonas Pinheiro
- Levy Dias - Alfonso Camargo - Marluce Pinto - Carlos
De'Carli.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O expediente lido vai à publicação.
O Sr. Louremberg Nunes Rocha- Sr. Presidente, peço
a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V.
Ex• _a palav~a ..
O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB- MT. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oraCOMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES;
.dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: já por duas vezes
Alfredo Campos- Carlos Patrocínio-:- úivaldQ SJ.n:u~a_iy_ <?CUpei a tribuna para tratar desses casos vergonhosos que
- Hydekel Freitas -Iram Saraiva - Jarbas Passarinho - - têm ocorrido no aeroporto de Lisboa. atingindo a dignidade
Jonas Pinheiro - J utahy Magalhães- Luiz AlbertO- Nefs:""Ql.j -de brasileíros. TrataMse de uma notícia que se tem espalhado
Carneiro- Ney Suassuna- Raimundo Lifa ·.:......valmit Ca.tn:.=_ pelo País afora e que tem afetado muito, neste momento
I?~lo.
·
- · · -~~c '· tíiSte para a Nação, as nossas.relações com Portugal.
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Por isso, hoje, quero congratular-me com o Presidente
Itamar Franco e com õ Chanceler Fernando Henrique Cardoso
pela atitude que acaba de ser adotada pelo Governo brasileiro
-oportuna e eficiente, e- que s_6 tem a _r_eceber aplausos
da opinião pública - , modificando dois artigos do decreto
que regulamenta a lei dQs estrangeiros e que concediam benefícios especiais à entrada de cidadãos portugueses em nosso
País.
Aqui como lá, agora, portugueses que vierem ao Brasil
com intenção de trabalhar terão que chegar com a devida
·autorização dos consulados brasileiros. ·Anteriormente, eles
vinham com visto de turista e,_ mais tarde, tratavam de obter
autorização para permanecer entre n~6s e ttahalhar- nornlalmente, com o mesmo tratamento leal oferecido aos nacionais.
Os que já estiverem aCfui, trabalhando,_ m3.S com--visto de
turista, terão que voltai" ao seu país e assegurar a autorização
nos consulados brasileiros. Os que já conqUiStaram ó vistó
permanente não sofrerão modificação alguma, continuarão
com sua vida normal, recebendo as mesmas atenções que
a eles sempre foram oferecidas.
O ato do Presidente Itamar Franp9, ~evogando o art.
69 do Decreto n"' 86.715/81, é oportuno, não significa retaliação
alguma, porque com ele nos limitamos a adotar o mesmo
procedimento das autoridades portuguesas. Isso foi o que recomendou o Primeiro-Ministro Cavaco Silva: que o Brasil
fizesse como Portugal. Está feito.
Portanto, essa ação do GóvernO brasileiro, mais especifi~
camente do Presidente Itamar Franco e do Chanceler Fernando Henrique, nn.!re-ce toda a cobertur;:t, todo o apoio da opinião pública brasileira, porque signifiCa gara-ntir u-rri- Iitíõ.imo
de dignidade a~ tratamento recebido por brasileiro~_no ~xterior.
-- Entretanto, um desastrado embaixador de Portugal tem
feito declarações que aguçam e· complicam ni3is ainda as nossas, neste momento, complicadas relações- não apenas com
frases e declarações ofensivas a nossa gente, mas usando também de grosseria e deboche nas suas declarações. Ele se referiu
a pesso-as que lá estiveram como vagabundas, e isso é inaceitável para nós brasileiros._ Com a maior tranqüilidade, o Sr.
Leonardo Mathias vem praticando novas- agressões. Desta
vez, esse "diplomata trapalhão" ofende as mulheres brasileiras, ao se referir ãs condições de chegada, alegando que
elas aparecem ude várias maneiras. Pelo bilhete, por (!Xemplo.
Se O- seu bilhete foi pago por- Frankfurt e se vo_cê for" -evidentemente o Embaixador, fazia a comparação de turista
com a repórter Zélia Leal - "uma mulatinha simpática de
minissaia, vai ser difícil explicar por que você veio por Caracas"~
·
As relações Brasil-Portugal, por muito tempo, foram absolutamente amistosas e acima de tudo fraternais, mas estão,
agora, ameaçadas, e as ameaças não partiram de atitudes
brasileiras. A arrogância, à violência, à prepotência, de funcionários subalternos destacados para o aeropõrto~ soma-se, neste instante, a falta de sensibilidade do Sr. Leonardo Mathias,
com sua explícita e inegável manifestação de colonialismo
racista, aliado a um clássico e muito conhecido m_achismo
lusitano: ~·mulatinha simpática de minissaia". Essas declarações, na verdade, não devem toldar, ainda mais, as nossas
complicadas relações.
Numa entrevista, o Sr. Leonardo Mathias se embaraçou
ainda mais. Tentando dizer que conhece bem a nossa língua,
que convive com minúcias do_vernáculo utilizado aqui, agrediu
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forte, mais uma vez: ''aquelas que são pessoas -vagabundas,
como-vocês dizem aqui".
O Novo DiCiOnário da Língua Portuguesa, do consagrado
Aurélio Buarque de Holanda, registra para o verbete "vagabundo", entre outras definições, vadio, no sentido figurado;
inconstante, volúvel, leviano; e, como brasileirismo, velhaco,
pilantra, canalha, biltre.
_
Como se vê~ o Sr. Embaixador de Portugal bateu forte,
bem forte, e feriu fundo, muito fundo.
Penso que Brasília, ou melhor, o nosso País, deixou de
ser um bom lugar para o Sr. Leonardo Mathias exercer as
suas funções profissionais, que, pela sua agora conhecida falta
de habilidade e tino diplomático, incompatibilizou-_se, creio,
defin.itivam~_nte, com o_ cargo que exerce aqui, com o posto
oflde serve. Só lhe resta o caminho de volta.
D-ialtte desse quildro, de fatos constrangedores e envergonhantes, ficaram algumas dúvidas que devem ser prontamente
esclarêcidas, sob pena da tensão aumentar seu grau ~e pressão.
Se é verdade, como o Governo português afirma, que
não existem razões para que os brasileiros se sintam tratados
como inimigos, "é preciso que a sociedade brasileira conheça
o teor das punições aplicadas aos funcionários que, segundo
o diplomata, teriam extrapolado· a área de suas responsabilidades ... Se eles realmente abusaram, exerceram a violência
contra pacíficos turistas, por decisão pessoal, ou do grupo,
sem interferência de escalões superiores, que se diga que foram punidos _c co~o foram punidos. Se, como d_iz, _o _mau
diplomata Leonardo Mathias, que a amizade secular de nossos_
povos não pode ser refém de casos isolados, é preciso 16Inbrar
que a tradicional fidalguia lusitana a que nos acostumamos
antes da Comunidade Económica Européia também não pode,
e não deve, ser posta como refém por guardas de mau~ j:,ofes,
que- pOUcO estão se importando -se estão levando, ou não,
as relações bilaterais dos dois países a tal grau de degradaçã<?.
O Presidente de Portugal, o ih,tstre intelectual Mário s-oares, criticou os excessos cometidos, pediu desculpas aos brasileiros, prometeu medidas enérgicaS_~ inas logo em seguida o
triste episódio se repetiu. Não vejo, no que continua acontecendo no aeroporto de Lisboa, indícios de melhorias de tratamento para brasileiros que tentam chegar a Portugal.
Por isso, penso que o Chanceler Fernando Henrique Cardoso deve adotar, de imediato, medidas tão _duras quanto
aquelas aplicadas aos nossos patrícios. Não devemos continuar
oferecendo a outra face. Vamos colocar um ponto final, de
qualquer forma, nesta seqüência -de episódios que s6 faz desw
lustrar o nosso tradicional irmão mais velho.

O Sr. EduardoSupllcy- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA- Com prazer,
nobre Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Louremberg Nunes
Rocha, é de gr~nde ~portância a manifestação de V. EX'
relatiVamente ao procedimento dos governos de Portugal e
do Brasil. Gostaria de ressaltar que seria importante o esforço
dos Presidentes Itamar Franco e Mário Soares, a fim de solucion~r o problema causado pelo tratamento dispensado recentemente aos brasileiros em Portugal. Obviamente, também
da parte do Chanceler Fernando Henrique Cardoso é preciso
haver vontade de restabelecer as relações normais de fraternidade e amizade que existem entre os dois povos há tanto
tempo. Todos sabemos que, recentemente, houve diversos
tratados segundo os quais os cidadã~s portugueses re~beriam,
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no Brasil, tratamento quase igual ao dispensado aos brasileiros, com reciprocidade para os brasileiros em Portugal.
Entendo que o mais importante agora será qualquer passo
que venha a restabelecer essa diretriz em_ ve:z_ de dificultar
a permanência de brasileiros em Portugal e de portugueses
no Brasil. O .ma_is adequado seria camioha_rmos na direção
de eliminar as barreiras que impedem os povos de percorrerem
outfos países. Esse deve ser o objetivo final de congraçamento
entre todas as nações e, principalmente, de povos como o
português e O- br_asileiro, _Por_ co_o~eguinte, penso que todo
esforço deve ser reali~ado no sentid_o- de __ ~eciprocidade de
tratamento o mais fraternal possfvel e não de retaliações.
O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA -~Agradeço
o aparte de V. Ex• Certamente esse é o sentímen"tO predominante de todos os brasileiros: o da frateíhfdaâe. O Brasil
o tem demonstrado claramente, nos Ultirnos-ãiloS~ aO-aSSiriar
tratados que liberam a participação portuguesa na vida brasileira, da forma mais ampla e irrestrita possível.
Entretanto, em face das ofensas sofridas por brasileiros,
nossos patrfcios, deveríamos mostrar que o Brasil, tão fraterno, tão amigo, tão irmão, também pode reagir quando ofendido, de maneira a que se possa estabelecer uma relação de
reciprocidade entre ·os dois países~
Senador Eduardo Suplicy, queremos que a fraternidade
seja de via dupla e não apenas de mão única. Por isso, empresto o meu apoio ao Chanceler FernaiJ,do H~n_r_ig!l_e_ Ça_r9Q_~()
e ao Presidente Itamar Franco no sentido de serem adotadas
medidas que restrinjam o direito de portugueses no Brasil,
como forma de se mostrar clarament~ ~ _p_osiçã_o__ b_r(lsileira
no caso e a intenção que tem o Brasil de manter, de reaVivaraté essas relações fraternas que fazem parte da noSsa história.
Espero que essas medidas até agora adotadas sejam, em
si, suficientes pata impedir novas ofensas à dignidade de brasileiros que demandam Portugal ou a Europa.
Era pfeciSo que do Senado, também, se ouvisse uma
voz em favor dos nossos compatriotas. A partir daí, acredito,
haverá maior entendimento por parte dos portugueses quanto
à qualidade das relações mantidas entre Brasil e Portugal.
O Sr. Mário Covas --Permite-me V. Ex~ um aparte?
o

_

_ ___ _

O SR. LOUREMBERG NUNES_ROCIIA :-_Ouço V.
com prazer.
O Sr. Mário Covas-Senador Lourembe~g Nunes Rocha,
o fundamental é que, a rigor, o episódio não retrata o estremecimento eventual das relações entre dois países soli~ários entre
si cultural, histórica, política e socialmente~ m_a~_retrat;l_uma_
situação que vai-se tornando perigosa no mundo. Já tive oportunidade de me referir à existência de váriaS formas de reserva
de mercado em um discurso e.m que anaJi_saVa, exatamente,
as perspectivas que se abriam para este País no Governo Itamar Franco. Já houvé uma época no_ mundo em que se reservava para cada país - -segundo conveniência:~_ ditadas por
pàrâmetros chamados interesses riacionais ~ a possibilidade
do exercício .em ç~rtas áreas económicas.· Era entendido, e
ainda há no Brasil quem pense ãsSiffi: -que- ã atiVIdade- e-m
certas áreas ligadas à produção, pelo seu conteúdo estratégico,
na visão de quem sustenta o termo, deveriam ser exercitadas
por brasileiros, pessoas ou capitais. No entanto, nessa evolução, a reserva de mercado caminhou por outra direção. Nos
Estados Unidos, por exemplo, é conhecido o instituto by american act, pelo qual se garante a produção feita no país independente do capital que <' estimula ·- certas prerrogativas
Ex~
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e certas vantagens. Portanto, reserva~se, em função de um
dado geográfico - a produção dentro do país - o mercado.
Por outro lado, o mundo que reclama dos países que tentam
abraçar essa posição adota hoje a pior das reservas de mercado: a reserva de mercado de mão-de-obra. :é como se os
países mais ricos assumissem serem capazes de montar esquemas em que a riqueza se reproduz e é distribuída de forma
a que a pessoa hum<!_na tenha dignidade na proporção dos
seus direitos. Todavia, essa possibilidade, em nosso País, está
limitada, não é divisível, reserva·se àqueles que aqui nascem
e residem a vida inteira. Na verdade, o que acaba determi·
nando esses acontecimentos, atritos ocàsionais, é essa letttativa que sedimenta-s_e no mundo, onde a miséria torna-se
cada vez mais distante da riqueza, onde o processo da acumulação da riqueza é cada vez mais intenso, e o processo de
apropriáção da pobreza é cada vez mais dramático, é profun·
damente negativo esse tipo de atitude. De resto, as relações
entre os dois países, nenhum governo, nenhum tipo de atitude
será capaz de eliminar; há entre Brasil e Portugal laços que
remontam ao início dos tempos, pelo menos no que se refere
ao Brasil. Certamente o episódio será marcado como um mero
episódio. Mas, sem dúvida nenhuma, ele deixa transparecer,
descerra as cortinas de um cenário profundamente preocupãnte; em-qüe ci -mttn.do mais rico começa a reservar_para
si, não só as--riquezas, mas áfé ffiPsmC) a põssibilidade de
usufruí-las, restringindo a sua área geográfica. Não é sem
razão que-o m-undo começa a se dividir em blocos, começa
a transpor as fronteiras dos países, associar países, de tal
tre eles, o trânsito de mão-de·obra passa a não fazer diferença.
Mas, criando barreiras, barreiras sérias. A nossa história é
completamente inversa: o Brasil foi um país que tradicio·
na! mente abriu. estimulou, foi buscar mão-de-obra no mundo
inteiro e essa mão-de-obra usufruiu, dando e recebendo, contribuindo pelo seu trabalho e sendo beneficiada por ele. Esta
posição constrange, sobretudo, porque reflete um final de
tempos profundamente preocupante, em que esse tipo de coisa
vai se acentuando de forma dramática. Cada vez mais a distân·
cia é menos física, torna-se cada vez maior do ponto de vista
da potencialidade, da riqueza, da possibilidade de uma melhor
qualidade de vida. Quero lhe agradecer por trazer este teirta
a debate nesta Casa. O Ministro das Relações Exteriores é
um companheiro do nosso Partído e a posição tomada pelo
Governo não poderia ser diferente, foí uma mera equalização
da posição assumida por Portugal. Mas todos nós temos a
convicção e· a certeza de que esse episódio está superado,
como não poderia deixar de ser. Importa é tirar dele as liçOes
m~is profundas, aquilo que ele _pode apresentar como exemplo
sobre o qual vamos ter Que pensar, equacionan~. sobretudo,
dirimir certos caminhos que nos possam, de maneira definitiva, evitar esse· tipo de problema.

O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA - Agradeço
o aparte de V. Ex~, principalmente por vir ampliar a profundidade das repercussões do assunto que cer_tamente envolvem
a Coril1;1n'idade EcOnómiça .Européia e a disputa de merCado
de trabalho, assim como a guerra que já se faz na Europa
para discriminar imigrantes do Terceiro Mundo principalmente. Quero crer que o episódio entre portugueses e brasileiros
fique apenas nisso e que o nosso Embaixndor, José Aparecido
de Oliveira, homem afeito às coisas da administraÇão e não
apenas da diplomacia, pOssa exercitar todas as sua" .~ ·
dades, fazendo com que esse episódio ,. ·.· -
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para que a fraternidade das nossas rclaç6es permaneçam para
sempre.
Muito obrigado a V. EX" Era o q11e tinha a dizer, Sr.
Presidente.

1

rafPinheiro:s, solicito a V. Ex• a possibilidade de informar como e por quem obteve os documentos anexados
à denúncia (ormulada através do Oficio n" 023/92."

o.uer ~izer,_ a.briram um inquérito contra mim, em lugar
de abnrem mquento para apurar as denúncias que apresentei.
O Sr. Gerson Camata -Sr. Presidente, ·peço a palavra
Nem fiquei com os papéis, recebi-os provando todas as denúnpara uma comunicação inadiável.
cias neles contidas e devolvi-os à Presidente do IBAMA. EnO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ V, Ex• ~tem
tão, os papéis não sumiram, foiam devoividos à repartição.
a palavra, nos termos do Regimento, qu seja, para ocupar
Estranha rn_uitO que, ao invés de se abrir inquérito para
a tribuna por cinco minutos.
apurar as irregularidades denunciadas, abra-se um inquérito
para apurar como o Senador obteve os papéis.
OSR. GERSON CAMA TA (PDC -ES. Para urna brove
De modo que e~ qu~ria dizer que não é desse jeito que
comunicação. Sem_ revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
vamos passar o Brasrl a hmpo, não é desse jeito que vamos
Senadores: inicialmente agradecendo a V~ Ex~ e aos demais
limpar o Brasil. Acho que a Polícia Federal poderia, primeiro,
companheiros, gostaria de demonstrar ao PlenáffO e- áS autoriapurar as irregularidades denunciadas; e_ eu iria lá e diria
dades brasileiras a minha estranheza diante de um ofício que
que um determinado dia, na porta do meu escritório em Vitóacabo de receber da Polícia Federal.
ria, foram deixados uns cinco quilos de documentos e~_na
Há pouco mais de um ano, denunciei à sr~ Maria Teresa
s~a leitura, vi a comprovação de todas aquelas irregularidades;
Jorge Pádua, Presidente do IBAMA em Brasília na época,
nao subtraí um papel, íntegros como os recebi, leveiMos à
uma série de atas irregulares praticados pe_la Delegacia do
Presidente do IBAMA, em Brasília.
IBAMA no Estado do Espírito Santo, como queimadas na
Não abriram um ínquérito para apurar a denúncia, mas
Mata Atlàntica com pagamento de propinas a fiscais, queisim para averiguar como eu havia obtido o~ documçnto.s .. como
mada de uma reserva florestal para extração de madeira. Tose_ eu ?S tivesse subtraído do IBAMA. quando, na verdade,
dos esses processos foram aliviados e ningUém foi multado.
foram deixados no meu escritório e devolvidos por mim
Corriam, inclusive, informações de que havia um esquema
à repartição de origem. Ora, se eles foram devoÍvidos. nã~
de suborno que alimentava o engavetam,_ento dos processos
P.recisaria haver inquérito policial para apurar o desapareou o sumiço de peças e laudos desses processos.
CJmento.
Chegou às minhas mãos -alguém deixou no meu escri---Agradeço a V. Ex", Sr. Presidente, _e aos d~mais Senatório em Vitória - uma série de documentos retirados de
dores
a oportunidade de manifestar a minha estranheza diante
dentro do IBAMA, comprovando todas essas irregularidades
desse rato e de pedir ao Ministro da Justiça, Maurício Corrêa,que eram do conhecimento da opinião pública do Estado do
íntegro, que determine à Polícia Fede~al- e estarei prontO
Espírito Santo, tão claros e evidentes eram esses fatos para
para lá comparecer e esclarecer o aparecimento desses docutodos.
mentos no meu esc~itór~o - que apure aS írregularidades
De posse dos documentos, redigi uma carta e entreguei-a
que denunciei, ao invés de abrir inquérito contra mim, como
pessoalmente à Presidente do IBAMA, apresentando uma
se eu tivesse subtraído papéis do Ii3AMA, os quais- devolvi,
denúncia comprovada - antes, fiz até um discurso aqui nO
vinte e quatro horas depois, à Presidência do IBAMA.
plenário - alertando-a de que nem precisaria apurar, pois
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
tudo já estava apurado através de provas documentais.
Palmas.)
Agora, passado mais de um ano, a Polícia Federal abre
um inquérito, não para apurar as falcatruas, mas sim cOntra
mim para saber como aqueles documentos .:]o IBAMA vieram
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
parar nas minhas mãos. No lugar de apurar a denúncia que
a palavra ao nobre Senador Almir Gabriel. Pausa.)
fiz, está apurando o sumiço dos papéis. Quer dizer: as falcaS. Ex~ não se encontra presente em plenário.
truas, os roubos, as queimadas da Mata Atlântica, as licenças
Concedo a palavra ao nobre Senador Wilson Martins.
para desmatamento dadas por debaixo do pano, tudo estava
correto, o que eStava errado era a denúncia do Senador e
O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS. Pronuncia
o fato de estar de posse de documentos do IBAMA.
Recebi, portanto, este ofício da: Polícia Federa), acampao seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente
nhado, inclusive, do ofício que flz ao então Presidente do
e Srs. Senadores, recebi, da parte da Conferência Nacional
IBAMA, os quais passo às mãos de V. Ex~ e cujos teores
dos Bispos do Brasil, com a bênção dos nossos bispos que
passo a ler:
·
têm sabido manter a esperança na construção de uma sacie'' Passo às mãos de V. s~ os documentos anexos
dade solidária, democrática e fraterna, documento assinado
referentes à Superintendê11cia do IBAMA, no Espírito
pelo Sr. Jean Marc von der Weíd, ex-Presidente da União
Santo. Como um dos beneficiários é parente do Diretor
Nacional dos Estudantes e a tua! Diretor Executivo da Assesdo SEAMA Estadual, acredito que, para o caso, deva
soria e Serviços a_ Projetes effi Agricultura Alternativa, que
nos remete a tema de fundamental importância ao destino
haver um inquérito local."
Nunca abriram o inquérito local.
d9 País. A CNBB retoma a campanha de esclarecimento sobre
No ofícío da Polícia Federal, está escrito:
-_o -~<_?jetó de lei 4e propriedade industiíal, que no último
"Objetivando instruir os autos do inqUérito poli-- ano causou muita polêmica e que, aparentemente, havia sido.
cial, instaurado por requisição do Ministério Público
abandonado pelo Governo em crise.
Federal, para apurar o desaparecimento de peças do
Permita-me, Sr. Presidente, ler na íntegra o documento:
Processo n'~005359/90 - SUPES/ES que diz respeito
"No final de I991. o Governo Collor lançou um
á queimada da área de pastaria da fazenda Cachoeiprojeto de lei de propriedade industrial que tomou
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o n~ 824-A e ficou conhecido como a Lei de Patentes.
O projeto não tinha autor conhecido, mas soube-se
que foi redigido a quatro mãos com representantes
das indústrias multinacionais do setor farmacêutico.
Tentou-se passa(O- dito projeto em regime de urgência

\
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Agradeço a atenção de tod?s e tenho ~erteza de que
o Congresso Nacional não s~ de1xa:á s?bor;hnar, nem tampouco deixará que os interesses naciOnais seJam_ maculados.
Muito obrigado.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

máxima para aprovação no Congresso antes do recesso
de fim de ano.
A reação de alguns Parlamentares e a indignação
de setores da sociedade civil - entre eles o Fórum
Brasileiro pela Liberdade do Uso do Conhecimento,
que congrega mais -de 100 entidades da área química
e farmacêutica, CNBB, Associação de Funcionários
do INPI e das organizações não-governamentais que
integram a Rede PTA (vinculada à promoção da agricultura ecológica)- conseguiram foiçai" a cOristituição
de uma Comissão Especial do Congresso para discutir
o projeto de lei.·
Ao longo do ano de 1992, apesar dos esforços
do Governo CoUor e seus partidários na Comissão Especial, a pressão crescente da sociedade civil impediu
que fosse aprovado o substitutivo elaborado pelo Deputado-Relator Ney Lopes (PFL-MG). Criticava-se, tanto no projeto como no substitutivo, ínúfrieros artigos
que f~riam os interesses nacionais, bem como a moral
e a ética. tal como o patenteamento de seres vivos.
Além disso. criticava-se a pressa com que se queria
aprovar uma lei complexa e de enormes repercussões
para o futuro do País, sem uma ampla consulta e dísc_lJ:Ssão com a sociedade. O Governo Conor CUivãvã-se
às pressões das empresas muitinacionais que se manifestavam através, principalmente, do Governo norte-americano e do GATT.......: AcOrdo-Geral de T3rifaS e
Comércio. __ _
Ao assumir o Governo Itamar, com uma postura
afirmada de consulta à sociedade e respeito aos processos democráticos, as entidades que se opunham ao
projeto de Collor e aos métodos expeditivos de sua
tramitação respiraram aliviados. As mesmas entidades
foram, entretanto, surpreendidas com a notlcia, que
vazou nos bastidores do Congresso, de que um novo
projeto, não muito melhor que seus antece-ssores, foi
gestado entre quatro paredes e será apresentado proxiM
mamente para a aprovação em caráter urgentíssimo.
Em particular, os artigos que se referem ao patenteamento de seres vivos contém os mesmos vícios e perigos
já criticados.
O que mudou, afinal de contas, de Collor para
Itamar? Onde fica a consulta à sociedade? Por que
submeter-se às pressões externas quando, na Comunidade Européia, projetas semelhantes- foram discuM
tidos por quatro anos e ainda são sujeitos à ratificação
pelos Parlamentos Nacionais dos Países Membros? Teremos que repetir, com Itamar, as denúncias e campanha para garantir o direito de manifestação da sociedade civil?"
Sr. Presidente, eis o texto. Apresenta denúncia grave!
Espero que o Governo Itamar não incorra nesse erro e mantenha o comportamento que o caracteriza desde sua posse. Trata-se de assunto da maior importância, que deve merecer
debate prévio e exaustivo, ouvirido especialistas, entidades
representativas da sociedade, trabalhadores e empresários.
. Os interesses nacionais precisam ser observados com rigor!

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo. (Pausa.)
S. Ex~ não se encontra presente em plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
(Pausa.)
S. Ex~ não se encontra presente em plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMÍ'ELO (PTB ---'DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) --Sr. Presidente e Srs. Senadores, o
homem, segundo as Escrituras Sagradas, foi criado à imagem
e semelhante de Deus, recebendo o sopro da vida para ser
a coroa da criação e o grande parceiro para· construir um
mundo inspirado nos princípioS da sOlidariedade e da fraternidade.
Infelizmente, tudo mudou! O homem rebel9_u_M_~ C9_Jltra
o seu Criador e passou a praticar toda sorte de iniqüidade
e a cultivar o egoismo, que tanto deteriora o relacionamento
humano.
Foram esquecidos tados os princípios l.>áskos propostos
pelo cristianismo e foi declarada a guerra, em que os mais
poderosos,__ utiliza_11do:-se de todas_ as_ ~X!113S ~o -~~-1,1 a~can~ 1
fazem sucumbir os mais fracos, que lutam, inutilrnent~_. pelo
direito de sobreviver.
A históri_a do homem ~_a história da própria violência.
Não tem havido qUalquer_ resp~ito aos direitos consagr_~dos
- nos acordos ou tratados internacionais e, muito menos, respeito à vida.
Mata-se pelo prazer de matar e há uma indiferença total
aos wfrimentos impostos a uma grande parcela da população
que não tem sequer o direito de sonhar com um futuro menos
sombrio e com mais dignidade.
A Nação brasileira vive momentos de estupefação face
às cenas de violência que ocuparam os meios de comunicação
nas últimas semanas e sente-se__acuada e amedrontada~ sem
forças para reverter esse quadro.
A violência, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não é peculiar ao nosso País, mas universalizou-se, alcançando também
ós países dC? Primeiro ~undo.
_ __ _
_
As motivações são diferentes. mas os resultados são sempre os mesmos e a grande vitima é sempre a humanidade~
cada vez mais faminta de amor e cada vez mais carente do
espírito fraternal.
Como sociedade, somos cúmplices de tudo isso, pois legitimamos, consciente ou inconscientemente, qualque-r ato que
permita às pessoas alcançar o sucesso e a fortuna. Houve
uma total inversão de valores, e o que vemos é mri absoluto
desapreço pela vida humana e um abandono completo da
doutrina enunciada pelo grande Mestre Jesus Cristo no Sermão da Montanha.
Preocupamo-nos muito mais em nos víngar daqueles que
transgridem a lei, tirando~lhes a vida, do que em construir
uma sociedade onde tais fatos nã.o ocorram. Em vez de eliminar a violência, combatendo as suas causas, queremos eliminar
a nossa culpa, como se não fôssemos parte do problema.
Muitos crimes são perpetrados contra a humanidade porque o homem perdeu a dimensão da vida e fcchouMse em
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si mesmo. vivendo cm funçâo do seu próprio mundo, num
egocentrismo profundamente condenado pelo cristianismo.
Precisamos, Sr. Presidente, voltar ao primeiro amor e
parar para ouvir os gemidos do nosso próximo, jogado na
sarjeta e apodrecendo corno refém irresgatável da miséria.
Essa volta tem que começar em cada um de nós. Não
é função de governo. É o mínimo que a solidaridade cristã
nos impõe e não podemos fugir dela.
Não podemos nos limitar a slogans e campanhas mundiais, mas partir para ações concretas que possam salvar a
humanidade.
A paz começa dentro de nós e ela será sempre inatingível
se estivermos em guerra contra a humanidade, surdos aos
clamores que vêm das ruas, pedindo um pouco de amor, do
muito que cultivamos, pelos bens materiais e por nós mesmos.
O momento é de reflexão, Srs. Senadores, e é necessário
que tenhamos tempo para, como bons samaritanos, curar as
feridas daqueles que são atingidos pelos embates da vida e
que se sentem famintos de_atenção, de fraternidade e de amor.
Conclamo os nobres Colegas a assumirem. com o Brasil,
o compromisso de iniciar o procesScfde reversão dessa situação
caótica, antes que grande parte de nossos semelhantes morra
de inanição, porque não fon1os capazes- de amar e dividir,
destarte, o que temos com aqueles que nada têm.
Devemos cobrar de nós mesmos_ essa atitude, sob pena
de sermos condenados pela história e pelas gerações vindouras, por não termos sido capazes de perceber o nosso irmão
morrendo ao nosso lado, sem despertar em nós qualquer sentimento de solidariedade.
Essa omissão será cobrada de nós, e não nos restará
mais nada, senão assumir a nossa culpa e responder por ela
na eternidade.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

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

Concedo
-

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB- RR. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores~ há mais ou menos quinze dias, o Senador Jarbas Passarinho fez um documento ao Líder do Governo Senador Pedro
Simon, solicitando que 6 Ministério da Fazenda e o Governo
Federal dessem maior atenção ao Banco da Amazónia.
Fiz um discurso de algumas laudas, maS, dado ao avançado da hora, gostaria de que constasse como lido.
Desejo, nesta oportunídade, cobrar também.uma posição
do Governo com relação ao Banco da Amazónia.
Hoje, recebi urna denúncia de que o posto de atendimento
do Banco da Amazônia~-Siiitado n3 FUNAI, recebeu setenta
e_ duas horas de prazo para que fosse_ desativado, por um
Simples ofício de um funcionário do Banco do Brasil.
Acho, realmente, que há um grande desinteresse no desenvolvimento da Amazônia. Noto ainda que estamos diante
d: um certo ceti~ismo e de uma pressão que acredito, até,
nao atender aos mteresses nacionais, uma vez que todos os
projetes de incentivo da Amazónia, a nível de Governo Federal, não despertam um grande interesse.
Queremos cobrar uma posição do Gover!JO, porque este
documento foi consignado com trinta assinaturas de dez Estados da Região Norte do País, solicitando que não privem
a Amazónia do seu Banco de Descnvolviinento.
A situação realmente é crítica. O Banco possui cerca
de cinco mil funcionários e, pelo que se sabe, estão querendo
desativá-lo totalmente.
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Os Senadores que subscreveram o documento, sob a iniciativa do nobre Senador Jarbas Passarinho, estamOs já impacientes. Queremos que o Governo nos dê uma posição efetiva,
porque já se inicia, neste momento, a desativação do posto
da FUNAI e, brevemente, seremos surpreendidos com a desativação de novas agências nos rincõe_s da Amazónia.
Entendemos realmente importante a vinda do Ministro
Paulo Haddad hoje à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. O depoimento de S. Ex• sensibilizou-nos; vamos
ajudá-lo, mas gostaríamos, já que este Governo é congressual,
também, que o Ministro Paulo Haddad nos explicasse a posição em que se encontra o BASA e ouvir dos Srs. Senadores
que a nossa posição é contrária à sua desativação.
Muito obrigado, Sr. Présidente. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. CÉSAR DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO:
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Após o término da II Guerra Mundial, a tese do desenvolvimeiito econórpico se foi imPondO, cOm arripla-aceitação entre
todos os povos e consenso quase unânime em todos os setores,
quer nos países então chamados de desenvolvidos ou nos subdesenvolvidos.
Como meta consciente a ser perseguida pela comunidade
internacional, entendia-se que a divisão do mundo em áreas
ricas, minoritárias, e pobres, amplamente majoritárias, constituía nova ameaça à paz entre os povos, paz recentemente
conquistada, com indescritíveis sofrimentos, após o devastador conflito.
Nesse contexto de objetivos amplos, era necessário criar
instrunientos aptos à implenii:mtaçiío das propostas. Programas especiais de investimento foram concebidos, com crédito
orientado e beneficiando setor~s estr~~ég!C?OS pela sua contribuição para a maior produtividade do sistema económico como um todo.
Fundamental para esse processo a canalização de recursos
públicos e privados para investimento; os públicos aplicados
obviamente em infra-estrutura: estradas, geração de energia,
saneamento etc; e os segun~~s_!_ dirigidos para a implantação
de empresas, salvaguarâada a coerência entre si.
No âmbito dessa visão, são criados os bancos de desenvolvimento, como instituiçõeS especiãtizadas na operacionalização do crédito a longo prazo, para promover orientar e racionalizar o"processo de desenvolvimento, inclusive corrigindolhe as distorções.
Assim, surgiram, ao término da década de 30, o Kreditanstaldt, na Alemanha, o Instituto para a Reconstrução Industrial (IRI), na Itália, e outros assemelhados na França,
na Bélgica e em alguns Estados americanos como a Gêórgia.
Em nível de Europa, em 1960, foi criado o Banco Europeu
de Investimento, formado pelos seis países do Mercado Co·
mum desse tempo.
Logo após a guerra, o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD), ou Banco Mundial, e,
em 1961, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
este destinado a atuar na América Latina e constituído p01
capitais dos países latino-americanos e dos Estados Unidos;
posteriormente, do Canadá, da Ásia e da África.
No Brasil, nessa linha de política, o atual BancO da Amazónia - BASA - foi um dos pioneiros, pois sua criação
remonta ao ano de 1942, quando, em· 9 de julho, fruto de
acordo internacional entre o Bra~il e os Estados Unidos, foi
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instituído o Banco de Crédito da Borracha -:SEC- através
S-.Ex~-não-está presente em plenário.
do Decreto no 4451.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
Em 30 de agosto de 1930, após os graves prejuízos provo- ·(Pausa.)
cados pela concorrênda da borracha asiática, a Lei n<:> 1.184
S.Ex~ não eStá presente erri plenário.
mudou sua denominação para Banco de Crédito da Amazônia
Concedo a palavra ao nobre Senador Nev Suassuna.
- BCA, dando-lhe atribuição de financiar não apenas a borracha, mas, também, a pecuária, a agricultura e a indústria.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pronuncia o
em coincidência com o processo de diversífiCação das atividaseguinte discurso.) -Sr. Presidente. Sr•' e Sr:;_, Senªdores,
des econômicas da região.
se existisse "Canonização InstituciOnal", as S_a_nt~s Casas de
Finalmente, nos anos sessenta, junto com a críaÇãq" g_a
Misericórdia, por certo, passariam a ser ··santas" també.m
Superintendência de Desenvolvimento da_ AJ;Uªzônia - ~lJ "pelas leis da igreja, já que, pelas leis do homem, "'Santas"
DAM, o Governo Federal, por meio da Lei n 9 5.122, de
elas já são e não apenas no nome.
28 de setembro de 1966, transformou o BCA em Bancoda
E não são apenas no nome porque são Santas em sua
Amazônia- BASA, conferindo-lhe papel de banco de desenação, Santas em seu trabalho abnegadQ,_Santas em sua generovolvimento e depositário dos recursos_oriimdos_dos jncep_tiyps
sidade, Santas no desprendimento de seus_irmãos_e Santas
fiscãis para o dCSenVõlvimento regional. Sua atuação abrang~u
no bem secular que fazem a tantos quantos são desprovidos
a denominada "Amazônia Legal'~, b~nefici;~nd9 os EstadOs
de bens materiais.
__
do_ Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, ToSão seu mundo os hospi~ais. os orfanatÕs, os educan~
cantins e parte do Maranhão e Mato Grosso, aproximadadários, os asilos e os cemitérios, isto é, todas aquelas casas
mente 60% do território nacional.
que cuidam precisamente da parte da sociedade que é a mais
Hoje, o Tesouro da União_detém 51%_do capital e 49%
triste e, via de regra, a mais evitada: os doentes, os orfãos,
pertencem ao setor privado, o que torna o BASA uma socie-·
os não instruídos, os velhos e os mortos.
dade_ de ecooomja_mis_tSJ.. ______________ ----~---~-~-----------É o __ mundo .do sofrimento e _da soli_dão 1 o mundo do
Em 1975, o BASA criOu a Carteira de Cãr:nbio;_~mpliando
abandono e da carência, o mundo marginal, o mundo que,
sua Unha de crédito para o comércio exterior e apoiando as
muitas vezes, é o próprio submundo da espécie humana. Pois
operações de importação e exportação.
é esse mundo, Senhores Senadores, que as Santas Casas de
Atualmente, possui 109 agências (97 na Amazônia Legal).
Misericórdia elegeram como seu mundo de trabalho_, para
Ao longo desses 50 anos de existência, p_BA_SA ~nfr~n-~c;m
dele_ cuidarem e, se possível, reduzi-lo.
dificuldades, colheu transformações e sucessos, ampliou seu
São séculos desse trabalho abnegado. Elas nasceram na
leque operacional, modernizou estruturas e aperfeiçoou serColônia, ultrapassaram o Império e chegam à República tão
viços.
_
fortes quanto nasceram, o que evidencia sua consistência denComo agente financeiro do Go"Verno·FederaJ para o de.
sa e, por isso mesmo, duradoura.
senvolvimento sócio-económico da_Am_~zônia,_ o BASAJqn_;!-__ _
A. do Rio. de Janeiro, por exemplo, é de 1586, ou seja,
leceu-se significativamente ao se tornar; _por meio da Lei n"
são mais d_e 400 anos de atividades filantrópicas contínuas.
7.827, de 27-9-1989, o gestor do Fundo Constitucional de
As de Santos, São Paulo e Salvador rivalizam-se com ela
Financiamento do Norte - FNO, recursos_esses que vem
em longevidade.
sendo aplicados em atividades produtivas selecionadas, em
Que instituição brasileira é assim tão duradoura? Há algutodos os Estados do Nprte, respeitada a ecologia e e benefima que, há mais de 4 séculos, ininterruptamente. presta serviciando pequenos, médios e microprodutore_s da área ru!al
ços à sociedade? Há alguma outra que por mais de 400 anos
e industrial. Sublinha na aplicação destes._reçursos a. prática
não tenha paralisado suas atividades e resiste a todas as modifida parceria que congrega as forças atuantes das comunidades
cações dos quadros sociais, políticos e econômicos ocorridos
amazónicas, de modo tal que as instituições públicas e privadas
em nosso País?
busquem, conjuntamente, eficiência operacional, articulação,
harmonia, convergência e oportunidade.
Não creio que haja e não conheço qualquer outra que
Sr. Presidente e Srs. S~na_dores, o Banco da. A~azônia,
tenha, ao longo desse tempo, tamanha, folha de serviços sem
pela sua história c pelos serviços que prestou, presta e oferesofrer qualquer solução de continuidade.
cerá na promoção e no apoio ao desenvolvimento da AmaNeste momento político em que emerge um governo notozônia brasileira, não pode ser extinto_. _E:ssa imens~ regi~9
riamente preocupado com o social, é que me parece ter chegabrasileira, pela sua importância, extensão e complexidade,
do a hora oportuna para que sejam lembradas as Santas Casas
não pode ficar sem um instrumento específicO que_ lhe sustente
de Misericórdia do Brasil.
o progresso.
_
Não só lembradas, mas também enaltecidas.
Por essas razões, desta tribuna, faço meu apelo para que
E ao lembrá-las e ao enaltecê_-las, não_ posso esquecer,
o Governo não prive a Amazônia do seu banco de desenvolpor um dever de justiça; de destacar a atuaçUo o~ _Sa.nt.a Ca.sa
vimento, fundamental para a região, essencial para os Estados
de Mis!!ricórdia do Rio de Janeiro, a que melhor conheço
do Norte e insubstituível para os empreendedores que desejam
por conviver com ela há quase 20 anos - e, nela, há que
o progresso dessa área do Brasil.
se registrar a figura de _seu_Diretor-Geral, o Adyogado, PubliEra o qui tinha a âlzer.
cista, o Escritor e o Confetencista Qrilh_ante, Dr. DahJ~.S Chade
;z.arur, que batendo o que, talvez, seja uma marca nacional,
êxerce e_sse c.argo há exatos e Jongos 26 anos, além da militânO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
cia, nos quadros da Santa Casa, há 43! Sim, Senhores. 43
a palavra ao nobre Senador; Luiz Albe_r_to. JPaus,a.)_
anOs SucesSivOs e Iaborios_Os. -- ---- --- --- ------- -------"----S.Ex~ não está prese h te em ·ptenáno.
E ninguém, Srs. Senadores. permaneceria, por tão longo
Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso Cam.argo_
tempo, cumprindo tão meritória e complexa atividade Seni.
(j'ausa.)
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possuir talento real e, de sobra, méritos próprios, brilho, sensibilidade política e inexcedível dedicação à Casa· a que serve
e à causa que abraçou.
Se é raro uma entidade ultrapassar a fronteira de 400
anos de atividades contínuas, é, convenhamos, também igualmente incomum -um homem ultrapassar os 40 anos na mesma
militância.
Até parece, simbolicamente, que a longevidade da instituição está a pedir a esse seu grande benfeitor o que é impossível pelas leis naturais: A eternidade! Então que não seja
ele perene porque, biologicamente, não pode, mas que seja
ele muitíssimo duradouro porque é isto o que dele a Santa
Casa precisa -e, por isso- -meSmo, assim, eta pede, assim ela
conclama e assim, por necessidade, ela exige!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.

Concedo

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente-. Sr•~ e Srs. Senadores,
numa feliz e oportuna iniciativa das entidades que representam
os_ profissionais da Secretaria da Agricultura e Abastecimento
do Governo do Estado de Santa Catarina, assim corno daquelas que congregam os servidores das empresas vinculadas,
realizou-se há pouco, na cidade de Florianópolis, o "Fórum
para o Aperfeiçoamento do Modelo Agrícola Catarinense".
Sob a coordenação do Dr. Carlos Pieta Filho, Presidente
da Associação dos Engenheiros Agrónomos de Santa Catarina, o conclave reuniu, entre ou1ras expressivas lideranças
do nosso Estado, o Dr. Geraldo Bach, Presidente do Sindicato
dos Médicos VeterináriOs; José Carlos Madruga da Silva, Secretário Executivo do Fórum; Neri Flávio Dias, Presidente
do Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Nível Médio; Raul
Zucatto, Presidente do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos; Nelso Figueiró, Presidente elo_ Sindicato-dos Trabalhadores em Empresas de Asscssoramentõ, Pesquisa e Informação; José Luciano da Silva, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Armazenador; Paulo Henrique Simon,
Presidente do Sindicato dos Administradores; Carlos José Gevaerd, Presidente do Sindicato dos Contabilistas; Francisco
de Assis Nunes, Presidente do Sindicato dos Zootecnistas;
Dr. Paulo Roberto Costa Leite Garcia, Presidente da Sacie~
dade Catarinense de Medicina Veterinária; Florindo Testori
Filho, Presidente da Associação dos Técnicos Agrícolas; Magno Vinicius Uba de Andrade, PreSidente da Associação dos
Funcionários da CIDASC; e Bernadete Panseri, Presidente
da Federação das Associações de Funcionários da Pesquisa
Agropccuária e de .Extensão Rural.
Do profundo debate então desenvolvido, recolhern~se,
com clareza, que as medidas adotadas pelos governos, em
março de 1991, seguiram os padrões do neoliberalismo, pois
a tanto corresponderam as prescrições para a redução do apoio
do Estado aos agticultores; para a concessão de privilégios
aos grandes complexos agroindustriais; para a execução de
um programa excludcnte e seletivo do homem do campo.
Essa estratégia deveria resultar "na expulsão de 100 mil famí~
lias de agricultores", nos anos seguintes.
Nesse contexto, produziu~se a extinção ou pensão da Empresa de Assistência TécniCa e Extensão Rural de Santa Catarina- EMATER-SC; da Associação de Crédito e Assistência
Rural- ACARESC; da Associação de Crédito e Assistência
Pesqueira - ACARPESC; da Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária --EMPASC; de 14 escritórios regionais
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da Companhia lntegrada de Desenvolvimento Agrfcola CIDASC e de 4 escritórios regionais daACARPESC.
Criaram-se, no perfodo, 10 Centros de Tecnologia Agrícola- CTA"s e a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão de Tecnologia de Santa Çatarina. Os funçionários da CIDASC e EPAGRJ, sediadas-nos municfpios, foram -trimsfe-ridos para os quadros administrativos das prefeituras, e mantidos tão~somente aqueles envolvidos em progra'!llas de âmbito
estadual, como o de microbacias, o de irrigação-e o de apoio
aos assentamentos fundiários.
Anote-se, por oportuno, que os novos Centros de Tecnologia Agrícola passaram a englobar as atividades antes exerCidas pelas Estações Experimentais, sobretudo as relacionadas
à gerª_ção e adaptação de tecnologias, ao gerenciamento dos
programas de profissionarização dos trabalhadores rurais, de
microbacias e de municipalização. Na prática, passaram a
exercer a coordenação estadual dos trabalhos desenvolvidos
pela Secretaria da AgricultUra e AbastecimentO, e de suas
empresas vinculadas.
_ Contudo, ao ser impleme!Jt~do o projeto-padrão de municipalização, foi suprimida a contribuição dos municípios para
a Associaç~o d_e Crédito e Assistência Rural, correspondente
a 3 por cento da quota do Fundo de Participação dos Municípios. Além disso, promovem-s~ o co~diciõnament9 do repasse
de recursos às municipalídaáes, quando destinadas à manu_tenção de serviços técnicos prestados pela Companhia Jnte·
grada de De~envolvimento Agrícola e pela Empresa de PesquiSa Agropecuária e Difusão de Tecnologia de Santa Catarina.
Foram, por igual, contingenciadas as verbas reservadas
à elaboração de planos municipais de progresso ru:ral e à criação do projeto do Conselho Municipal de Desenvolvimento
-Rural - CMDR, que contaria com a participação paritár!a
dos agricultores, inclusive com direito de voto nas sessões
deliberativas. O único recurso mantido destinava-se à aquisição de combustível para os veículos cedidos ao programa de
municipalização.
~
- O Fórum, com a relacionada representatividade, e mais
a das associações de trabalhadores do campo, já àquela época
alertava que o Governo do Estado, _a prevalecer o esquema,
ficaria impossibilitado de executar a política de -desenvolvimento r!Jral dos municípios. A SQa ação limitar-se-iá à execução de programas de ampla aceitação pelos agricultores, entre
os quais incluíam-se o financiamento de insumos agropecuários, de máquinas e de equipamentos agrícolas, pelo sistema
de troca pela parte correspondente da produção.
As apontadas reformas estruturais do serviço público agrícola catarinense demandariam substancial acréscimo de despesas para os cofres estaduais, não só como conseqüência da
extinta contribuição das prefeituras, mas também dos benefícios que as empresas deixavam de auferir. e que representavam, em valores de setembro último, cerca de 9 bilhões
de cruzeiros mensais.
Hoje, coroando a realização de mais de uma deiena de
encontros regionais, reunindo as presenças de cerca de mil
profissionais técnicos da Secretaria da Agricultura e Abastecime~ to e de suas empresas vinculadas, o Fórum, após tecer
considerações acerca do estágio atual do programa de modernização da agricultura e da pesca no Estado de Santa Catarina,
relaciona as principais proposições adotadas pelo seu plenário,
na conclusão dos trabalhos.
Diretrizes desarticuladas, postas em vigência sem levar
em conta a experiência profissional de campo e as modernas
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tecnologias, não costumam levar a bom resultado. No caso
em tela, a estratégia foi empregada para implementar um
programa neoliberal, e não como método_ de organização da
área, com suas potencialidades c desafios. Por isso, não há
um plano estadual de desenvolvimento rural_, contemplando
a um só tempo dirctrizcs. prioridades, programas, metas e
púhlico henefidário_,_n_cm_tampouco as necessidades da pequena c média unidade familiar de produção.
Ao contrário do desejável, as iniciativas oficiais na área
do planejamento agrícola estadual ignoi"ãram a pai-ticipação
das partes interessadas, levando às distorções dos planos municipais de desenvolvimento rural. transformados que foram
em meros instrumentos permissivos de convên-ioS entfe a secretaria de Agricultura e Abastecimento e as prefeituras.
Na medida em que faltam recursos financeiros e humanos
para a execução desses convênios, todo o sistema fica des:;tcreditado. Para esse efeito, também concorre o mínimo aprovei·
tamento das estruturas centrais das empresas vinculadas, em
decorrência da desativação de seus programas de extensão
rural e de defc:sa sanitária. Recuperam-se as ligações entre
os níveis central, regíonal c local; eliminaram.~se as condições
operacionais para o deslocamento dos técnicos; dispensou-se
o potencial de conhecimento técnico e~is_tent.e,
Acrescente-se a iSso a superposiÇâo das <itribuições, con·
tribuindo para a ausência de funcionalidade das estruturas
dos órgãos setorlais. Os Centros de Tecnologia Agrícola exercitam atividadcs múltiplas e heterogêneas, desvinculadas dos
profissionais municipalizados. Os servidores dos Centros, por
seu turno, obedecem às ordens de duas chefias, uma da Secre·
taria, outra da empresa. Não há asscssoramento técnico ou
administrativO qüe beneficie os funcionáríos -muniCipalizados,
e falta de integração às áre3s de pesquisa, de difusão, de
tecnologia e de prestação de serviços.
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Prescreve-se, ainda, a vinculação técnica c administrativa
de todos os profissionais lotados nos municípios àS estruturas
de seus órgãos de .origem, embora executando atividades de
interesse da Secretaria ou dos planos municipais de desenvolvimento rural; a municipalíiação dOs serviços de a-poio à agrOpecuária e à pesca, para esse fim proniovcndo o fortalecimento
dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural.
Requer-se, por derradeiro,_ que seja elaborado, pela Assembléia Legislativa, projeto de lei de reforma do sistema
institucional do Serviço Público Agrícola, com a participação
de todos os responsáveis e intt!ressados pelo setor, e de asscssoramento técnico de especialistas, inclusive das áreas de adminisfração e de gerenciamento.
Vamos concluir, Sr(>'! e Srs. Senadores, reafirmando que
a Agricultura, em sua dependência dos vários níveis de governo, permanece a exigir soluções prioritárias para os prohlemas
historicamente restritivos do seu desenvolvimento. Este exige
a prática cfetiva -de tecnologias atualizadas, condutoras de
justa retribuição ao homem da terra e de maior oferta de
alimentos, tal como demanda a sempre crescente população
brasileira.
Nesse sentido, é de_ ser amplamente reconhecida a notável
contribuição do "Fórum para o Aperfeiçoamento do Modelo
··Agrícola Catarinense", sintetizado r•Jm rol de proposições
que, corno vimos, ohjetiva denagrar e incentivar novas ações
públicas, em concreto identificadas com o interesse maior
do vigoroso setor agrícola do nosso Estado.
Era o que tínhamos a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. Sr"~ e Srs. Senadores,
venho à tribuna, nesta tarde, para registrar minhas preocuPor fim; ãSSeve"famas-concTuS:óeS: do Fórum que inúmeros pações com a difícil situação em que se encontra a região
fatores levaram à descaracterização do processo de municipa- de Barreiras. na Bahia.
Como se sabe, essa região concentra uma volumosa e
lização. As condições de _trabalho mostram-se insuficientes,
há prejudicial aumento da burocracia _e todo o_ setur torno_u_-s_e
rica produção agrícola, de grande importância para a Bahia
mais vulnerável às ingerências polítiCó-pãi"tídárias. Mais gra~ e à Região Nordeste como um todo.
ves, no entanto, sã_o as dificuldades criadas para a área de
Estamos em pleno período de colheita e há o risco de
pesquisa agropecuária, onde hác:arência de recursos humanos,
perder-se boa parte da safra em virtuc;Je daS dificuldades surgiR
materiais e financeiros.
das para o escoamento dessa safra. E que o estado de antigo
abandono
da BR-020 c_ das estradas vicinais a ela ou dela
I:: irrisório o repasse dos recursos do Fundo .Rotativo
de Estímulo à PeslJ.uisa Agropecuária- FEPA, contraria-ndo -dependentes atingiu um tal ponto crítico que não se pode
mais adiar o início das obras de recuperação ou reconstrução
disposições da Constituição do Estado~ pesqufsadores que in·
dessa
rodovia.
tegravam o corpo técnico das estações experimentais foram
O atuãl Governo já demonstrou toda a sua preocupação
conduzidos para função de gerenciamcnto das eStruful"as re~
com esse problema e,_ por isso mesmo, estamos à vontade
gionais; é ptecária a op-eracionalização dos- programas de pes~
quisa e de difusão de tecnologias.
-- para levar às autoridades competentes nossa aflição- e aqui
veiculando sentimento semelhante da população e dos produR
Conquanto reconheça t:m todo o plano de municípali~
tores locais.
zação um ou outro ponto positivo, o Fórum finaliza o seu
Nosso apelo, portanto, é que o Governo se sensibilize
denso e proveitoso trabalho recomendando uma correção de
com essa situação dramática e possa mobilizar esforços e recur·
rumo que propicie o resgate do Serviço Público _Agrícola.
sos, em caráter urgente e inadiável, não só para recuperar
Ernergencialmentc, objetivando adequar a estrutura da Secre~
aquela malha rodoviária, como para impedir que haja perdas
taria com a de suas empresas, sugere-se a locfi.lização na mesma
significativas para a economia da região.
base física de todas as unidades vincula_çla_s, 111.fl!lt~Jl.çl.p_ ~para
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
das tão-somente as ~st;:J.çõcs experimentais. Devem ser reexaO
SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
minadas a localização geográfica, o número e a abrangência
a
palavra
ao nohre Senador Odacir Soares.
das estruturas regionais, promovendo-se a integração dos ór~
gãos da Secretaria, ou de suas empresas, nos riíveis muniCipal,
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'i-~ c Srs. Senadores, o
regional e central da organização.
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ingresso de Poftugal na Comunidade Eçonôlnica Européia
foi saudado, no Brasil, como um fato auspicioso. Portugal
dado os laços de afinidade que o ligam ao Brasil, seria ~
porta aberta para o alargamento do comércio brasileiro com
o Mercado Comum Europeu.
Essas expectativas não estão se concretizando. Antes pelo
co~trário, estão sendo contrariadas de forma constrangedora,
deitando por terra uma fase retórica e ingénua de nosso relacionamento, fundado na reiteração dos protestos de fraternal
amizade e apoiado nos tradicíoriais laços Oe afinidades históri~
cc-culturais que unem ambas as nações.
Uma.vcz consolidada sua partic"ip3Çãd na Comunidade
Econônüca Européia, Portugal vai, progressivamente, aban~
danando essa linha de considerações históricas, para adotar
uma nova política de inusitado pragmatismo. Os tradicionais
laços de afinidade já não prevalecem. A fraternidade é substi~
tuída por uma incompreensível hostilidade aos br-a-sileiros-.
na qual parecem se emular certos ressentimentos e uma visível
disposição de agradar, a qualquer preço, os novos parceiros
do 1" mundo, que desejam ver as fronteiraS da Comunidade
Económica Européia fechadas aos indesejáveis cidadãos do
3" mundo.
Essa inconcebível e brusca mudança de relacionamento
com os brasileiros, começou a se manifestar através das restrições à exibição de novelas brasileiras na TV portuguesa; atin~
giu a contratação de jogadores de futebol do Brasil em clubes
portugueses; ganhou maior vulto com as dificuldades criadas
para o exercício profissio"nal de 300 dentistas brasileiros residentes em Portugal e assumiu proporções inadmissíveis com
o tratamento discriminatório e desumano aplicado a cidadãos
brasileiros que recentemente pretenderam desembarcar em
Portugal, após -cumpridas todas as formalidades previstas em
acordos e tratados, conforme será citado logo adiante.
O que causa maior repulsa e eleva o nível da indignação
nacional é que essa sequência de incidentes se dá com flagrante
violação dos tradicionais ácordos e tratadoS CJue, até bem
pouco, regulavam pacificamente as relações Brãsii/Portugal.
No caso dos dentistas, por exemplo, foi vi(J"Iado o Acordo
Cultural Brasil~ Portugal, que prevê o reconhecimento recíproco dos diplomas emitidos pelas Universidades de ambos os
países.
As autoridades portuguesas_ descumpriram essas cláusulas, ao considerar ilegal e clandestino o exercício profissional
pelos dentistas brasileiros e ao infligii'-lhes humilhantes exigêncías.
No caso das restrições ao irlgresso de brasfleirõs-em sOlo
português, foram clara e descaradamente violados, sob os
pretextos mais-indignos e torpes, os seguintes tratados: Tratado de Amizade e Consulta, Brasil/Portugal, firmado no Rio
de Janeiro, em dezembro de 1953 e o Acordo sobre Vistos
e Passaportes Comuns, Brasil/Portugal, assinado em Lisboa,
em 9-8-60, r:nediante troca de notas.
O art. 2" desse acordo reza textualmente que aos cidadãos
brasileiros, seja qual for o País de sua residência, munidos
de passaportes válidos e expedidos por autoridades competentes em seu País, será reconhecido o direito de entrar e
permanecer em Portugal, por prazo não superior a 6 meses,
em viagens de trânsito, negócioS õu recreio, sem necessidade
de visto consular.
Estamos seguraiitente informados (fonte Itamaraty) que
os brasileiros impedidos de desembarcar em Portugal eram,
na sua maioria, vendedores, técnicos em contabilidade, em
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informática e em outros ramOs profisSiOltais. Além disso, eram portadores de passaportes válidos, detinham passagens de ida
e volta e atendiam a todos os requisitos dos acordos já citados.
Sua detenção no aeroporto de Lisboa - sob o cínico
e insultuoso pretexto de que "não atendiam os requisitOs para
ingresso em Portugal" - é uma inominável e patente violação
dos tratados que até aqui têm regulado as relações Brasil/
Portugal.
:Sabemos de fO-ntes seguras (Itam~-i-~ty) que essa nova
e lastimável postura das autoridades portuguesas ob_e_dece a
certas cláusulas do acordo de SCHENGEN, assinado na cidade da Dinamarca, do mesmo nome, por Portugal e mais sete
países da Comunidade Econômica Européia (Holanda, Luxemburgo, Alemanha, França, Itália, Espanha e Dinamarca)
em 27~11-1990. Note-se que este tratado que já foi assinado,
mas ainda não foi ratificado pelo Parlamento Português. só
entrará em vigor após sua ratificação. Portugal não está obrigado a cumprí~lo antes desta data. Se o faz, é porque adOtou
uma política insensata de abandono de um tradicional parceiro, a custa da violação clamorosa dos tratados e acordos que
o comprometem com o Brasil, muito antes desse recente acor~
do de SCHENGEN, no qual são estabelecidas novase rigoro~
sas exigências para entrada de estrangeiros nos Países que
o subscreveram.
Estão. ao que tudo indica, e não por culpa do Brasil,
profundamente alteradas e rompidas as linhas de inspira:çaodas relações Brasil/Portugal. As considerações afetivas, baseadas nas afinidades histórico~culturais, cedem lugar à arrogante
hostilidade e odiosa discriminaÇão por parte das autoridades
de uma nação cujos cidadãos, durante séculos. souberam prevalecer-se da hospitalidade e cordialidade brasileiras. para
aqui trabalhar e enriquecer, sem nunca terem sofrido restrições de qualquer natureza.
Mal Portugal se sente com um pé no 1" mundo, e suas
autoridades começam a dar mostras de desdenhar o País de
quem sempre Portugal dependeu e de sujeitar os cidadãos
brasileiros a um tratamento típico do neo-colonialismo.
Estamos cientes de que as autoridades brasileiras movimentam-se, através das vias diplomáticas, para exigir explicações, recriminar as violações e tentar impedir-qUe os incidentes
se repitam.
Creio, porém, que a hora limite para a tomada de medidas
de reciprocidade e até mesmo de retaliações está se aproximando.
Por estar vivendo um momento particularmente crítico
de sua história, o Brasil não perdeu os brios nem deve se
sujeitar a humilhações tanto mais insuportáveis, quando se
sabe que partem de onde menos seria lícito esperar.

É bom que o MiniStro Cavaco e outras autoridades lusas
saibam que nas relações entre os povos também prevalece
o velho ditado da língua comuin:
':Nada como um dia depois do outro."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Não há mais .
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã,
às 9h, a seguinte
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ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 50, DE 1992
(Em regime de urgência nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 50, de 1992 (n• 4.621/90, na Casa de origein), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre a criação de
Escolas Técnicas Federais e dá outras providências, tendo
Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador João
Calmon, favorável com emendas que apresenta.

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 154, DE 1992
(Em regime de urgência nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
. n• 154, de 1992 (!I• 3.424/92, na Casa de origem), de iniciativa
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do Presidente da República, que concede anistia a Qirigentes
ou representantes sindicais por motivação política. (Depen-

dendo de parecer.)
-30FÍCIO N• S(l, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)

Ofício n' sn, de 1993, através do qual a Prefeitura Municipal de Blumenau (SC), de acordo com a Resolução n• 36,
·ie 1992, do Senadof;ederal, sol~cita autorização para contratar
-ope-ra:ç"ão de créd~t?junto ao Ban-co de_Desenvolvimento do
Estado de Santa Ca!ari~na S[A -c.!lAPESC, para os fins que
especifica.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Está encer,·ada a sessão.

(Lev_anta-se a sessão àS 17 horas e 40 minutos.)

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLVDI- N• 111

SÁBADO, 6 DE FEVEREIRO DE 111113

.BRASÍLIA-

CONGRESSO NACIONAL
ATO CONVOCATÓRIO
CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONGRESSO NACIONAL
O Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições
que lhes sâo conferidas pelo inciso II do § 6•. e § 7' do art. 57 da Constifuiçao da República Federativa
do Brasil, e considerando o interesse público relevante, resolvem convocar extraordinariamente o Congress.o

Nacional, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 1993, para deliberar sobre:
1 - escolha de autoridades; .....
2 -matérias a que se refere o art. 52, incisos V a IX, dit Constituição Federal; e
·
3 - Proposta de Emenda ã Constituição n' 2, de 1993 (n' 48, de 1991, na Casa de origem),
que "altera dispositivos da Constihüção Federal (Sistema Tríbutário Nacional)".
Congresso Nacional, Brasília, 5 de fevereiro de 1993
Deputado Inocêncio de Oliveira
Presidente da Câmara dos Deputados
Senador Humberto Lucena
Presidente do Senado Federal

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N;·n, DE 1993.
Autoriza a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco -

CODEVASF

a ampliar os limites riXados no ~rt. 7' da Resolução o'!' 96, de 1989, do Senado Federal, co~

vistas a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, no valor de US$7 ,945,277.00
(setemilhões, novecentos. e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e sete dólares norte-americanos),
junto à Empresa Húngara de Comércio Exterior e de Empreendimentos para Exportação-'- Agroinvest.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' É a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco-CODEVASF, autorizada
a elevar temporariamente os limites fixados no art. 7' da Resolução n' 96, de 1989, do Senatlo Federal,
'nos termos do art. 9' da citada Resolução, com vistas a contratar operação de crédito externq, com garantia
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da União, no valor de US$7,945,277.00 (sete milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e
setenta e sete dólares norte-americanos), junto à Empresa Húngara de Comércio Exterior e de Empreendimentos para Exportação -Agroinvest.
Parágrafo úirico. A operação de crédito externo referida no caput deste artigo destina-se a financiar
a importação de bens e serviços de assistência técnica e transferência de tecnologia, no âmbito do Protocolo

de Cooperação Técnica e Financeira celebrado entre a União e aquela empresa, lO de abril de 1992.
Art. 29 É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia à operação de crédito
externo referida no art. 1' desta resolução.
Art. 3' As condições financeiras básicas da operação de crédito externo a. ser garantida pela
União são as seguintes:
I -valor da importação: US$9 ,931,597 .00;
II -valor do financiamento: US$7,945,277.00;
III- vigência: data-limite: cinco anos, prorrogáveis por maiS doze meses, a partir da assinatura;

IV - tranche "A" (serviços):
a) valor total: US$5,478,000.00;
b) valor fmanciado: US$4,382,400.00;
c) sinal ("down payment"):
-dez por cento do valor do contrato, como sinal, quarenta e cinco dias contados de sua assinatura;
-dez por cento do valor do contrato, como sinal quarenta e cinco dias contados da data da
emissão das atas de início efetivo dos serviços e da aprovação dos projetos executivos;
d) amortização: ·oitenta pai' cento do valor do contrato, em doze prestações semestrais, iguais
e sucessivas, vencendo a primeira dezoito meses após a data das referidas no item b acima;
V) tranche "B" (bens):
a) valor total: US$4,453,597 .00;
b) valor financiado: US$3,562,877 .00;
c) sinal ("down payment"):
-dez por cento do valor do contrato, como sinal, quarenta e cinco dias contados de sua assinatura
ou após a emissão da guia de importação referente a compra de bens;
-dez por cento do valor do contrato, dentro de quarenta e cinco dias contados da data de
conhecimento de embarque ou armazenagem e fatura comercial;
d) amortização: oitenta por cento do valor do contrato, em doze prestações semestrais, iguais
e sucessivas, vencendo a primeira dezoito meses após a data do conhecimento do embarque ou de armazenagem e da fatura comercial (documentos básicos);
VI- juros: exigidos semestralmente à taxa de sete e meio por cento ao ano sobre o saldo devedor,
calculados a partir da data dos documentos básicos ou das atas.
Art. 4° A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida num prazo de quinnentos
e quarenta dias contados da data de sua publicação.
Art. 59 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de fevereiro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
1
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SUMÁRIO
1- ATA DA 32• SESSÁO, EM 5 DE FEVEREIRO
DE 1993
1.1-ABERTURA
1'.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Comunicação
-Do Senador Amir Lando,_9e que se ausentará dos
trabalhos da Casa, no período de 6 a 14 de fevereiro de
1993.

1.2.2- Requerimento
- N• 121193, subscrito pelo Sr. Pedro Simon e outros
Srs. Senadores, solicitando a constituição de uma _cru:nissã.Q_
especial composta de 11 (onze) Srs. Senadores para, no
prazo de 240 (duzeritos e quarenta) dias, analisar a programação de rádio e televisão, no País, e o disposto no ii:tcisó
II, do § 3', do art. 220 da Constituição Federal.
1.2.3- Discursos do Expediente

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n• 50/92 (n' 4.621190, na
Casa de origem), que dispõe sobre a criação de Escolas
Técnicas Federais e dá outras providências. Apreciação
sobrestada, nos termos do art. 174 do Regimento Interno.
Projeto de Lei da Câmara n• 154192 (n• 3.424192, na
CaSa de origem), que concede anistia a dirigentes ou repre~
sentantes sindicaiS por- motivação política.- APfeciação so~
f?restad!J. 1 nos termos do-ari._1_7_4 dt;>"Re_gtment'? Int"erno. _·
Ofício n9 S/7/93, através do qual a Prefeitura Municipalde Blumenau (SC), de acordo com a Resolução n' 36/92,
do Senado Federal, solicita autorização para contratar ope~
raç~o de. crédito junto- ao Banco de Desenvolvimento do
Estado de Santa Catarina Si A-- BADESC,· j:iaiã. Õs· fins··
que especifica. Apreciação sobrestada, nos termos do art.
174 do Regimento Interno.

1.3.1 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-·
são

SENADOR LOURIV AL BAPTISTA- Desempenho do Ministro António Britto; da PfeVfdéncia Social,
no cumprimento das metas prioritárias de seU MinistériO.

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 57192 (republicação).

SENADOR VALMIR CAMPELO- Sanção, pelo
Governador Joaquim Roriz, das Leis n~ 5 409 a 412, que
concedem incentivos fiscais, creditícios e económicos aos
pequenos e microempresários do Distrito Federal. Novo
surto de desenvolvimento económico no Distrito Federal
e expansão de oierta de empregos.

3- ATO DO PRESIDENTE
- W 31!93 (republicação)
N• 74 a 93-13193
4- ATO DO 1• SECRETÁRIO
N• 5193

1.2.4- Comunicação da Presidênda
-Convocação extraordinária do Congresso Nacional,
nos dias 11 e 12 de fevereiro de 1993, para deliberar sob1e
matérias que especifica.

5- MESA DIRETORA
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS .
7- COMPOSIÇÃ-O' DAS' COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 32a Se~são, em 5 de fevereiro de 1993
73 Sessão Legislativa Extraordinãria, da 493 Legislatura
Presidência dos Srs. Bpitácio Cafeteira e Magno Bacelar
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Affonso Gamargo - Bello Parga - C6sar Dias - Elcio
Alvares - Epitáclo Cafeteira - Gilberto Miranda - Lourival
Baptista -Magna Bacelar - Mauro Benevides - Valmir Cam
pelo.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) ~Alista de_
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sqb a proteção de Deus, Inciamos nossos trabalhos.
Sobre mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 Secretário.

É lida a seguinte
Em 5 de fevereiro de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que,
nos termos do art. 39, a,do Regimento Interno, me ausentarei
dos trabalhos da Casa, no período de 6 a 14 de fevereiro
de 1993, a fim de, no desempenho de missão com que me
distinguiu o Senado, participar da CoFJ!itiva Parlamentar que
· viajará à Rússia.
Atenciosas saudações, --Senador Amir Lando.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A comunicação lida vai à publicação.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N'121, DE 1993
Excelentíssimo Senhor PreSidente do Senado Federal,
Senador Humberto Lucena,
Com fundamento no art. 58 da_ Constituição Federal e
de acordo com o disposto na alínea a do art. 74 do Regimento
Interno do Senado Federal, requeremos a Votação Excelência
a constituição de uma comissão especial composta de 11 (onze)
Senhores Senadores para, no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias, analisar a programação de rádio c televis3o, nO País,
e o disposto no inciso II, do parágrafo 39, do art. 220 da
Constituição Federal.

~

Justificação
A Consffü.dção Federal, que garante a liberdade dos
meios de comunicação, estabelece, também,- a possibilidade
da adoção de mecanismos legais visando a defesa da pessoa
e da família Co.Otra programas ou prOgramações de rádio e
televisão que não atendessem finalidades educacionais, artísticas, culturais e informativas e deixassem de observar o respeito
aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.
A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão- ABERT, em seu Código de Ética, adotadoem 17
de fevereiro de 1991, criou a "Comissão de Ética de Programas" para assegurar que "as emissoras transmitirão entretenimento do melhor nível artístico e moral, seja de sua proteção,
seja adquiiido de terceiros, considerando qUC a radiodifusão
é um· meio regular e acessível à quã.se tot3Jidaâe dos lares"
(art. 5').
·
Acentua, também, que ''os- programas transmitidos não
terão cunho obceno e não advogarão a promiscuidade ou
qualquer forma de perversão sexual, admitindo-se as sugestões
de relações sexuais dentro do quadro de normalidade e revestidas de sua dignidade específica, dentro das disposições deste
Cógido" (art. 8'). . .
-_
.
_. _
·
Em outro artigo, à-de número 10 frisa que "a violência
física ou psicológica só será apresentada dentro do contexto
necessário ao desenvolvimento racional de uma trama consistente c de relevância artística e social, aCompanhada de demonstração das conseqüências funestaS ou desagradáveis para
aqueles que a praticam, com as restrições estâbelecidas neste
código".
.
Apesar-dessas precauções, muitos programas não estão
obdecendo a esses parâmetros e sua influência negatíva é
incontetáveL No momento em que se processo uma reformu-·
lação conceituai da sociedade, é imprescindível o debate sobre
a influência do rádio e, com maior ênfase, da televisão, diante'
da qual milhões de pessoas passam grande parte de suas vidas.
Nós os Senadores da República, temos a obrigação de participar desse debate, motivo por que requeremos a criação de
uma Comissão Especial Temporária, que terá: como principal
finalidade, analisar os programas de rádio e TV.
Sala das_Sessões, 5 de fevereiro de 1993.- Pedro Simon,
Líder do Governo - Ney Maranhão- Iram Saraiva - JoséPaulo Bisol - Marco Maciel - Affonso Camargo - Jutahy
Magalhães- Nelson Carneiro- Josaphat Marinho- Mauro
Benevides - Eduardo Suplicy - Esperidião Amin - Epitácio
Cafeteira - Magno Bacelar - João França.
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O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- O requeri, ~mcnto lido será incluído na Ordem do Dia, oportunamente.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador LO!J-rival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL-SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia
23 de novembro de 1992, apresentei, no plenário desta Casa,
breve relatório sobre a visita que o Ministro Antônio Britto,
da Previdência Social, fez a Sergipe, quando anuncioU as metas
de sua administração face à Orientação do novo GõVerriO.
- Naquela ocasião, ressaltei a importância das decíar3.çõeS
do Ministro, quando anunciou o seu programa de trabalho
no Ministério e o compromisso de zerar o enorme déficit
registrado no início· do exercício de 1992, cobrar as dívidas
da Previdência, resgatar seus débitos, pagar aos aposentados
todos os seus direitos; inclusive os 147% e o 13° salário, sanear
a administração, evitar as fraudes, agilizar o atendimento ao
público, limitar as filas e, de um modo geral, otimizar o des_empenho do setor e realizar o pagamento dos benefícios com
maior pontl;Jalidade, controle e segurança.
No dia 21 de janeiro do corrente ano, às 11h30min, participei, no Palácio do Planalto, de programação relativa aos_
70 anos da Previdência Social, quando foram assinados contratos com a empresa de Correios e Telégrafos e com o Banco
do Brasil para dinamizai' e aprimorar o funcionamento dessa
importante área de atuação do Governo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ein seu disCurso, o Minis:·
tro Antônio Britto anunciou os resultados extraordinários que
o Ministério já houvera conseguido, no curto período de cem
dias, desde que assumira a pasta. Entre eles, os seguintes:
-pagamento das duas primeiras parcelas dos_ 147%, no
valor de 3,Ltrilhões de cruzeiros;
-paga-mento arúicipad-o -da gratificaçãO=-n.atalina. no
montante de 10,2 trilhões de cruzeiros;
- a revisão de mais de 750 pensões e aposentadorias;
- a concessão de 353 mil novos benefícios;
- a concessão de 371 mil novas aposentadorias e pensões
a trabalh~dores rllrais;
-- -o-pagamento de correções atrasidas a 700 mil beneficiários, no valor de 2 trilhões e 9 bilhões de cruzeiros;
-o pagamento de 10 mil, de um total de 200 mil, sentenças judiciais transitadas em julgado, que aguardavam liquidação;
- e o pagamento de quase 18 mil pecúlios.
O Ministro ressaltou a participação do Congresso Nacional na aprovação de legislação que permitirá, entre outras
medidas, a possiliiJidade da cobrança e recebimento dos débitos de cerca de 250 mil devedores da Previdência~
Na parte de saneamento administrativo, foram suspensos
109 mil benefícios, cancelados 7.630 aposentadorias e suspensas outras 48 mil.
Pela primeira vez a ECT recebeu remuneração pelos serviços que prestava desde 1990, quitando-se, com a empresa,
uma dívida de 200 bilhões de cruzeiros.
Pelo convênio assinado com o Banco do Brasil, com sua
admiráVel estrutura de agências e funcionários~ este fará-parte
integrante do sistema de cobrança e parcelamento das dívidas
dos contribuintes devedores da Previdência, e tambérri do
gerenciamento das aplicações dos seus recursos, com as melhores taxas do mercado. um acréscimo de 122 milhões de dólares
adicionais de rendimento, equivalente ao que se perdeu em.
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1992, por falta dessa nova sistemática de aplicação dos recursos
estabelecida no referido contrato.
E o que é mais importante, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Previdência Social, que tinha um imenso e propalado
déficit histórico, da ordem de_30 trilhõe:;_ _de cru~eiiPS~_após
iniciar, nos últimos meses _do ano passado, a liquidação dos
seus enormes compromissos, ainda encerrou o exercício de
1992 com um superávit de 14,4 trilhões de cruzeiros nos cofres
do INSS.
E ainda afirmou o Ministro em seu pronunciamento que
"a Previdência Social escolhe o caminho do _çumprimento da
lei, honrando as decisões da justiça e realiza, assim, a tradução
indispensável das novas exigências éticas_ que a_ sociedade,
em boa hora, impôs ao exercício do Poder _Público, e _que
"em nome dessa ética passamos- a cobrar e a pagar.''
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é com grande
satisfaÇãO que retorno à -tribuna desta Casa para comunicar
que, em 28 de janeiro pasSadO,-pafticlpd;--ein ·Aracaju, da
segunda visita do Ministro Anton!o Britto a(J__E~tado, ~m_com~
panhia do Senador Albano Franco e do Vice-Govcrnador.
José Carlos Tcxcira, quando assistimos a uma importante reu~
nião no auditório do Banco do Estado de Sergipe, em que
compareceram empresários, dirigentes de órgãos de classe
ligados à indústria c ao comércio, lideranças comunitárias
e políticas e Prefeitos Municipais, ocasião em qUe explicou
a nova sistemática para o parcelamento dos_ débitos de 150
empresas scrgipanas e que apenas três prefeituras, poderão
optar, respectivamente, por um prazo máximo de até 96 me~
ses, no caso de empresas, ou 240 meses, no caso de prefeituras,
para recolher_àPrevidência uma dívida_dc_~@_çle 600__1:?lllJ-.Q~~
de cruzeiros, que é a soma dQ_débito do Estado._
Explicou, também, o Ministro o funcionamento de um
conjunto de incentiVoS, relativos a prazos e descontos, para
quem se antecipar na iniciativa de quitar seus débitos para
com o INSS.
Ouvindo a exposição do Ministro António Britto, sobre
os resultados da Previdênda que estão sendo promovidos em
sua administração, pudemos sentir, com entusiasmo, que está
em andamento um processo seguro e confiável de soerguiM
mento e valorização do que se constitui no maior patrimôriio
social do trabalhador brasileiro, a seguridade social, uma garantia presente e futura para os que dela dependem, e neste
âmbito, atualmente, 13,5 milhões de aposentados e pensioM
nista:::; que hoje também aplaudem o desempenho do Minis~
tério da Previdência Social c a orientação do Presidepte Itamar .
Franco neste setor.
Portanto, Sr. Presidente, de:::;ta tribuna do Senado envio
os meus cumprimentos ao Ministro Antônio Britto pelo admi·
rável desempenho do Ministério da Previdência Social e_ a
manifestação da minha confiança de que conseguirá atingir
os objetivos estabelecidos em sc_u programa de trabalho no
cumprimento das diretrizes do atual Governo, beneficiando,
assim, um imenso contingente de brasHeíroS:que coritribueni,
confiam e dependem da Previdência Social.
Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição com o
meu pronunciamento do discurso do Ministro António Britto
na solenidade do Palácio do Planalto a que me referi; de
dois quadros estatísticos referentes à concessão de benefícios
em 1992 e dos seguintes artigos publicados na imprensa: ''Pre~
vidência registrou superãvit de Cr$ 14,4 trilhões em 1992",
publicado no Jornal do Brasil, edição de 22.01.93; "Britto
vem a Sergipe negociar dívida", edição de 29.01.93. Jornal
.da Manhã; uMinistro negocia débitos_da Previdência compre-
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feitos". edição de 29,01.93 do Jornal da Cidade e "Previdência
ameaça bloquear_ FPM de quem não pagar INSS", edição
de 29.01.93 da Gazeta de Sergipe.
Documentos a que se refere o Sr. Lourival Baptista
em seu discurso.
DISCURSO DO MINISTRO ANTÓNIO BRITO
NA SOLENIDADE DE ASSINATURA
DE·CONTRA TOS COM A ECT E O BANCO
DO BRASIL E LANÇAMENTO DO CARIMBO
COMEMORATIVO DOS 70 ANOS
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
BRASÍLIA, 21 DE JANEIRO DE 1993
A Previdência Social completa nesta semana 70 anos de
atividades no BrasiL E pode, com satisfação, recolher em
qualquer geografia do País o_ testemunho do extraordinário
esforço de recuperação que empreende.
A firme determinação de Vossa Excelência, SenhorPresi~
dente Itamar Franco, e a dedicação dos nossos servidores,
fazem com que esta recuperação se acelere a cada dia.
Apenas nos t'iltimos cem dias, exato perfodo desde que
o governo de Vossa Excelência se -inStalou à frente do Minis~
tério da Previdência Social, os brasileiros receberam:
-,-As duas primeiras parcelas do pagamento dos 147%,
histórica luta dos aposentados, no valor de 3,1 trilhões de
cruZeiros~

-O pagamento antecipado da gratificação natalina, que
atingiu o patamar de 10,2 trilhões de cruzeiros;
-A revisão de mais de 750 mil penSões e aposentadorias
pagas desde abril de 1992 totalizando __ l_,l trilhão de cruzeiros;
--A concessão de 353 mil novos benefícios urbanos, trinta e um por cento do total do ano passado;
~A concessão de 371 mil aposentadorias e pensões a
trabalhadores rurais, cinqüenta e três por cento do total do
--ano passado;
-O pagamento de correções atrasadas a 700 mil brasi~
leiros no valor de 2 trilhões e_ 9 bilhões de cruzeiros;
-O pagamento das primeiras 10 mil de um total de
200 mil sentenças judiciais transitadas em julgado_que aguardavam pagamento pela Previdência Social.
-Pagamento de 17.890 pecúlios.
O Governo Federal, por determinação pessoal de Vossa
Excelência,_entend_e_u que a Previdência Social deve responder
por parcela fundamental do resgate da angustiante dívida so~
--cial,~recusando~se a produzirsuperávits 9u a encoqrir dificul~
dades pela via fácil, injusta, desumana e ilegal do atraso,
do embaraço ou da contestação de pagamentos líquidos e
certos aos aposentados.
Em seu governo, Presidente Itamar Franco, a Previdência
Social escolhe o caminho do cumprimento da lei, honrando
as decisões da justiça, e realiza, assim, a tradução indispen~
sável das novas exigências éticas que a sociedade, em boa
hora, impôs ao exercício_ do Poder Públfco_.
Não tem sido um esforço fácil. A cad_a mês, têm~se procurado cortar despesas, combater fraudes, ampliar a arrecadação. Resultados ainda insuficientes para assegurãr a estabilidade definitiva da Previdência Social, que dependerão de re-·
formas estruturais,· mas resultados já alentadores.
No mesmo período de cem dias, com decisiva e rápida
participação do Congresso Nacional, em particu.lar de suas
comissões técnicas no campo social. vimos aceita a proposta
de nova legislação para que o setor rural e os clubes de futebol
voltem a contribuir para a Previdência S_o_cial.
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Obtivemos, igualmente, a aprovação de legislação am~
Fizemos -o Ministério da Previdência Social e o Minispliando os poderes de fiscalização e de cobrança por parte
tério das Comunicações- questão de, no mesmo ato, colocar
da Previdência Social e as possibilidades para que 250 mil
as dívidas dos dois setores absolutamente em dia.
devedores apresentem-se e cumpram seus deveres para com
Em seu governo, ·p-ela primeira vez a ECT recebeu a
remuneração pelos serviços que prestava desde 1990. Foram
os aposentados brasileiros.
Criaram-se condiç6es para que os hospitais e as entidades
Cr$200 bilhões repassados pela Previdência Social nos últimos
três meses. -ua mesma forma, a ECT quitou suas dívidas com
de assistência social regularizem sua situação.
os aposent~dos brasileiros. E, a partir de hoje, pela vez primeiO combate às fraudes tem sido rigoroso.
ra, nenhuma deve à outra.
Foram suspensos, em 100 diaS, cerca de 100 mil benefícios.
Com o Banco do Brasil, Senhor Presidente, nesta soleniForam canceladas 7.630 aposentadorias por invalidez e
dade, resolve-se antigo problema, os recursos da Previdência
suspensas outraS 48.000.
Social, nele aplicados. Passam a ter a melhor remuneração
Administrativamente, várias medidas fortalecem a decidisponível no mercado. Tomando como base o ano de 1992,
são de Vossa Excelência de a Previdência Social passar ·a
os critérios agora acOrdados teriam garantido 122 milhões
ser gerida profissionalmente.
de dólares adicionais à Previdência-Social.
O número de fiscais- está ·sendo ampliado em quarenta
Estamos assinando, igualmente, o protocolo para que
e seis por cento, passando dos atuais 2.454 para 4.101.
o Banco do Brasil assuma nossa carteira de parcelamentos.
As despesas de custeio estão sendo reduzidas em trinta
E, com sua extraordinária rede de agências e de servidores,
por cento.
pásse ·a cobrar de nossos devedores.
A medição do desempenho gerencial começa a ser feita
através de indicadores em cada unidade da Previdência Social.
Por último, Senhor Presidente, registre-se a decisiva conSenhor Presidente, Senhores Ministros, o Governo de
tribuição do Banco Central. que alterou as regras sobre o
Vossa Excelencia vem cumpi'indo, apesar das circunstâncias
depósito compulsório dos recursos arrecadados pela Previe das dificuldades, o primeiro compromisso decorrente do
dência Social. E, rapidamente, permitiu-nos o acesso a rendimentos adicionais que apenas no último trimestre do ano pasmandato outorgado pela justa indignação da sociedade brasileira: construir novas bases éticas para o exercício do poder
sado teriam significado vinte e_ dois milhões de dólares.
entre nós.
A solidari-edade e a presteza dos Ministros Paulo Haddad
Em nome dessa étíca, passamos -a pagar, e a cobrar.
e
Hugo
Napoleão e do& Presidentes da. ECT, José Carlos
Pagar o que o poder público, através da Previdência Social, deve a quem, com sofrimento, contribuiu na esperança -Rocha Lima; do Banco do Brasil, Alcir Calliari e do Banco
Central, Gustavo Loyola, não apenas permitem a assinatura
de amparo mínimo quando da velhice, ou da doença.
destes atos.
Effi nome da mesma ética, cobrar.
Mais do que isto, asseguram que o Governo de Vossa
Os cidadãos honestos deste País repudiavam que, entre
nós, nos últimos tempos, o pagamento de tributos para o
Excelência recria entre nós o sentido exato da ética.
equilíbrio social e a manutenção dos Serviços Públicos fosse
Senhor Presidente, é importante ressaltar o esforço dos
servidores da Previdência Social para reverter o quadro de
constrangido exercício por parte de poucos.
Os atas que serão assinados nesta s.olerJ.(dade comple-- incertezas, foram relevantes a dedicação _e a competência damentam o esforço do_ governo de Vossa Excelência.
queles que trabalham nas linhas de ~_arrecadação, fiscalização
Aqui está~ Senhor Presidente, o próprio governo federal
e Seguro Social.
apresentando-se para-profissionalizar sua relação com a PreviEnfrentaremos 3.inda enormes e crescentes dificuldades
dência Social.
que exigirão a perma:nen~e luta por recursos e por eficiência.
Um prímeii'O p3sso fora dado em 31 de dezembro do
Entre elas, as obrigações decorrentes da nova política salarial
ano passado, quando, pela primeira vez nos últimos anos,
e a complementação do pagamento dos 147% e de mais de
o Tesouro Nacional, por decisão elogiável do Ministro Paulo
180 mil sentenças judiciais, transitadas em julgado.
Haddad, encerrava o ano sem dever um centavo sequer à
Mas, acima dos 14 trilhões de cruzeiros com que o QoPrevidência Social, tendo repassado absolutamente todos os
verno de Vossa Excelência encerrou o ano de 1992 nos cofres
recursos previstos e exigíveis.
do INSS, esperamos que nosso prinCiPal saldo, hoje, seja
Com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, assia crescente confiança entre os brasileiros de que à Previdência
na-se contrato definitivo para prestação de serviços. Por ele,
os nossos correios, assumem permanentes responsabilidades
Social Pública possa ser" eficiente e ecfuilibrada, pagando e
- ·
cobrando com o mesmo rigor.
na concessão de benefícios rurais e iio atendimento aos seguMuito obrigado.
rados.
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JANEIRO
ESTADO

URBANO

FEVEREIRO

RiiRÃL URBANO

ALAGOAS
2.114 ----sã4
2.145
AMAZONAS
328
121
378
BAHIA
2.709 6.428 3.354
CEARA
2.115
1.786
2.370
. MATO G. DO SUL
344
o 568
ESPIRJTO SANTO
1.870
606 1.428
CEARA·
1.412 2.703
1.563
MARANHAO
1.942
595
548
. MATO GROSSO
323
1.681
377
MINAS GERAIS
8.032 3.520 9.150
PARA
915
o 1.331
PARAIBA
670
o 1.609
PARA NA
3.512
2.019 3.203
PERNAMBUco'
2.609
1.655
2.680
1.016
1.735
'PIAUI
1.612
RIO OE JANEIRO
8.790
480 16.754
RIO G. DO NORTE
818
1.687''
735
RIO G. DO SUL
7.579 3.452' 6.457
SANTA CATARINA
2.710· 1.690
2.678'
SAO PAULO
.i 17.856 3.784 17.002
SERGIPE
482'
768
421'
D.FEDERAL
o,
433
ACRE
223.
127
RDNOONIA
94
180
125

2~
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.
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ABRIL

MARÇO
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RURAL

----m -m ---z:w
421
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3.348 4.056
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2.285 3.847
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5.027 4.290 1.366
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415

745
5.416
4.218
1.353
3.262
2.n9
1.224

1.!94
8.)90
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A Tarde - 22, I ,93
PREVJDJ§:NCIA FECHA COM
SUPERÁVIT DE 14 TRILHÚES
__ _
Brasília(A E)- A Previdência Social superou as expectativas no balanço financeiro de 1992 porque começou o ano
Britto atribui sucesso à fisçalização e
ao combate às fraudes
com um déficit de Cr$24,9 trilhões, passou para uma otimista
Brasília _-A Previdência Social fechou 0 ano de 1992
previsão de superávit de Cr$4 trilhões na metade do apo e
com superávit de Cr$14.4 trilhões. "Esse resultado é ótimo'''
acabou fech~n~o em dezembro com um sal9.o efetívo de
comemorou ontem o ministro António Brítto, lembrando que
Cr$14,4.4~ tnlhoes. ~sses _dados faraD? apresentados ontem
a previsão do ex-ministro Reinhold Stepha-neS ila tf3nsffiisSãõ _____ pelo Mmtstro ~ntómo Bntto ao Presidente Itamar Fran~,
do cargo era de um sa_ldo de Cr$4 trilhões e_ que 0 saldo
d~ra~te a solem_?ade que comemorou os 70 anos da Prev1·
de 1991, deixado pelo ex~ministro António Magri, foi um
dencta, no Palácto do Planal_to.
débito de Cr$24,9 bilhões. "Mostramos que podemos superar
Antônio Britto ínfonnou que o saldo de caixa disponível
as expectativas mesmo pagando tudo que a Previdência deve".
em dezembro foi de Cr$11 ,549 trilhões, mas somaram~se a
A ação fiscal eficiente e o combate à fraude foram, de
esse resultado o rendimento das aplicações finanCeiras dos
acordo com o ministro, as armas usadas para fechar o ano
recursos do INSS, ti.o Banco do Brasil, mais o -reColhimento
com dinheiro em caixa. O esforÇo iniciado por Stephanes,
sobre o 13" salário, que deu o saldo efetivõ
Cr$14,448
cuja meta era aumentar a arrecadação em níveis reais -em
trilhões.
10%, aponta uma elevação da arrecadação· de 14% acima
Aumento de Contribuições
da inflação no último ano. Cerca de 200 mil empresas foram
O
superávit
foi
acompanhado por um aumento no número
fiscalizadas no ano passado- contra 19 mil em 91- rendendo
de
benefícios
concedidos
no final do ano e, conseqüentemente,
aos cofres da Previdência US$639 milhões. Para eliminar as
maior dispêndio financeiro, devido ao pagamento do reajuste
aposentadorias e pensões irregulares, a Previdência revisou
de 147,06% e seus atrasados com correção monetária. Apre~
2,7 milhões de benefícios rurais, 778 mil aposentadorias por
ços de dezembro de 1992, os recursos gastos com pagamento
invalidez e suspendeu o pagamento de 100 mil benefícios.
de benefícios eram de Cr$35,391 trilhões no primeiro trimesOs efeitos da recessãO e ·conseqUente informalização da
tre; baixaram para Cr$32,237 trilhões no ~gundo trimestre;
economia nos últimos três anos podem ser sentidos se ã. arreca·
dação decorrente __da contribuição_ sobr~ f9_lha de salá-rios for -subiram para Cr$35,12 trilhões no terceiro trimestre; e pularam para Cr$57,941 trilhões no quarto e último trimestre de
comparada. Em 90, o recolhimento sobre a folha âeU--à Pr-evr-1992.
dência Cr$225,7 bilhões em valores de dezembro do ano passaJá a contribuição sobre a folha de salários, maior fonte
do. Em 91, esta arrecadação caiu para Cr$202,7 bilhões e
de custeio parã ~fPrevidênciã, caiu ao longo dos últimos tr:ês
em 92, apesar de todo o esforço para recuperar receita, o
anos, devido à recessão e ao aumento do mercado informal
recolhimento teve um desempenho pouco inferior ao de 91:
de trabalho (sem carteira assinada), segundo o ministro. Em
Cr$200,2 bilhões. "São os efeitQs oocivos da p91ítica r~~essi~
1990, a folha rendeu Cr$225,711 trilhões (preços de dezembro
va", explicou o_ministro.
de 1992), baixando para Cr$202,728 trilhões em 1991. No
ano passado, esses rendimentos ficaram ainda mais baixos,
Itamar pr~ide convênios
totalizando Cr$200,212 trilhões.
-Em comemoração aos 70 anos da Previdência, o ministro
Ação Fiscal
António Britto assinou conVênioS conf·aEmpresa Brasileira
de Correios e Telégráfos e com o _Banto do Bra~il, em soleni~
Os.reçu_rsQS vindos_ da cqntrib_uJção sobre :;t folha de salá·
d3.de no Palácio do Planalto presidida pelo Presidente Itamar
rios também oscilaram no decorrer do ano passadO. No iilíCiO
Franco. Um dos contratos.firmados com o BB tem o objetivo
do ano, eramde Cr$53,623 trilhões, passando para Cr$46,727
de melhorar os níveis das aplicações finanCeiÍ"as "da p·revie chegando, ao final.do quaito trimestre âo ano", a Cr$52,277
dência, um dos maiores clientes do ba_nço. Ano passado, por
trilhões.
fornecer uma taxa ruim, a Previdência deixou de ganhar
O resultado da ação fiS~"al junto às empresas devedoras,
US$127 milhões.
·
no ano passado, rendeu à Previdência Cr$3,7 trilhões, a preços
O outro contrato com b BB estabelece que o ban_co não
de dezembro, que representaram a fiscalização de mais de
precisará fazer os depósitos compulsórioS no Banco Central
100 mil estabelecimentos.
com os recursos do INSS. Em função desta norma, a Previ~
Receita cresce este ano
dência deixou de ganhar no último trinl.estre US$22 rililhõeS. --- "Estes acordos ajudarãO o cajxa da_ Pp;;:vídência neste ano
Brasília(AE)_- A Previdência Social_terá süa receita
-aum-entada ·em algiliis iililhões neste ano. com q_s rendimentos
difícil", afirmou Britto. Um contrato definitivO de pre-staç:lo
proporcionados por aplicações financeiras mais rentáveis· no
de serviços para concessão de benefícios rurais e ateridi!_Tlento
ao segurado foi assinado com ·os Cprreios._
.:_
_
Banco do Brasil e pela isenção do recolhimento compulsório
do Banco Central. Um convênio assinado ontem en:tre-o MinisAlém dos assessores de I.tamar Franco, prestigiaram a
solenidade os ex-ministros da Previdência Reinhold Stephanes
tério da Previdência SOCial e o Banco do Brasil. garante que
e Waldir Pires e os rrifriistros da JUStiÇa~- Ma!!ríci9 Corrêa,
os recursos do INSS aplicados no BB terão o melhor rendi~
da Fazenda, Paulo Haddad, e das Comu_nica.çõf!$, H~go-N.ii.Po~ - -menta-do me-rcado. Devido às pequenas taxas de remuneração
fixadas par seus recursos, no ano passado, a Previdência deileão. Na ocasião, o presidente etogiou o desempenho de Britto
xou de ganhar US$127,56 milhões. O r;>colhimeoto compulà frente da pasta e tentou fazer uma gentileza com Stephanes
sório levou mais US$22 rriilhões de suas verbas, somente no
-chamando-o para presenciar o momento da -assinarula; dos
último trimestre de 92.
convênios. Sthephanes, porém, já havia deixado o Palácio.
PREVJDBNCIA REGISTROU SUPERÁVIT
DE CR$14,4 TRILHÚES EM 1992 .
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Pelo acordo, os recursos da Previdência aplicados no Banco do Brasil passarão a ter uma remuneração média de 97%
e não mais de -94%, -Como foi concedida no ano passado.
Essa remuneração é relativa ao over, taxa média máxima do
Serviço Especial de Liqüidação e Custódia dos Títulos Públicos (Selic)
A nova taxa de 97% para os recursos financeiros do INSS
é a mesma que o- BC remunera as aplicações das empresas

estatais. De acordo com técnicos da Previdência, as taxas
médias do Selic aplicadas pelo Banco do Brasil sobre_os recursos do INSS sempre foram mais baixas nos anos anteriores,

e oscilaram entre 89%,91% e 92%.

No-· ano-p-assa-ao, a taXa

de 94% foi conseguida depois de muita negociação no governo.

Convênio com o BB
O convênio foi assinado pe-Jo ministro da Pre~idência
Social, Antônio Britto, c pelo presidente do Banco do Brasil,
Alcir Caliari, em solenidade realizada no Palácio do Planalto,
com a presença do Presidente Itamar Franco e dos exMministros
da Previdência, Waldir Pires c Rcinho_ld $tephanes.
O Banco do Brasil ficará responsável, também, pela administração da carteira de _parcelamentos das dividas previdenciárias, que setá inStifuída a partir de fevereiro. O INSS negaM
ciará as formas de parcelamento de dívidas previdenciárias
do setor público e privado, mas o pagamento será feito no
Banco do Brasil, que vai administrar c:sses recursos.
O fim do compulsório para os recursos da Previdência,
de acordo com o minTslr6,- será mais uma fonte de receita
para o INSS. Até então, 48% das aplicações financeiras da
Previdência que ficaram no Banco do BraSil eram recolhidoS
compulsoriamente pelo Banco Central. Essa nova medi_da f~~
negociada por Britto com o Ministro da Fazt;_nda, Paulo Haddad, e com o Pres-idente do BC, GustavO I:Oyola.
Com os Correios
Tarnb~m na solenidade de onlem foi assinado outro convênio com os Correios e Telégrafos para intt!nsüicaros serviços
já prestados pela empresa onde não há postos da Previdência.
Através dos Correios. o aposentado pode receber os seus
benefícios e os seus caniês.· Da mesma inaneira, qualquer
pessoa-poderá mandar sua inscrii;ãO de contribuinte autónomo
ou rece_ber o pagamento de pensõc:s na áfea 'rural.

Jornal da Manhã- 29-1·93
BRITTO VEM A SERGIPE
NEGOCIAR DÍVIDAS
O ministro da Previdência Social, António Brítto, anunciou. ontem, no auditório do Banese, __ a instalação de_ um
"Balcão de Negociação" visando facilitar o pagamento das
dívidas previdenciárias pelas prefeituras e empresas sergipanas. Segundo ele, com bas_e na Lei O'' 8.620, do dia cinco
deste mês, os empresários poderão parcelar seus débitos em
até 96 meses, se solicitarem o acordo cm fevereiro. Para as
prefeituras este prazo chega até a 240 meses.
Grande número de empresários sergipanos participaram
do encontro com o ministro Antônio Britto, às 18 horas de
ontem. Também estiveram presentes os senadores Albano
Franco e Lourival Baptista, o vice-governador José Carlos
Teixeira, os pre-sidentes -das federações da Indústria, e do
Comércio, Idalito Oliveira e Januário Conceição, respectivamente, e prefeitos do interior. O ministro explicou que apenas
três prefeituras de Sergipe estão em débito com a Previdência
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e que 150 empresas sergipanas devem o montante de Cr$600
bilhões.
Em seu pronunciamento, Antônio Britto deixou claro
que a Previdência está interessad~i em negOciar as dívidas,
mas advertiu que quem fizer o acordo e depois descumpri-lo
será punido conforme a lei. O ministro disse esperar que
o parcelamento "resolva a situação da maior parte das empresas e assegure à Previdência recurso_s novos para continuar
pagand9 os aposentados". Ele garantiu que será ·~ampliado
o cr:_rco" em torno dos devedores que não buscarem saldar
seus débitos com a Previdência Social.
- Explicando corno Se -Processará- o parcelamento das dívidas, Britto revelou que a cada mês subseqúente a fevereiro,
o prazo de pagamento se reduz em seis meses._ Quem negociar
o débito em julho próximo, qua-ndo termina o período para
o acordo com o INSS, terá 66 meses para pagar. Na opinião
do ministro, as condições de pagamento são "~xcepcionais".
A lei prevê que as multas referentes aos débitos terão descontos de até 50% em alguns casos." Estamos contratando_ dete~
tives (como chamou os aposentados que ''caçam" devedores),
contratando em todo_ o país 1.250 fiscais e escritórios particulares. de cobrança. O Brasil não pode continuar ComO o país
do não paga", disse Britto.
O presidente da Confederação Nacioilal de Indústria,
senador Albano Franco também usou da palavra para elogiar
o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo ministro Antônio
Britto na área da Previdência Soci31. Franco, dis5e, no entanto.
que o empresário sergipano não pode ser culpado sozinho
pelos débitos para com a Previdência. ''Temos que admitir
que parte do empresariado ficou devendo por falta de condições devido a forte recessão que tomou conta do país. Isso
revelou Albano, provocou uma profunda redução nas vendas
sem, no entanto, estagnar as obrigações sociais que continuaram se avolumando. Acredito que esta negociação. proposta
pelo ministro vai mudar o atual quadro", concluiu. Após a
repnião com os empresários, António Britto seguiu para Maceió com o mesmo objetivo.

Jornal da Cidade - 29-1-93

Cata de dinheiro
MINISTRO NEGOCIA DÉBITOS DA
PREVIDÊNCIA COM OS PREFEITOS
O ministro da Previdência Social, Antônio Britto, esteve
ontem em Aracaju, aompanhado dos senadores Albano Franco e Lourival Baptista. Ele veio a capital sergipana pela segunda vez em três meses, com o objetivo de se reunir com empre~
sários de comércio, da indústria e da agricultura, de hospitais
conveniados com o Inamps; líderes de entidades de classe
e prefeitos do Estado, para os quase forneceu esclarecimentos
sobre o pagam:cwnto das dívidas com a Previdência Social.
Essa reunião aconteceu por volta das 19h, no auditório
do Banese. Antes o ministro António Brito concedeu entrevista coletiva à imprensa sergipna, na companhia dos senadores Albano Franco e Lourival Baptista, do vice-governador
do Estado José Carlos Machado, do comandante da Capitania
dos Portos e do superintendente regional do INSS, Celso Dantas. O ministro explicou que veio a Sergipe trazer pessoal~
mente todas as informações sobre o projeto, aprovado pelo
Congresso Nacional que obriga o pagamento do débito do
setor público e privado à Previdência Social.
·
O projeto, já transformado em lei, que permite às empresas e prefeituras acertar o que devem a Previdência; num
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prazo adicional de mais três anos, ampliando assim para oito
anos·, já que a lei ante_rior facilitava o pagamento do débito
em até cinco anos, Dessa forma, o de vedar p9çlerá efetuar
o pagamento em 96 parcelas podendo ser esticado o prazo
em até 240 parcelas com perdão de 50% da multa. Em Seri;ipe,
1.500 empresas estão em atraso com a Pre:v_idên_ci_ª~ tqtalizand9
um débito de Cr$600 bilhões.
Ao contrário do que se esperava, o setor público é quem
menos deve à Previdência. Apenas três prefeituras no Estado,
deixaram de pagar regularmente à Previdência Social, isso
porque, segundo lembrou o ministro 1 o- SetOYpúblico vem
sendo chamado a colaborar. ''Hoje, Q clima entre Previdência
Social, Congresso Nacional e Indústria não é mais o mesmO.
As relações melhoraram muito, o que podemos comprovar
com a aprovação desse projeto em tempo recorde, de vinte
dias, e também pelo fato do presidente da Confederação Nacional da Indústria, senador Albano Franco ter aceito o nosso
convite, de visitar todos os Estados brasileiros, levando as
informações aos interessados", falou o ministro.
Antônio Britto disse que a Previdência tinha apenas as
três saídas para melhorar a arrecadação: aumentar a alíquota,
o que não foi aceito pelo governo; -inventar dinheiro, o que
não era possível; ey cortar despesas e cobrar as díviQas. Essa
terceiro opção foi a única encOntrada. Ele garantiu que a
arrecadação da Previdência tem crescido, sendo i}oje a maior
do setor público. "As pessoas estão entendo que é- PreciSopagar, até porque esse pagamento está relacionado di retamente com a vida dos brasileiros., porque em quase toda família há um aposentado".
Em Sergipe, a Previdência Socíal conc~deu já em_ 93,
365 benefícios urbanos e 739 .benefícios rurais, totalizando
1.004 benefícios, e aumentou em 92, 10.309~ Só em-janeíro,
a Previdência pagou a aposentados e pensionistas, Cr$232
bilhões, para o pessoal da cidade e do campo. Desse valor,
q3,11% foram pagos aos_ benefícios urbanos e 36.89 para os
rurais.
O senador Albano Franco destacQu_ a neçeS$Íçlade _de se
somar esforços para melhorar a, economia nacional, mas ,salientou que a dívida da Indústria para com a Previdência Social
não pode ser car~cterizada _cpp10, son~gaçãq,. porque aqueles
que deixaram de pagar, fizera.m isso por conta da recessão.
"Até fevereiro, a indústria brasileira vai começar a regularizar
o pagamento. Entendemos que os beneficiados com a a quitação dos débitos com a previdência não são apenas os aposentados porque o dinheiro recebido por eles, será revertido para
indústria e comércio. O dinheiro vai circular", enfatizou o
senador Albano Franco.
Gazeta de Sergipe - 2-9-1-93
PREVID~NCIA AMEAÇA BLOQUEAR

FPM DE QUEM NÂO PAGAR INSS
Acompanhado dos senadores Albano Franco e Lourival
Baptista (PFL) do vice-govenador _José Carlo_s Teixeira
(PMDB), o ministro da Previdência Social, Antônio BríttO,
se reuniu com empresários sergipnaos, lideranças políticas,
deputados e prefeitos para discutir a dívida do setor privado
---algo em torno de Cr$600 bilhões -.-do Estado e das
Prefeituras para com o INSS.
Antonio Britto não poupou palavras para dizer que quanto a Previdência está interessada em receber dos devedores,
argumentando que, agora ao INSS está pagando a quem tem
a receber e cobrando de quem deve, "doa a quem doer".
Britto advertiu o prefeitos, no sentido de que, a partir de
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junho quem não tiver seus débitos ou negociar a dívida, terá
o FPM bloqueado. Com respeito a iniciativa privada também
haverá severas punições e até () Estado não se livrará das
puriições cabíveis, uma vez que está senQo oferecida_ uma
chance para o débito ser resgatado.
Para os aposentados, Antonio Britto garantiu o cumpri--mento dos- d"eVer_e_s _ç!a PreVidência, que já na próxima segunda-feira começa a pagar os benefícios num -total_ de Cr$232
bilhões.
O ministro deixou bem claro que o Governo Itamar Ftarico t_em um Compromisso social e irá cumpri-lo, ma que também
não aceitará a inadimplência sem tornar uma atitude enérgica
contra -aqueles que nãó corresponderem à confiança do Governo.
Durante o discurso_ do Sr. Lourival Baptista, o Sr.
Epitácio Cafeteira"" deii_a~a cadeira da _presid~ncia, que
é ocupada pelo Sr. Magno-Bacelar. ·
-O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Tenho a honra
de passar a palavra ao nobre Senador e Líder Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
A Constituição da República elegeu como objetiVoS basilareS da República Federativa do Brasil, entre outros, os seguintes: garantir desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais (art. 2~', incisos- II e III). O Governador Joaquim
-Roriz, perseguindo esse mesmo desiderato constitucionªl, baixou, em 15 de janeiro do corrente ano, quatro legislações
que deverão ter benéficas reperCussões para inúmeros segmentos sociais do DiStrito Federà_l e do Entorno, em eSpecial
os menos favorecidos. Estou falando das Lei~ n9s 409 a 412,
de cujo conteúdo estarei tratando brevemente neste discurso.
Na Mensagem n"' 317, que acompanhou o projeto de lei,
que, uma vez aprovada, foi sancionada sob o n~ 409,-o Governador esclareceu que objetivava, com tal legislação, estimular
a expansão das atividades económicas, elevando a renda e
o emprego no Distrito Feder_al. Esse diploma legal dispõe
sobre a concessão de incentivos fiscais, creditícios_ e econô- _
micos no âmbito do PRODECON, de que trata a Lei no 289.
OS íricentivos propostos na área fiscal, a serem concedidos
exclusivamente a novos empreendimentos industriais, prioritariamente às microempresas e empresas de pequeno porte,
consistem na isenção do IPTU durante 5 anos e do inter_vivos,
relacionados com a implantação do projeto.
Os incentivos creditício~ incluem o financíame"nto da implantação do projeto e o empréstimo de até 70% sobre o
ICMs, incidente sobre as operações e prestações promovidas
pelo empreendimento incentivado. As condições do empréstimo são extrema:q~ente favoráveis, pelas seguintes razões,
~dentre outras:
- a correção monetária--a-· ser ãplicada no final de cada
exercício será-de 25% sobre a v:;triação da UPPF- Unidade
Padrão do Distrito Federal;e
-juros de apenas 6% ao ano.
Os incentiVos econ-ôtnicos, por sua vez, consistem na alienação do terreno destinado à implantação de projetas, observados critérios estabelecidos na citada Lei n9 289/92.
Devo ainda notar que esse incentivo econôtnico é _estendido aos pequenos e microempresários que desenvolvam suas
atividades precariamente elll: residências, para quem, na aná-
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lise do pfojeto para fins da concessão do incentivo, não será
aplicada a exigência de viabilidade econômico-financeira, mas
apenas a de viabilidade técnica.
Como se vê, as implícaçõcs sócio-económicas dessa lei
são imensas, permitindo _que as empresas se instalem em residências na região do Dístrito Federal, onde tal inovação se
faz necessária para a ge-raçao de novOs empregos.
A concessão dos incentivos supracitados é condicionada
à aprovação do proje_to pelo CDE- Conselho de Desenvolvimento Económico do Distrito Federal, que examinará a
priopridade e a viabilidade, além do impacto sobre o meio
ambiente c a compatibilídade com o Plano Dfretor de "Ordenamento Territorial.
A Lei n;- 410 incluiu a comercialização com café moído
entre as operações sujeifas ao ICMs e beneficiadas com a
alíquota de 7%. O seu objctivo é reduzire preço do produto
correspondentt~ da cesta básica do trabalhador, razão por que
tem grande alcance sociaL
A Lei n" 411 trata do rezoneamento das cidádes~satélites
e Plano Piloto; cn~re outras inovações, permite a utilização
de áreas exclusivamente res_idenci_alS -tariibém para atividades
comerciais e prestação de serviços, cabendo ~Administração
Regional expedir os alvarás de funcionamento para instalação
das unidades e_das atividades em questão.
Por fim, a Lei o" 412 assegura tratamento simplificado
e favorecido às microem presas estabelecidas no Distrito Federal, ou seja, aquelas empresas inscritas no Cadastro de Contri~
buintes do ICMS ou do ISS, com receita bruta ar.ual até
815 UPDF- Unidade Padrão do Distrito Federal.
O regime tríbUtário implantado consiste na dispensa e
simplificação de -obrigações acessórias e no recolhimento do
ICMS ou do ISS por valor estimado em I% da receita bruta
da microempresa.
No campo creditício, asseguram~se à microempresa condições especialmente favorecidas nas operações com instituição financeira pública do Distrito Federal, dispensando-a de
exigências usuais referentes a saldo médio ou à reciprocidade.
No sistema constitucional anterior, a microempresa gozava de isenção q-ue-~- não fétido sido confirmada no prazo previsto no art. 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, foi revogada em 5 de outubro de 1990. No que tange
ao ICMS, a ísenção deixou de vigorar em P de junho de
1989, em virtude do Convénio ICMS 59189, de 29 de maio
do mesmo ano.
Com o objctivo de regularizar a situação das _empresas
enquadradas ·nessa condição, em face da Lei no 7.519, de
14 de junho de 1986, a referida Lei n" 412, no art. 21, autoriza
o Executivo do Distri!o Federal a dispensar a constituição
dos créditos tributários resultantes de operações e prestações
promovidas por microemprcsas, tributadas pelo ICMS ou ISS,
nesse período.
Quanto às empresas de pequeno porte - aquelas cuja
receita bruta anual não ultrapasse 1:500 UPDF -,a Lei n'='
412, além de fixar O conceito e as Co.i::tdições para o enquadramento e o desenquadramento, oferece um tratamento diferenciado ao permitir ·c[ue o recolhimento mensal do ICMS ou
do ISS corresponda a 70% do imposto devido.
Tanto no caso da microcmpresa quanto no caso das empresas de pequeno porte, as autoridades do Dístiito Federal
acreditam que a renúncia -fisCal se juStifiCã, na medida effi
que se espera u~ gr~nde IJ-Ú_J_Tiero de empresas agregando-se
à economia formal, embora até hoje tenham vivido na clandestinidade.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governador do Distrito
Federal, sancionando,_ no último dia 15, essas quatro leis,
implantou procedimento e implementou medidas consideradas fundamentais a um novo surto de desenvolvimento no
Distrito Federal.
As novas normas deverão gerar cem mil novos empregos
durante a atual gestão e deverão permitir um desenvolvimento
económico sustentado nas cidades-satélites, garantindo uma
maior arrecadação para o Distrito Federal, sem comprometer
o Plano Piloto, sede administrativa do País.
As novas leis corrigirão uma série de injustiças que foram
cometidas contra as microernptesas no DF, permitindo a regularização imediata de quinze mil delas, que hoje atuam no
mercado informal. Trata-se, portanto, do resgate de uma dívida antiga. Com essas medidas, mais a liberação dos recursos
do FUNDEFE, destinados aos programas de desenvolvimento
económico do Distrito Federal, permitindo a regularização
- Cr$ 4 bilhões por mês a preços de janeiro do corrente
ano - , a situação dos micro e pequenos empresários fica
praticamente resolvida.
Negócios nas áreas de confecções, material odontológico,
conserto de televisão, representação e outros, antes feitos
precariamente e de modo clandestino, agora podem ser legalizados e ampliados com o apoio do Poder Público, gerando
lucros e novos empregos.
Q!J.ero, portanto, fazer registro, nos Anais desta Casa,
da oportunidade, do acerto e da eficácia das medidas implementadas pelo Governador Joaquim Roriz em bt!nefício do
desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas)

COMPARECEM MAIS OS SRS, SENADORES:
Albano Franco- Carlos De'Carli- Chagas Rodrigues
-Henrique Almeida :- Hydckel Freitas - Iram Saraiva
-João Calmon - João Rocha- Jonas Pinheiro - Júlio
Campos - Lavoisier Maia - Levy Dias - Mansueto de
Lavor- Onofre Quinam.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência
comunica ao Plenário a .Convocação Extraordinária do Congresso Nacional, nos termos do Ato Convocatório.
ATO CONVOCATÓRIO
- O Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente
do Senado Federal, no uso das atribuições que lhes são confe~
ridas pelo inciso II, §§ 6~ e 7;- do art. 57 da Constituição
Federal, e considerando o interesse público relevante, resolvem convocar extraordinariamente o Congresso Nacional nos
dias 11 e 12 de fevereiro para deliberar sobre:
Jo) Escolha de autoridades;
29 ) Matéria a que se refere o art. 52, inciso V a IX da
Constituição Federal e Proposta de Emenda à Constituição
n? 2 de 1993, o" 48/91, na Câmara dos Srs. Deputados, que
altera dispositivo da Constituição Federal- o Sistema Tributário.
Congresso Nacional, 5 de fevereiro de 1993.
Assinado pelo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
Inocêncio de Oliveira e pelo Presidente do Senado Federal,
Senador Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência,
_nos termos do art. 174 do Regimento Interno, dispensará
o período correspondente à Ordem do Dia da presente sessão.
São os seguintes os itens cuja apreciação fica sobrestada:
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-2-lPROJETO DE LEI DA CÀMARA N'' 154, DE 1992
PROJETO DE LEI DA CÀMARA Ne 50, DE 1992
(Em regime de urgência nos termos do
(Em regime de urgência nos termos do
aYt. 336, c, do Regimento Interno)
art. 336 ,"c", do Regimento Interilo)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Càmara
Votação em turno único, do Projeto de Lei da
no 154, de 1992 (n' 3.242/92, na Casa de origem), de iniciativa
Câmara n' 50, de 1992 (n' 4.621/90, na Çasa do origem)
do Presidente da República, que concede--ariistia a· dii'igences
, de iniciativa do Presidente da República, que dispõe
sobre a criação de escolas Técnicas Federai~~ dá outra~ _ ou representantes sindicais por motivação política. (DependendO de pa.recer.)
·
- ·
providências, tendo Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador João Calmon, favorável com Emendas
-3-,
que apresenta.
PROJETO DE LEI DA CÀMARA N' 8, DE 1993
-2(Em regime de urgtúlC13, n-ós tci-rmOs -dOPROJETO DE LEI DA CÂMARA W !54, DE 1992
art. 336, c, do Regimento Interno)
(Em regime de u'rgênciã. nos ~ermos do
__ Discussão, em turno único~_do Projeto de Leida Câmara
art. 336, "c'', -do RegimentO Iritei'rlof
o" 8, de 1993- (n·' 4.491193; na CaSa- de origem), de iniCiativa
Discussão cm _turno Ynicp.__qo _trqje_tg ~d~-~~i-~a _ do Pr~sjdentt! da República, que dispõe sobre a fixação dos
Câmara n' 154, de 1992 (n' 3.424/92, na Casa de ori- -níVêíS dàs~-tãrTfaS para-·o súVIÇ'o -público -de energia elétrica,
extingu-e O regíme de-remuneração garantida e dá providên~
gem), de iniciativa do Presidente da República, que
cias. (Dependendo de Parecer.)
concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais
por motivação política. (Dependendo de Parece_r)
-4-30FICO No S/7, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, "c". do Regimento In-terno}
Ofícío-n'Sn, de 1993, através do qual a Prefeitura
Municipal de Blumenau (SC), de acordp coma_R~sQlu~__ ,
ção n' 36, de 1992, do Senado Federal, solicita a~tori
zação para contratar operação de cré_dito_junto ao Banco de Desenv_olvime_nto do Estado de Santa Catarina
S/A- BADESC, para os fins que-espCcirJCà-:~ ---- ----

0 SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Volta-se à lista
de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador J úliÜ c30ipos. (Pausa.)
S. Ex" não ss: encontra_ em plenário.
Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar a Presidência vai encerra~
os tr?.balhos, designando pa;a a seSsãÕ of~ülári3·-d~-~seguO
da-feira a seguinte
1

ORDEM DO DIA

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 50, DE 1992
(Em regime de urgência nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Pi"oJCto de Lei da Càmara
n• 50, de 1992 (n' 4.621/90, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe Sóbre a- criação de
Escolas Técnicas Federais e dá outras providências, tendo
Paracer, proferido em Plenário, Retitoõr:-sen-adof JOã-o
Calmon, favorável com Emendas que apresenta.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" I, DE :993
(Em regime -de urgência, nos termos do
art. 336, c, do, Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla!ivo_ n': I, de 1993 (n·• 232/93, na Câmara dos Deputados),
qUe aprova a indic'aÇão ·dos _nomes -de membro~ titulares·- e
supl€mtes qUe integrarão a Comissão Diretora _do Programa
Nacional_ de Descstatização. (Dependendo de parecer.)

. ---

-~

.

~5:._-----,---·

--,-

OFÍCIO W S/7, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Ofício n'' Sn, de 1993, através do qual a Prefeitura Mullicipal de Blumenau (SC), de acordo com a Resolução n"_36,
_çl~ 199?.t çlq·~-~!}ad9_ fe~~r_al '· S~Qii~ita_ ~ l:_l_t2._~~~ação~pa_r~ ~on~~atar
operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento _a:o
Estado de Saota Catarina S/A -BAD.ESÇ, para os firís que
especifica. - ------0 SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está encerrada
a sessão.
(Levanta-se a sessão às 9 horas e 25 minutos.)

ATO DA COMISSÃO DIRETORA (*)
N' 57, DE 1992
Dispõe sobre o reposicionamento de sen·idores de
nível intermediário, e dá outras providências.
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas
atrib.uições regimentais e regulamentares e de_acordo
a delegação de competência contida na Re_sol_ução n" 52,' de
1992., resolve: . ·
.
Art. 1~ OS atuais ocupantes da Categoria Funcional de
J.éc~~~ Legis_lativo,__ Classe_ 3~,_ Padrões V _e I, __que__ tenham
eXei'Cic'íO ãté- 30-de -nov:emoco.
tomado poss-e --e- en-trã:Cfõ
de 1992, ficam reposicionados na forma do Anexo deste Ato.

coro

-em
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Art. 2'' Este Ato aplica-se, no que couber, aos serviM
dores inativos e aos pensioniStas deSel-Vldores _falecidos do
Senado Federal.
· ··
Art. 3o Os efeitos financdfos decorrentes da aplicação
do disposto neste Ato vigorarão a partir de 30 de novembro
de 1992.
Art. 4'' Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Art. s~ Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 16 de dezembro de 1992. -Mauro Bene·
vides - Dirceu Carneiro - Márcio Lacerda - Iram Saraiva
- Lavoisier Maia - Meira Filho -- Ben_i Veras.
(*) Republicado por haver saído com incorreções no DCN, Seç:lo II do dia
19-12-92.

ANEXO
(/\TO 011 COMISSI\0 OIRErOilll NP 57 , DE 199J)

SITUAÇÃO ANTERIOR
APÓS A

EDIÇ~O

COMISS~O

DE 1992

DO
DIRETDRA

SITUAÇIIO NOVA

1\TD DA
N!l 28,

APÓS A

CATEGORIA FUNCIONAL
DE T~CNICO LEGISLATIVO
CLASSE
ESPECIAL

111
3D

PAORAO

v

III
II

IV

07

v

24
41

I

OESTE /\TO

CATEGORIA FUNCIONIIL
DE T~CNICO LEGISLATIVO

CARGOS
1.055
213
99
18

IV

APLICIIÇ~O

CLASSE

PAORAO

v

CARGOS

II

1.055
213
99
18

111

IV

07

lll

I

65

ESPECIAL

IV
III

~

(*) ATO DO PRESIDENT):

N• 31, DE 1993

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimeõ.t31 c regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão ·D1retora n9 2, de -4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n<:> 016.212/92-4, resolve
alterar o ato desta Presidência n" 14, de 1986, publicado no
DCN, Seção II, de 11 de março de 1986, para manter aposentada a servidora MARIA DO CARMO RONDON RIBEIRO
SARAIVA; no cargo isolado de provimento efetivo de Diretora, DAS-4, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos
termos do artigo 40, inciso III, alínea c da Constituição da
República Federativa do Brasil, combinado com os artigos
67, 186, inciso III, alínea a, e 250, todos da Lei n9 8.112,
de 1990, e artigos 517, inciso VI e 524, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem assim com o artigo 11
da Resolução SF n 9 87, de 1989, com proventos integrais .c;l.P

Cargo efetivo de Diretorã., DAS-4, acrescidos de 20%, a partir
de 23 de novembro de' 1992, abservado o disposto no artigo
37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1993. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
(''') Republicado por haver saído com incorreções no DCN, Seção II, de 28-1-93.

ATO DO PRESIDENTE N• 74, DE 1993
. O _·Presidente do Sehado Federal, no uso da sua competência regimental e regUlamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgàda pelo Ato
da ·Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril d_e_ 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo fi'? 16.986192-0, resolve
alterar o Ato desta Presidência n<? 9, de 1991, publicado no
DCN, Seção II, de 30 de janeiro de 1991, e republicado em
13 de abril de 1991, para manter aposentada, por invalidez,
a servidora Adélia Leite Coelho, no cargo isolado de provi-

----~-
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mente efetivo de Diretor, código DAS-4, nos termos do artigo
40, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinado com os_ art_igos 186, incíso I, § 1~; e 250, todos
da Lei n• 8.112, de 1990, artigos 517, inciso·VI e 524, do
Regulamento Ad_ministrativo do Senado Federal, e art!go 1~,
da Lei n"' 1.050, de 1950, bem assim com o artigo 11. da
Resolução (SF) n' 87, de 1989, e a vantagemda Lei n'7.333;
de 1985, com proventos integrais do cargo efetivo de Diretor,
código DAS-4, acrescido de 20%, a partir de 04 de dezembro
de 1992, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da
Cosntituição Federal.
Senado Federal, 5 de fevereiro de 1993. --..:·séOádor Hlln:tberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 75, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, n() uso da sua competência regimental e regulamentar, em cOnformidade com a
delegação de competêncía que lhe foi autorgada pelo Ato
da ComisSão Diretora n~ 2~ de 1973, d~ ;tc_o~(jQ_ÇQtp. __o_(Ji_sposto
no artigo 243, § 2•., da Lei n' 8.112, çle 1990, no Ato da
Comissão Diretora no;> 1, de 1991, resilve exonerar LUCIANO
LOBÃO ,do cargo, em comissão, de Secretário- Parlamentar.
Código AS-1, do Quadro de Pessoal do Sena.dq_~Federal, do
Gabinete do Primeiro Vice-Presidente, a partir de 02 de fevereiro de 1993.
~. Senado Federal, 5 de fevereiro de 1993. -Senador Hum~
berto LuCena, Presidente.
. ATO DO PRESIDENTE N• 76, DE 1993

go AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Segundo-Secretário. Senador M!}r_cio Lacerda, a parúf
de 2 de fevereiro de 1993
Senado Federal, 5 de feve;-eiro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. '""
ATO DO PRESIDENTEN•-~,~ 1993
O Presidente do Senado Federal._ no 'uso da sua competência regimental e regUlamentál, em~ cOnformidade com a
delegação de. competência que lhe foi Outo-rgada pelo Ato
da Comissão Dini:fora no;>2. de 1973, de aCordo com o disposto
no artigo 243, § 2•, da Lei n•~8.112, de 1990, no Ato da
ComiSs:lo_ Diretora n9 1. de 1991, resOTVe- exonera_r__ EL VIO
PREVEDELLO do cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, Código AS-1, do Quadro de Pesioat do Senado Federal, do Gabinete do Primeiro Secretá.rio"; Senador Dirceu Carneiro, a parti[ de 2 de fevereiro de 1993.
Senado Federal. 5 de feve"reiro de 1993. -Senador Hum~
berto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 8!), DE 1993
O Presidente Do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e reegulamentar-,-em-·oonformidade com a
~el~g~_~_ão de competência q~e lhe foi Outorgada pelo Ato
daC"Omissão DifetOrã n~ 2. de f973. de aCOrdo com o disposto
no artigo 243, § 2', da Lei n• s:112, de 1990, no Ato da
Comissão Diretora n• 1, de 1991, resolve exonerar ANTONIO
CARLOS RHOSSARD GUIMARÃES !lo Cl!rgo4 ~em comissão, de Assessor Técnico, Código SF-DAS-102.3, do Quadro
de Pessoal do Sen~do Federal, do Gabinete do Segundo VicePresidente, Senador Carlos De'Carli, partir de 02 de fevereiro
de 1993.
Senado Federal, 5 de fevereiro de 1993~ -Senador Humberto Lucena, Presidente.

O Presidente do Senad.o Federal, no uso da sua competência regimehtale regulamentar, em conformidade com a delegação de competência que lhe foi autorgada pelo Ato da
ComisS_ão Diretora n<:> 2, d~ 197_3, d~_acorc!_ç. _çog~._ o_9_~posto
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da
ComiSsãO DiretQra no;> 1, de 1991, re5:0~ve exonerar JOSÉ ROBERTO BERNI do cargo, em comissão de Assesior Técnieo ~
Código SF-DAS-102.3, do Quadro de Pessoal do Senado FeATO DO PRESIDENTE N• St,DE 1993
deral, do Gabinete do _Segundo Secretário, Senador Márcio
~
. ~
Lacerda, Partir de 02 de fevereiro de 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe~
Senado Federal, 5 de fevereiro de 1993. -Senador Humtência regimental e regularmentar, em conformidade com a
· delegação de competência que lhe foi Qutorgada pelo Ato
berto Lucena, Presidente.
da Comissão Diretora n 9 2, de 1973, "de acOrdo com o disposto
ATO DO PRESIDENTE N• 77, DE 1993
no artigo 243, § 2', da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da
Comissão Diretora no;> 1, de 1991, resolve exonerar ELIZAO Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe~ETH TANABE do cargo, em comissão, de Secretário Parlatência regimental em conformidade com a delegação de commentar, Código AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado Fedepetência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
ral, do Gabinete do Segundo Vice-Presidente, Senador Carlos
n' 2, de 1973, de acordo com o ~disposto no artigo 243, §
De'Carli, a partir de 2 de fevereiro de 1993.
21i', da Lei n<:> 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Diretora
Senado Federal, 5 de fevereiro de 1993. -Senador Humn• 1, de 1991, resolve exonerar ISABEL LUIZA LOPES
berto Lucena, Presidente
DO CARGO; em Comissão, de Secretário Parlamentar, Código AS-1, do Quadro de Pessoaldo Senado Federal, do GabiATO DO PRESIDENTE N' 82, DE 1993
nete do Segundo Secretáio, Senador Márcio Lacerda, a partir
O
Presidente
do Senado Federal, J;l~_JlSO da sua compede 2 de fevereiro de 1993.
tência regime'ntal e regulamentar, em· 'q)nformidade com a
Senado Federal, 5 de fevereiro de 1993. -Senador Humdelegação de competência que lhe foi íiutorgada pelo Ato
berto Lucena, Pi"esidente.
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, de- á®rdo com o disposto
ATO DO PRESIDENTE N• 78, DE 1993
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8, 112·, de 1990, no Ato da
Comissão Diretora n<:> 1, de 1991, resoNe exonerar VERÓO Presidente do Senado Federal, uso da sua competên~i~
NICA MARIA DE FREITAS do cargo, em comissão, de
regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação
Secretário Parlamentar, Código AS~ 1, dó Quadro de Pessoal
de competência que lh.e foi autorgada -pe1o- Afb da Comissão
do Senado Federal, ·do Gabinetc_do SegÚrido Vice· Presidente,
Dir~tora n~' 2, de 1973,.de acordo com _ o disposto no artigo
Senador Carlos D_~'Carli, a partir de 2 de fevereiro de 1993.
243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da Comissão
Senado Federal, 5 de fevereiro de 1993. -Senador Hum·
Diretora n• 1, de 1991, resolve exonerar RITA DE CÁSSIA
SERRA do cargo, em comissão Secretário Parlamentar, Códi- . berto Lucena, Presidente.
~~-
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ATO DO PRESIDENTE N• 83, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe~
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Ditetora n" 2, de 1973, de acordo com o disposto·
no artigo 243, § 2', da Lei n' 8.I12, de 1990, no Ato da
Comissão Diretora n" 01, de 1991. resolve exonerar JOSÉ
RIBAMAR GUIMARÃES CORRÊA do cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, Código AS~l, do Quadro de
Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Primeiro VicePresidente, a partir de 2 de fevereiro de 1993.
Senado Fe_deral, 5 dC fevereiro de 1993.- Senador Humberto Lucena Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N> 84, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi Outorgada pelo Ato
da Comissão no 2, de 1973, de acordo com o disposto no
artigo 50, do Ato da Comissão Dirct9ra n"' 1,_ de 1991, resolve
rescindir. a partir de 2 de fevereiro dc__ l993. o contrato de
trabalho. sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do
Trabalho do Fundo de_ Garantira por Tempo de Serviço, de
ANTONIO SOARES BORDALO FILHO do emprego de
Assessor Técnico do Gabim:tc do Primeiro~Vice~Presidente.
Senado Federal, 5 de fevereiro de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N' 85, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe~
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n•.o 2, de 1973, de acordo com o disposto
no artigo 243, § 2'', da Lei n·• 8.112, de 1990, no Ato da
Comissão Dln!tCm:i n"' "1, de 1991, e tendo em vista o que
consta do processo n·' 002.172/93~3, resolver exonerar ANTÔ~
NIO DE ARAÚJO COSTA do cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, Código AS~l, do Quadro de Pess_oal do
Senado Federal, do Gabinete do Líder do Governo, Senador
Pedro Simon, a partir de 3 de fevereiro de 1993.
Senado Federal, 5 de fevereiro de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N· 86, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso
sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, de acordo com o disposto
no artigo 243. § 2'', da Lei n" 8.112, de 1990, no Ato da
Comissão Dirctora n" 1, de 1991, e tendo em vista o que
consta do Processo n·.o 002.172/93-3, resOlve exonerar ÁUREA
MACHADO ARAÚJO do cargo, em comissão, de Assessor
Técnico, Código SF-DAS-102.3, do Quadro de Pessoal do
Senado Federal, do Gabinek do Líder do Govenlo, Senador·
,
Pedro Simon, a partir de 3 de fevereiro de 1993.
Senado Federal, 5 de fevereiro de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N° 87, DE i993 .

·aa

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compc~
têncía regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
qa Cop1issão Diretõra h'·'2, de 1973, de acordo com o disposto
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no artigo 243, § 2°, da Lei n'' 8.112, de 1990, no Ato da
Comissão Diretora n" I. de 1991, e tendo em vista o que
consta do Processo n'·' 002.172/93~3, resolve exonerar DÊNIO
BARROS CAVALCANTE do cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, Código AS~l, do Quadro de Pessoal do
Senado Federal, do Gabinete do Líder do Governo, Senador
Pedro Simon, a partir de 3 de fevereiro de 1993.
Senado Federal, 5 de fevereiro de 1993.- Senador Hum~
berto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N° 88, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação _de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, de acordo com o disposto
no artigo 243, § 2'', da Lei n·· 8.112, de 1990, no Ato da
Comissão Diretora no I, de 1991, resolve exonerar KÁTIA
PATRÍCIA TORRES do cargo, em comissão, de Secretário
Parlamentar, Código AS~l, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, do Gabinete do Terceiro~Secretário, Senador Rachid
Saldanha Derzi, a partir de 2 de fevereiro de 1993. ·
Senado Federal, 5 de fevereiro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N° 89, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui~
çóes regimentais e regulamentares, de conformidade com a
delegação de cornpetêncía que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão nõ' 2. de 1973, de acordo com o disposto no
artigo 243, § 2', da Lei n" 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão
Diretora n" 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do
Processo n·' 002.317/93-1, nomear JOSÉ CARLOS DA ROCHA para exercer o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar. Código AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Primeiro-Secr~
tário, Senador Júlio Campos.
Senado Federal, 5 de fevereiro de 1993. -Senador Hum~
berto Lucena, Presidente,
ATO DO PRESIDENTE N• 90, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competêncía qUe lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, de acordo com o disposto
no artigo 243, § 2", da Lei n" 8.112, de 1990, no Ato da
Comissão Diretora nõ' 01, de 1991. e tendo em vista o que'
consta do Processo n'' 001.639193-5, resolve exonerar MARIA
JOSE PI-IA PENELLA PEGAS CI-IAVES do cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, Código AS~ I, do_ Quadro
de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Senador Gilberto Miranda, a partir de 26 de janeiro de 1993.
Senado Federal, 5 de fevereiro de 1993. --Senador Hum~
berto Lucena Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N> 91, DE ~1993
O Presidente do Senado Feàeral, no uso da sua compe~
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competCncia que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, de acordo com o disposto
no artigo 243, § 2', da Lei n" 8.112, de 1990, no Ato da
Comissão Diretora n" 01, de 1991. resolve exonerar ISABELA
GURGEL AMARAL CRUZ RIOS do cargo, em comissão,
de Secretário Parlamentar, Código AS~1. do Quadro_ de Pes-
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soal do Senado Federal, do Gabinete do Presidente do Senado
Federal, Senador Mauro Benevides, a partir d~ 2 de f~vereiro'
de 1993.
Senado Federal, 5 de fevereiro de .1993 ..~s~nadorJ:Jum~
berto Lucena Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 092, DE 1993
O Presidente do Sena_d_o Fedefal, no I.ISO d~s suas atrib_llições regimentais e regulamentares, em confothiidãde--com -a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ató
da Comissão Diretora no:r2, de 1973, resolve nomear PAULA
CUNHA CANTO DE MIRANDA, Analista Legislativo,
Área de Processo- Legislativo, Classe "Especial", Padrão V,
do Quadro de Pessoal do Senado Fede_ral, para exercer o
cargo, em comissão, de Diretora da Secretaria Administrativa,
Código SF·DAS-101.5, do Quadro de Pessoal do Senado.fe,.
deral.
Senado Federal, 5 de fcvereiro.de 1993. ~-Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N' 093, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso_das suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformida_de c.P.m a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora nn_2, de 197:3, resolve_ nomear PAULO
CÉSAR SI QUEIRA B1RBEIRE, Analista Legislativo-:Area
de Processo Legislativo, Classe "Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para exercer o cargo, em
comissão, de Dirctor da Subsecretaria Adminjstração de P~s
soal, Código SF-DAS-101.4, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal.
Senado Federal, 5 de fevereiro de 1993. ~-SerlitdOr Huln,-berto Lucena, Presidente.
----- ATO DO PRESIDENTE N' 93-A, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, _e d_e -~_ç_Qrdo _çom o §
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69 do art. 13 da Lei n\' 8.112, de 1990, resolve __ cancelar o
Ato do Presidente n• 063, de 1993, que exonerou MARIA
ANGELA COUTO do cargo Técnico Legislativo-Área de
Telefonia, Classe 3', PaclrãQ.I, do Quadw.de J'e&&o_;;! do Senado Federal, fic:ando, em decorrência, mantida as.disposições
do Ato do Presidente n''4!7, de 1992.
Senado Federal, 5 de fevereiro de 1993. -Senador Hum~
berto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 93-B, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, e de acordo com o §
6' do art. 13 da Lei n• 8.!!2, de 1990, e tendo em vista o
que consta do Ato do Presidente n9 94, de 1993, resolve cancelai a nomeaçao· de LOIJ:?E DE MELO FARIA, para o cargo
de Técnico Legislativo-Are a de Telefonia, Classe 3\ Padrão
I, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, constante do
Aio do Presidente n• 064, de 1993.
Senado Federal, 5 de fevereiro de 1993. -Senador Humb~rto .Itucena, Presidente.
·ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
N• 005, DE 1993
O Primeiro Secretário do Senado Federal, no desempenho de suas atribuições regimentaís e regillarrieiltàres-; resolve:
Art. -1~> -Os quatro gabinetes- em constn.tÇãO no_ Bloco,
1~ andar, do Anexo II do Senado Federal, na área anteriormente ·ocupada pela Assessoria. ficam destinados aos Sena-dores MAURO BENEVIDES, CARLOS DE'CARLI,
MÁRCIO LACERDA e NABO R JÚNIOR.
Art. 2~ __ Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art.- 3<.> Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 2 de fevereiro de 1993. _____,..Senador Dir·
ceu Carneiro, ~Till)eiro _Secret~rio.
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BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
-Do Senador João Rocha, de ausência dos trabalhos
I - ATA DA 33' SESSÃO, EM 8 DE FEVEREIRO
da Casa, para breve viagem ao exterior, no período de
DE 1993
__ !_~a ~ti ge fevereiro ç!q corre!) te ano.
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Cãmara .n' .5.0192 (n" .4.621/90, na
1.2.1 - Mensagem do Presidente da República
Casa de origem), que dispõe sobre~ a criação de Escolas
Submetendo à deliberação do Senado Federal a esco·
Técnicas· Federais e dá outras providências. Apreciação
lha de nome indicado para cargcrcujo provimento depende
sobrestada, nos termos do art. 174 do Regimento Interno.
de sua prévia aquiescência:·
.. __ . , .
Projeto de Lei dá Câmara ri" 134/92 (n" 3.424/92, na
- N'' 103/93 (n" 59193, na origem), referente à escolha
Casa de origem), que concede anistia a diregentesou repredo nome do Sr. Paulo Cardoso de Q}iveira Pir~s c:l.Q R~Q... - -sentantes sindicais por motivação política. Apreciação soMinistro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
brestada, nos termos do art. 174 do Regimento Interno.
para exercer a função de Embaixador do Brasil no Japão.
Projeto de Lei da Cãmara n' 8/93 (n" 4.497193, na
Casa de origem), que dispõe sobre a fixaÇão dos níveis
1.2.2 - Discursos do Expediente
das tarifas para serviço público de energia elétrica, extingue
SENADOR EDUARDO SUPLICY - Reunião do
o regime de;: remuneraçãq garanti9_a e dá outras_ providênDiretório Nacional do PT e a conseqüente suspensão dos
cias. Apreciação sobrestada, nos termos do .art. 174 do
direitos c deveres da Ministra Luíza Erundina perante o
Regimento Interno.
Partido. Apelo para a permanência da Ministra Erundina
_Projeto de DecretbLegislativo n"1193 (n' 232/93,na
no Partido dos Trabalhadores.
Câmara dos Deputados); que aprova a indicação dos nomes
SENADOR ÁUREO MELLO- Crédito ao Govcr·
.d.e membr9s titulares esuplentes que integrarão a Comissão
no Itamar Franco. Defesa da representação dos Estados
na Câmara dos Deputados. Corisidcrações sobre a Suspen- · Diretora do Programa Nacional de Desestatização. Apreciação sobrestada, Ílos termos do art. 174 do Regimento
são da Ministra Luiza Erundina, pelo Partido dos TrabaInterno.
.
·
·
lhadores.
. ÜfÍcio 0° S/7/93, atraVés-do qual a_·Prefeitura Muriicipal
SENADOR JOSÉ PAULO BISO L- CrítiCl!s à pro·
de Blumenau (SC). de acordo com a J3.esolução n' 36,
posta de emenda constitucional que trata do ajuste fiscal
de 1992, do Senado Federal, solic;ta 3Utorização para Cone à Câmara dos Deputados. Necessidade do cumprimento
do Regimc~to Interno na elaboração das leis.
tratar operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina SIA - BADESC,
1.2.3 - Comunicação da Presidência
para os fins que especifica. Apreciação sobrestada, nos ter-Designação dos Senadores Cid Sabóía de Carvalho,
mos do art. 174 do Regimento Interno.
Irapuan Costa Júnior, Jonas Pinheiro, Júnia Marise, Lavoi1.3.1- Comunicações da Presidêricia
sier Maia, Valmir Campclo c Amir Lando, para desempe- Término do prazo para oferecimento de emendas
nharem missão no exterior, no período de 6 a 14 de feveao Projeto de Resolução no 7/93, sendo que ao mesmo
reiro do corrente ano.
foram aprestandas duas emendas.
1.2.4 - Comunicação
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EXPEDIENTE
CENTRO aRAP!co DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
lmpre11o 1ob reapouabilidade da Me&a do Seudo Federal

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES
Diretor-Ocral do Senado Federa!
A.GACIEL DA SILVA MAIA
DirelOl Eucutivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Admi.niltrativo
I.UI:l CARLOS BASfOS

ASSINATURAS
Semestra I ································-·-·-·-·-··············-·-··· ...,.....---·--··- CrS 70.000,00

Dirctor Laduatrial
PLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

- Convocação de sessão extraordinária_a realizar-se
amanhã, às 11 horas. com Ordem do Dia que designa
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATO DO DIRETOR-GERAL
- N·· 1, DE 1993
3- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
-No 2, DE 1993

Tiragem La>o exemplares

- ATOS DO DIRETOR EXECUTIVO DO CEGRAF
- Inexigibilidadc de Licitação, relativas aos Processos
n"' 61193-0 e 70/93-9.
5 - MESA DIRETORA
.
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÓES PERMANEN-

TES

Ata da 33a Sessão, em 8 de fevereiro de 1993
7a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues

ÀS 14 HORAS E 30 MINUIOS, ACHAM.SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Affonso camargo - Garlas De'Carli - Chagas Rodrigues - Eduardo Suplicy - Epitácia Cafeteira- Garibaldi Alves Filho - Jas~ Paulo Bisa! - Lourival Baptista - Marco
Maciel- Meira Filho- Odacir Soar01- TcotoDio Vilela Filha.

O SR. PRESIDENTE '(Chagas Rodrigues)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 12 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, infCü~mos nossos trabalheis.
O Sr. l"'_Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Submete à deliberação do Senado a escolhà de no~e ind~ca
do ·para cargo cujo provimento depende de sua prévia aqmescência:

MENSAGEM N• 103, DE 1993
(N• 59/93, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, íneiso IV, da Constituição
Federal, e de acordo com o disposto no art. 18, inciso I,
e nos arts. 56 e 58, do Regulamento aprovado pelo Decreto
n• 93325, de 1• de outubro de 1986, no art. 39, inciso I,
alínea a, e no art. 40 do Anexo I do Decreto n9 99.578, de
10 de outubro de 1990, submeto à apreciaç_ão de Vossas ExcelênciaS a escolhã, que desejo Jazei-, do Senhor Paulo Cardoso
de Oliveira Pires do Rio, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira çle Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil no Japão.
Os méritos do Senhor Paulo Cardoso de Oliveira- Pires
do Rio, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho
dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério d.as Relações Exteriores.
Brasília, 4 de fevereiro de 1993. -Itamar Franco.
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INFORMAÇAO
Curriculum Vitae:
Paulo Cardoso de Oliveira Pires do Rio.
Rio de Janeiro RJ, 9 de agosto de 1933.
Filho de Oscar Pires do Rio e ·
Maria Clara Pires do Rio.
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O SR- PR.ESIDENTE (Chagas Rodrigues) -

O Expe-

diente lido _vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra a? nobre Senador Eduardo Sup~i~~-

O SR. EDUARDO SUPLJCY (PT- SP. Pronuncia ó
seg_ç.ime cJ,iscurso. S~m revisão Q.o orad_or:.) .:-:-:-: Sr._Pre_sidente,
Srs. Senadores, neste final de semana, o Diretórío Nacional
Bacharel em Ciências Jurídicas e SociaiS, FND-UB.
do Partido dos Trabalhadores examinou a questão suscitada
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr.
pelo convite do Presidente Itamar Franco à Sr' Luíza Erundina
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr.
de Souza para ser Ministra da Secretaria da Administração
Federal, bem como a relação entre o Partido dos Trabalha~
Cônsul de Terceira Classe, 31 de janeiro de 1957.
Seg1,1ndo Secretário, merecimento, 30 de setembro de__ dores e o Governo Federal. Esses dois temas concentraram
1961.
as atenções da reunião do Diretório Nacional e, mais do que
Primeiro Secretário, merecimento, 31 de dezembro de
isto, também concentraram as atenções do País, dos meios
1%6.
de comunicação, porque poucas vezes na história do Partido
Conselheiro, merecimento; -1 9 de janeiro de 1973.dos Trabalhadores uma questão interna, uma questão relativa
MinistrO de Segunda Classe, merecimento, 26 de março
à disciplina, às normas, ao Regimento do Partido dos Trabade 1977.
lhadores, suscitou tanto interesse entre toda a optnião pública.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 22 de dezem~
O Diretório dçcic;iíu suspenper os _d_ireit9$ ~ deveres pe-- ---- --- ---- raDte o Pãrtido dos Trabalhadores, da Ministra Luíza Erun.:.
bro de 1982.
Encontro
dina de Souza, com recurso ao VIII
Assistente do Chefe do Departamento Económico e Con- Nacional, qll~
se realízãrá em junho próximo. foi uma dçci~~o muito difícil
sular, 1957/1959.
·
8h
·
d h · á·
Assistente do Secretário-Geral-Adjunto para Organise refletida após mais de
oras de reumão, on e av1a v nas
mos Inteinacionais,- 1966/1 977 _
opções, desde nenhuma punição à opção de advertênciaAssistente do Secretário-Geral de Política Exterior,
a suspensão dos direitos e deveres por um ano; a outra alternativa seria a- suspensão por dois anos e a· alternativa, ainda
1967/1968.
mais dura, seria o desligamento caso a Ministra não deixasse
Chefe da Divisão da Europa-I, ~975/1 977 .
a sua função já assumida.
1 3 1988
Chefe do Cerimon~, 98 /
·
Quero dizer, e isto é público, que defendi apenas a adverNo_va York, ONU, Terceiro Secretário, 1959/1961.
tência, na medida em que a própria Ministra Luíza Erundina
havia dito que, em função do que avaliava melhor para o
Nova York, ONU, Segundo Secretário, 196111966.
País e para os objetivos do PT, considerava que deveriã ter
Londres, Prinie-iro Secretário, 1968/1973.
Londres, Conselheiro, 197311974.
_ _
aceito o convite formulado pelo Presidente Itamar Franco.
É preciso ressaltar que o Presidente Itamar Franco, em
Nova York, Chefe do Escritório Financeiro,-1977/1983.
Ottawa, Embaixador, 1988/1993.
___ ---= _ _ _ caráter pessoal, fez um convite a uma pessoa, consci~nt~ estaComissãO Nacional para Assuntos da FAO, 1957 e 1958
va, que representava para o Partido dos Trabalhadores uma
.
. . . . . . . _. .das maiores personalidades da história do Partido e da história
(secretário).
XXVI, XXIX e XXX Sessões do ECOSOc;Geneofã,
política recente deste País.
1958, Nova York e Genebra, 1%0 (assessor).
__
_____ Luíza Erundina, saiu de Uiratína, na Paraíba, primeiro
VII Sessão da Comíssão Cólisultiva Permanente- sObre
para João Pessoa, onde foi professora, depois para São Paulo,
o Comércio Internacional dos Produtores de Base, Nova Ioronde completou seus estudos e, como assistente social na
_ _
_
_ ____ ___ _
Erefeitura Municipal, .tornou~se uma das principais lideranças
que, 1960 (membro).
IV Sessão Especial áe CffiergêÍlcias da Assembléi~ Geral
de todo o funcionalismo público. Exatamente por sua garra
da ONU, Nova York, 1960 (assessor).
_ _
_
e determinação, pela maneira como abraçou as causas, os
XIV, XV, XVI, XVIII, XIX,X)( e_)(XISessoes_d" J\s: __ 0 bjetivos do Partido dos Trabalhadores, em 1980, tornou-se
sembléia Geral da ONU, Nova York, 1959, 1960, 1961, 1963,
fundadora do PT. Em 1982 tornou-se vereadora, considerada
1965 e 1966 (assessor).
de excepcional talento, garra e qualidades, tornou-se Líder
do PT, confirmada como tal na Câmara Municipal durante
Conselho e Comitês do FISE, Nova Iorque, 196111964
(delegado).
os 4 anos de seu mandato. Posteriormente, já em 1985, foi
Divisão de Propaganda e Expansão Comercial do Planeconsiderada possível candidata à prefeita e acabou sendo mijamento e Estruturação da~ Ativ!~ades do~ Serviços de Expannha companheira de chapa, como candidata à vice~prefeita
são e Propaganda <?9merctal, RI? d:Jan~Jro, 1962 (asse~so:r').
em 1985, quando fui candidat? a prefeito. ~n~ão, disputainos
II e III Reumoes _da Comtssao M1sta T~uto_~Brasiletra
contra as candidaturas. especialmente de Jamo Quadros, que
de Cooperação Económica, Bonn, 1975 e Brasília, 1976 (memsagrou-se_vencedor, e a candidatura do PMDB, de Fernando
_
_ _-~
_Henrique Cardoso: Naquela época, tornei-me um companheibro).
.
Ordem ~o RIO Brancq, Gra-Cruz, B~ast_l. .
.
r_o de afinidade, amigo de Luíza Erundina e admirado~ de
O Embaixador Paulo Card~so de Oliverra_Prres do Ri~,
sua extraordinária qualidade como mulher, pessoa que vmdo
de.um lugar tão longínquo e pobre, como Uiraún(!., tem se
se encontranesta data no exercíciO de suas funçoes_de Emba1xador do Brasil no Canadá.
.
distinguido extraordinariamente.
Secretário de Estado das Relações Extenores, em 4 de
Na política, principalmente no Estado de SãO Paulo, mais
fevereiro de 1993. - Gil~a Maria ~amos G~marães, C~efe
e ma_i~ deu passos vitoriÇ)sos, pois, em 1986, foi eleita deputada
do Departamento do Servxço Extenor.
estadual, tornando~se líder do Partido dos Trabalhadores na
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
Assembléia Legislativa. Exatamente em função de__seu_deno· ~
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do, da firmeza de sua açáo, de seus propósitos e de sua incrível
atuação, disputou, com o então Deputado Federal Plínio de
Arruda Sampaio, a vaga para se candidatar, pelo PT, à prefeiM
tura de São Paulo em 1988.
Essa disputa fOi um dos mais memoráveis episódios de
democracia dentro do PT, poíS mãE; de 15 mil pessoas participaram de uma prévia, na· capital de São Paulo, onde Luíza
Erundina obteve cerca de 9 mil votos e Plínio de Arruda
Sampaio obteve em torno de 6 mil votos. Luíza Erundina
conseguiu mobilizar extraordinariamente as fOrças do Partido.
dos Trabalhadores nessa disputa, nas bases do Partido, apoiada, em grande parte, por alguns dos segmentos que neste
final de semana exigiram uma pena bastante rigorosa pa-ra
S. EX'
...
Luíza Erundina conquistou o- direito de ser candidata;
mais do que isso~ foi eleita prefeita~ cOmpetirido com valores
da política nacional de grande envergadura, como Paulo Salim
Maluf, pelo PDS; José Serra, pelo PSDB; João Oswaldo Leiva, pelo PMDB, e outros.
Eleita prefeita, durante quatro anos mostrou que, realmente, poderia levar adiante ptio-rldades sociais definidas de
acordo com os propósitos e o programa do PT. Esteve juntO
aos movimentos sociais, como antes o fazia enquanto pãrlamentar, vereadora e deputada estadual. Esteve presente em
reuniões na peri_feria de São Paulo, como nunca antes prefeitos
anteriores haviam feito ao longo dos seus quatro anos de
mandato. Mesmo assim, sabemos que-houve percalços, dificuldades imensas.
.
Ainda, ontem, no programa Cari(a Cara, na TV Bandeirantes~ Lula dizia a Marília Gabriela ComO Luíza Erundina,
enquanto prefeita, teve um trãtamentO cheio de viéS, extremamente difícil, em especial por parte da elite empresarial e
pelos meios de comunicação. Comentou que vários empresários muitas vezes o abordavam peSsoalmente, em vóos de
São Paulo para Brasília, e lhe diziam que, pela primeira vez
na-história de São Paulo, havia uma administração ·que- não
exigia nem permitia qualquer tipo de- conversa ou de favores
fosse para receber pagamentos do tesouro municipal, fosse
para participar de qualquer tipo de licitação de contratos junto
à prefeitura. Ao que Lula perguntava: ''Mas por que não
dizem isSõ- publicamente?n E lhe respondiam que temiani
·-w.zer---isso dada a_perseguição,\dad9Ó clima que havia de
preconceito contra essa extraorâináriã rnülher. PreconCeito
em função de ela ser mulher, ser nordestina e ser do Partido
dos Trabalhadores -partido- que, muitas vezes, assusta certos
meios, ·entre os quais oS empresários br~sileiros.
. Pois bem, há muitos fatores que tomam Luíza Erundina,
sem dúvida, uma das prinCipais personalidades, um dos principais valores da história do Partido doS Trabalhadores.
A decisão do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.deixou a Ministra Lufza Erundina extremamente preocupada, triste e abalada. A seu ver, essa decisão ~oi muito
mais pesada em relação ao erro que consid~rou ter Cometido,
que era relativamente leve e que, portanto, nâ~merecia uma
punição como essa. Inclusive, o Diretório Nacional entendeu
que não seria o caso de se estabelecer um procedimento antes
- e aqui contrariamente à minha opinião ......:., -iiin processo
com designação de uma comissão de ética para se examinar
tudo que estivesse envolvido na decisãO; preferiu, por mãioria
de votos, decidir nesse final de semana.
Tendo em vista o impacto Causado por essa decisão, ao
ser questionada se estava considerando deixar o Partido, a
Ministra mencionou que precisava de mais tempo para refletir,
para pensar.

Fevereiro de 1993

Hoje, perante o Senado Fediral, o povo brasileiro e,
em especial, perante todos que são filiados ao PT, seus simpatizantes _ou afins, quero fazer um apelo â Ministra Luíza Erundina, para que não deixe .o Partido dos Trabá.Ihadores, que
lute dentro do Partido para colocar o seu ponto de vista perante todos os órgãos onde seja possível argumentar; que
entre com recurso ao Encontro Nacional, como a própria
resolução já prevê, para o exame da suspensão pOr um ano
de seus direitos e deveres dentro do PT.
Ainda serão eleitos, ·em março próximo, mais de mil delegados do Partido dos Trabalhadores nos diversos encontros
que se realizarão em todo o território nacional, para o encontro que se realizará em jUnho próxiniO; ·provaVelmente aqui,
no Senado Federal, no Auditório Petrónio Portella.
·Quero conclamar Luíza Erundina de Souza para que pense muito na sua decisão, que tenha confiança ·nas palavras
que proferiu ao assumir o Ministério da Secretaria da Administração Federal, quando disse que aceitava o cargo no Governo
e o fazia agindo de acordo com o interesse maior do País
e segundo os propósitos do Partido dos Trabalhadores.
Ela entende que, como Ministra da Secretaria da Administração Federal, pode realizar um trabalho que aproxime
o Governo Itamar Franco dos objetivos do Partido dos Traba~
lhadores.
De fevereiro até junho próXimo,. â Ministra disporá de
tempo para mostrar a que veio e que tem, efetivamente, condições de realizar esse trabalho.
É claro que a decisão tomada pelo Diretório Nacional
não facilita a sua tarefa. A desvinculação dos seus direitos
e deveres junto ao Partido dos Trabalhadores. _não facilita,
propriamente, a tarefa de Luíza Erundina. Mas ela sabe que
pode contar com o apoio inclusive daqueles que, dentro do
PT, acreditam que tudo que puder ser feito para nielhorar
as condições de vida dos brasileiros, dos trabalhadores, merece
·consideração.
Como Sena.dor do Partido dos Trabalhadores, que respeita as normas e as decisões do Partido, aqui estou para
traduzir e relatar que a resolução do Diret6rio Nacional foi
a de levar adiante uma postura de oposição 3tiva, propositiva,
enfim~ de oposição que estará, a cada momento, levando pro~
posiçõC$ à sociedade, ao Congresso Nacional e ao próprio
Governo Itamar Franco.
Aliás, amanhã, às 16h, estará o Presidente nacional do
Partido dos Trabalhadores discutindo, numa audiência com
o Presidente Itamar Franco, o projeto de segurança alimentar
para o Brasil, um projeto para atacar de frente o problema
da fome, o problema da pobreza ..
O próprio Lula meildonOu~ na reunião do Diretório Nacional, uma reunião cóm caracte-rísticas extraordinárias, transmitida diretamente em telão para que a imprensa pudesse
acompanhar cada um dos seus detalhes. Nessa reunião, o
próprio Lula aventou a pOssibilidade de amanhã o Presidente
Itamar Franco dizer que o projeto tem qualidades. Aliás,
Sua Excelência já tem o projeto em mãos há três senianas,
tendo encaminhado-o a assessores e técnicos, inclusive os do
IPEA, para análise, e essa análise setá objetô-"'do diálogo
de amanhã.
Mas, imaginemos - e. o próprio Lula fez esta colocação
- que o Presidente Itamar Franco diga ao Presidente do
PT que o projeto tem muitas qualidades mas, dada sua complexidade, muitas dessas medidas devem ser tomadas não apenas
no âmbito federal, mas também estadual e municipal, com
o Governo Federal estimulan~o governos estaduais e muni~
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Do ponto de vista do nosso Partido, é preciso simplescipais a desencadearem medidas para atacar o problema da
pobreza absoluta, da miséria, da fome; mas o projeto enVolve , mente muito mais do que dizer que não concordamos com
o engajamento de toda a sociedade civil co111 -9 objetivo de
uma EOlítica neoliberal.
_: ~- E_
Quàlifica:r·em. iJfOfU.õ'dídade o que OOnstiiUI,
acabar com a miSéria e com a fome no Brasil.__
Digamos que o Presidente __ltam_ar Franco, no diálogo
até agora, a tentativa da áreª econômiça ein resolver os problecom Lula, confirme o atõ-já acabado, oU seja, Ocpnvitepessoa.I
mas, embora a dupla de ministros responsáveis pela área eco~
à integrante que é do Partido dos Trabalh,adores, Luiza Erun~
nômica, P_aulo Haddad e Yeda Crusius, ainda não tenha fordina, além daquele feito logo que assumiu -iri.tenilamente, ISto
murado inteiramente as suas diretrizes.
_ O ~inis~rç_PauJo Hadadd, na semana pass~da mencionou
é, o corivite a um dos mem.bros_do governo paralelo do Partido_
dos Trabalhadores de Lula, Walter Barelli. E que o Presidente
que levaria ainda algum tempo para o delineamento de todas·
as diretrizes, e a Ministrá Yeda Crusius, que recém ·assUmiu,
Itamar Franco diga que precisa, daqui para frente, da-colabOapenas colocou algumas de suas proposições, tendo-Se defiração explícita do Partido dos TrabalhadQres paia a realização
_ _ __ : ______
de um projeto tal como esse que o PT, por ~u~Pre~id~nte~_ niçlo ço;~n_ç,_q~okeyn_e~_iana,__ __ --~
apresenta:
-- - - --- -----O que signlfica_ser OéókeytleSiana? Keynes foi -um dos
maiores economistas da história do pensamento económico
Lula comentou essa possibilidade dizendo que como esse
deste século. Preocupou-se, sobretudo, com a recessão, com
projeto não é apenas de um partido -nem poderia ser reali~
o desemprego, defendeu a necessidade de o Estado ampliar
zado apenas por um partido--, seria importante que todas
a sua ingerência. para garantir maior atiVidade eêonômica,
aquelas entidades que participaram do MOvimento pela Ética
rtem que fo_sse_par'a abrir e fechar buracos~ quaildO O ídeãl
na Política se envolvessem, junto com o GovernQ, na -execu_ção
do projeto.
.
·
.. _ ·.- ·-- ..... ~ã. o ~tad9_ çom;9e,Q.~ i.qye_stil!l~ntos gu_e_ yi~ssem_ª garantir
crescimento e atividades produtivaS realmente úteis para a
E quais sâo essas entidades? OAB, !BASE'-'-- coordenado
sociedade, que produzissem bens e serviços capazes de propi~
pelo Her,bert de Souza, o Betínho, que inclusive foi convidado
ciat às pessoas não só condições_ de sobrevivência, mas também
para a audiência-, ABI, partidos políticos, incluindo o prófelicidade.
prio Partido dos Trabalhadores.
Bem, será adequado que o Parti'do participe~ se ror-cOnviNa exposição que o Ministro Paulo Hadda,d f~z perante
dado? A decisão, por hora, foi de não participar.
o Senado Federal na semana pãSsada puâemos observar não
Ressalto que no Diretôrio Nacional - e iSso eu registro,
só o seu conh6cimento da economia, mas também avaliar
porque fOi público - , houve 38 votos por uma oposição
a dificuldade de quem se enContra diante do dilema vivido
firme, com a apresentação de sugestões, 6 votos para a posição
pelo atual ministro, à frente de uma -economia que teni- de
que defendi, qu-al seja, a de que, Qma vez apresentadas as
pagar um serviço da dívida simplesmente extraordinário aos
proposições ao GOVerno, se este as aceitaSse, pOderia, ·então;
Credores internacionais, -q_Ue:" tem- um- eifdívidamento intemo
o Paftído dos Trabalhadores aceitar convites para cargoS, oU
colossal e que convive atuaJmente -com Uma inflação da ordem
a posição independente, defendida, por exemplo, pelo Depude 3_0% ao mês, além da necessidade de Jazer pagamentos
tado José Genoíno, que teve 6 votos, no sentido de o Partido,
fantásticos aos portadores de títulos da dívida interna.
a cada momento, colocar aquilo com que está de acordo ou
Não é fácil a tarefa do Ministro Paulo Haddad, _assim
em desacordo, mas sempre apresentando sugestões à sacie-,
como não seria fácil a tarefa do ministro responsável pela
dade, ao Governo. Houve ainda 5 abstenções.
economia hoje, caso fosse Presidente da República o Sr. Luiz
Ignácio Lula da Silva.
Ora, qual será a dinâmica dos fatos daqui para frente?
Quero também ressaltar a razão por que a designação
Acredito q~epende muito da p.ró. pria atuação do Preside.. nte
Itamar Fran . É claro que a situação fica difícil para um
de personalidade tão importante como Luíza Erundina causou
Partido da o osição, para o Partido dos Trabalhadores, que
tamanha repercussão nacional. Deve=Se ao fato de o PT ser
propõe a co strução de uma sociedade solidária, mais ígtialireconhecido pelos seus integrantes, por seus adversários e
tária, que q er construir para o. Brasil uma sociedade com
partidos mais afins como um partido que procura ter um proas características de um socialismo embasado em sentimentos
grama, seguir diretrizes, respeitar normas.
maiores - os anseios de liberdade e respeito aos direitos
Podemos até fazer um paralelo com o que aconteceu
e à cidadaniã. - e que propõe para o Brasil um regime que
recentemente, ainda durante o Governo Ferna_ndo Collor de
nada tem a ver com aquele que foi experimentado na União
Mello, quando foram convidados para serem ministrqs Hélio
Soviética ou na República Popular da China ou em Cuba,
Jaguaribe e Celso Lafer. O PSDB. viveu também u_m <lil~ma
·no que diz respeito às suas características de regime de exceção
que teve repercussão interna, porque o Senador Mário Covas,
onde há partido único, e assim por diante. Não é este o tipo
hoje Líder do PSDB, enfatiZava a neCessidade de o Partido
de regime que o Partido dos Trabalhadores gostaria e quer
não participar do referido governo.
construir no Brasil. Isso tem sido sempre ressaltado, como,
Parece-me que os dois toman,lm_a_inic;i1l-tiya de_~~ li~~ncia
ainda ontem, foi lembrado por Lula em entrevista no progra~
rem pelo menos do cargo de direção do PSDB enquanto minisma "Cara a Cara", da TV BandeiranteS.
tros. Mas não houv_e u_ma polêmica com a profundidade deste
Entretanto, diante da situaçãó .presente, de taxas de inflaepisódio envolvendo Luíza Erundina e o Partido <ios_Ttabalhação _da ordem de 30% ao mês,-de uma recessão que continua
dores. Vejo nisto o mérito de um pa"ttido que procUra ser
prolongando aquilo que já experimentamos durante o Gosério na sua forma de tomar decisões. _
verno Collor, de salários tão baixos, inclusive do salário míniHá poucos dias, o· jornaliSta· Jânio de Freitas fez uma
mo, e ainda diante da ausência de medidas que, efetivãmente,
análise muito equilibrada e rigorosa dos erros das diversas
coloquem em prática, num curto espaço de tempo, açóes visanpartes nest~ episódio. Da parte do Presidente Itamar Franco,
do à errãdicação da pobreza absoluta. Diã.ilte disso_, _não é
na forma como estendeu um convite em caráter unicamente
fácil para o Partido dos Trabalhadores dizer que agora é parte
pessoal, não considerando que Luíza Erundina era membro
deste Governo.

precrso

T

__

T
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de um partido que levava tão a sério os seus procedimentos,

normas e diretrizes.
__
.
Se o Presidente Itamar Franco tivera intenção de fortalecer as instituições e Os partidos políticos no Brasil, por que,
então, não considerá-los como .tais1 Por que o Presidente
Itamar Franco ora os tem em elevada consideração, a ponto
de, logo após a sua posse definitiva,- ter formulado um convite
a todos os presidentes nacionais dos partidos. políticos para
dialogar sobre os destino_s da Nação e de seu Governo, ora·
faz um convite unicámente· em ·caráter pessoal, quando, em
oportunidade anterior, o próprio Lula já o teria informado
que, em princípio, 9 Partido não participaria do governo?
Também através do Uder do Governo no Senado, Sena~
dor Pedro Siln_on, teve o Presidente do PT a oportunidade
de esclarecer que a decisão colocada pelo Partido era de não
participar. O _fato de o Presidente da República não ter dado
tempo a LU:iza Erundina de consultar _o Diretório Nacional
precisa ser analisado. E é estranho que, para a Senadora
Júnia Marise, convidada para o mesmo cargo na ·primeira
semana de dezembro, tênha o Presidente Itamar Franco dado
a S. Ex' nada menos do que um mês para decisão. E quando,
na primeira senlana de janeiro, ela respondeu que, após refletir, havia decidido não aceitar o convite, preferindo ocupar
um cargo de secretária na Mesa do Se_nadç, ainda assim, o
Presidente Itamar Franco insistiu, dizendo que gostaria muito
que ela assumisse aquele cargo.
Só no dia seguinte, houve a resposta negatiVá definitiva
da Senadora Júnia Marise, e então, o Presidente Itamar Franco resolveu convidar Luiza Erundina para a Secretaria da
Administração Federal.
Na tarde do dia 22 de janeiro, dialogando com Lula,
os Deputados Eduardo Jorge e José Dirceu, e comigo própri~,
Luiza Erundina telefonou ao Presidente Itamar Franco dizen~
i:lo que g'o'staria -de ter a oportunidade de consultar o Partido.
A reunião-poderia, inclusive, ser antecipada, em caráter emergencial, mas o Presidente deu~lhe apenas 10 minutos para
responder.
Então, Luiza Erundina viveu um extraordinário dilema:
aceitar· de pronto - porque assim considerava melhor para
a defesa do que acreditava ser melhor para o Brasil e para
o próprio :Partido - ou simplesmente recusar o convite,
Ela resolveu aceitar e, 10 minutos depois, ipformou ao
Presidente a sua decisão e que iria enfrentar o Partido, prevendo que o PT iria tomar m:n3. decisão difícil para ela.
A medida mais tolerante aventada foi a da advertência,
mas seria uma medida de .compreensão e de respeito àquela
extraordinária figura por sua história na construção do Partido
dos Trabalhadores.
Um outro aspecto é de como, dentro do Partido dos
Trabalhadores, as decisões costumam ser tomadas após inten:.
sas discussões? e, uma vez tomada a decisão pela maioria,
procura-se respeitá-la. Assim ocorreu por ocasião do episódio
da participação;do PT nas eleições de 1984, quando o Partido
dos Trabalhadores, no Encontro Nacional, decidiu não participar do Colégio Eleitoral. Esse episódio fohraumático, perdemos na época três Deputados Federais Airton Soares, José
Eudes e Bete Mendes - dos oito que pOssuíamos, inclusive
eu.
No dia 14 de março, o Partido vai tomar uma decisão
de grande importância histórica sobre o plebiscito de 21 de
abril. Realizaremos um plebiscito interno- a Bancada Federal do PT com seus 36 Deputados e 1 Senador - e, após
participarmos do-debate nacional, uma vez tomada a decisão
pelos filiados do Partido, irem.os observar a decisão da maioria.
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Se, às vezes, esses condicionantes podem até dificultar
a vida dos membros do Partido dos Trabalhadores, por outro
lado, junto cqm as regras de democracia interna, podem fazer
com que este Partido seja respeitado e venha para as primeiras
páginas dos jornais, em função da sua definiÇãO.
Quero ressaltar que o Governo Itamar Franco tem hoje,
por parte da opinião 'pública brasileira, extraordinária boa
vontade, estando aí a demonstrar as pesquisas de opinião
pública. E as próprias- pesqUiSas felativas à participação de
Luiza Erundina no Ministéiio demonstram também que, dentro do PT, há muita receptividade em relação ao Governo
Itamar Franco. Mas é preciso que o Governo venha a delinear,
com maior clareza, o que pretende fazer. Claro que ele tem
hoje muito pouco tempo, mas o tempo está se esvaindo, faltam
menos de 23 meses para que realize uma fantástica tarefa,
uin governo que pode ser caracterizado como de transição.
Mas se o Governo abraçar, com muita clar~a, alguns
propósitos como os de retomada do crescimento, diminuição
da inflação, ataque direto à pobreza, levando adiante e colocando em prática medidas para eliminar, erradicar a miséria
de milhões de brasileiros; se ficai" daro que isso vai ser realizado, que é possível incrementar uma política salarial que ao
mesmo tempo garanta a diminuição da inflação e o crescimento. do emprego, dos investiinentos na economia, que é
possível adotar essas medidas que compatibilizem tais propósitos, se, inclusive, houver por parte do Governo aceitação
das sugestões apresentadas pelo Partido, avalio que, em junho
próximp, por ocas~ão _do Encontro Nacional, teremos que
examinar melhor a decisão tomada ontem.
De mínha parte, conclamo todos aqueles que são filiados
ao Partido dos Trabalhadores e que tenham as mais diversas
posições, aqueles que queiram Sustentai o qüe foi decidido
ontem, aqueles que, eventualmente, qtieirarri ·até medidas
mais drásticas, mas em especial aqueles - como eu próprio
- que consideram a decisão pesada demais - ainda mais
à luz dos fatos que ocorrerem entre fevereiro e junho próximo,
quando Luiza Erundina terá -condições de mostrar, realmente,
que será catalisadora de transformações na direção daquilo
que constituem nossos objetivos. Avalio ser muito importante
que todos estejam representados - e haverá escolha, em
março próximo, dos delegados-, para, em junho,,por ocasião
do encontro, possam colocar o seu ponto de vista.
O Sr. Aureo Mello -- Permite-ll\e V. Ex' um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, Senador Aureo Mello.
O Sr. Aureo Mello _-Muito obrigado. Senador Eduardo
Suplicy, V. Exa está abordando um tema_ que, ao final de
tudo, redunda em benefício e em prestígio do Partido de
V. Ex~, porque, embora haja opiniões favoráveis ou contrárias
à aceitação, pela Sr" Luiza Erundina, do Ministério que lhe
foi oferecido pelo Presidente Itamar Franco, uma coisa exulta
e ressalta de_ssc episódio: que o Partido de V. Ex• é, por
assim dizer, o único disciplinado neste País, onde os assuntos
são levados a plenário, no qual os diretórios se reúnem, e
a cúpula decide nos termos da c-pinião da assembléia~geral,
embora haja as duas correntes_ que V. Ex" enumerou, uma
delas pela radicalização e expulsão sumária daS~ Luiza Erun~
dina e a outra, mais moderada, que foi vitoriosa, que acabou
aplicando a sanção de suspensão do PT aS~ Luiza Erundina.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Além das duas correntes
mencionadas havia mais aquela que queria apenas a adver·
tência.
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O Sr. Aureo Mello- Tenho a impressão de que V. Ex~
estava nessa corrente da advertência. A verdade é que o Partido de V. Ex• merece felicitações, pois funcion'a: Vemos que
na maioria dos Partidos, na maioría das grandes agremiações,
os fatos acontecem e as soluções são dadas através da cúpula.
Não há reuniões efetivas de agremiações, principalmente das
chamadas maiores agremiações, para que se--decida de modo
coletivo e democrático determinados assuntos. De maneirã
que, com relação a esse aspecto, V. Ex~ .. deSde já, está de
parabéns. O Partido de V. Ex• só tem· a ·rncraf. perante a
opinião pública, com essa atitude. Com relàção à decisão
de junho, ao recurso que Luiza Erundina poderá apresentar,
esta é mais uma prova de que é um Partido organizado. Sinceramente, nesse ponto de disciplina, sou admirador fervoroso
do PT, que é um Partido sério. Ainda ontem, assistindo o
programa "Cara a Car__a~~. no qual o Sr. Luís Inácio Lula
da Silva manifestava os seus_ pontos de vista, realmente, o
que se conclui é que essa agremiação, peta sua discíplina e
organizaÇão, sorriente tem crescido neste País. A atitude de
V. E~. por outro lado, é a de um democrata, de um liberal.
tendo o Partido de V. Ex• contribuído para a situação que
aí está, a qual me antepus como defensor siricero e intimorato
do Presidente Fernando Coll(lc de Mello. V. Ex• está demonstrando, ao mesmo tempo,largueza de concepção e amplitude
de conceitos com relação às deliberações que devem ser tomadas. Era o que queria dizer a V. Ex~, felicitando-o pela posição
que o Partido de V. Ex" tem adotado.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço as palavras
de V. Ex~ de respeito c consideração, Senador Aureo Mello,
pelo Partido dos Trabalhadores. Tenho a convicção de que
são exatamente essas razões menciOnadas por V. Ex~ que
qualificam tão bem os aspectos positív-Os do PT, que fazem
com· que seja muitO difíCil para a Ministra Luiza Erundina
tomar uma decisão, digamos, de sair do Partido. S. Ex" sabe
do valor histórico desse procedimento.
Há pouco, encontrei a Ministra no aeroporto de Brasília
e comuniquei-lhe que faria um discurso no Senado Federal,
pronunciando-me publicamente, fazendo um apelo para que
S. Ex~ permaneça no Partido dos Trabalhadores, lutando por
aquilo que acredita.
·
Sr. Presidente, dada à importância -desta decisãO, vOU
ler, na íntegra, a ·resolução tomada no dia 06 de feve'reiro
pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.
"O -PT- e- a Aceitação de Cargo Ministerial Pda
Companheira Luiza Erundina:
O Dite-tõrfo Nacional- do PartidO- aos -TraNtlha-dores, considerando:
1- Que 'l-sompanheira Luiza Erundina, ao aceitar o convítc do Presidente da República para cargo
ministerial sem consulta ao Partido e em desre-speito
à decisão-deste de se situar na oposição ao Governo,
rompeu com a discíplina partidária;
2 - Que esSa atitude- reforçã a tradiçao br<iSífeirã
caractcnlada pelo desdém dos políticos em relação aos
partidos em favor de posições individuais, tradição que
o PT vem rechaçando sistematicamente desde a sua
fundação, pela vontade expressa da sua militância, inclusive da companheira Luiza Enindina;
3- Que, sendo essencial à democracia a existência
de partidos que funcionem como tais. as práticas desagregadoras do sistema partidário - tal como esta do
Senhor Presidente da República, ao convidar uma militante para o Ministério, em total desrespeito pelo Par-
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tido ao qual ela pertence- devem ser duramente criticadas enquanto práticas antidemocráticas;
4 - Que é .o PT um Partido democrático, que
tem como normal a diversidade de_ opiniões internas
e o direito de filiados a correntes de opinião que nele
se formem, de lutarem sem constrangimentos pela prevalência de suas posições nas decisões partidárias, sendo por isso mesmo um partido que rompe com toda
a tradição autoritária de uma parte da esquerda neste
século;
5- Que a companheira Luiza Erundina, que tem
mantido uma relação ética exemplar com a política,
càÍil o seu gesto de ·indisciplina, não nega os valores
maiores do PT, seus ideais socialistas e democráticos
e sua pretensão transformadora, não tendo, portanto,
praticado nada que se assemelhe à traição;
6- Que, fiiullmente, à cumprimeiito das obrigações para com o cargo que a companheira Luiza: Erundina ocupa no Goyerno é inCompãtTV-el com o exercício
dos seus direitos e deveres para com o Partido, estando
este na.oposição;
O Dii'"et6rio Nacional do PT, no exercício de suas
áttibuições e·com base·oos Estatutos e no Regimento
lnterno do Partido~ reso~ve:
- suspCnder todos os direitos e deveres partidários da companheira Luiza Erundina pelo prazo de
1 (um) ano.
- recurso de ofício ao 8" Encontro Nacional.
São Paulo, 6 de fevereiro de 1993.
Diretório Nacional do P;;trtido dos TrabalhadoreS."
Concluindo, S[. Presidente_, quero lembrar que muitas
vezes a _d,esobcdiênci_a às norm~s pode ser revolucionária ação
positiva, transformadora e catalisadora num sentido maior.
Vou lembrar um episódio:
Na mais prOlongada greve dos trabalhadores metalúrgic~s. em São Bernardo do Campo e Diadema, no Governo
do eQ;t"ã,e,Presidente João Figueiredo, sendo Ministro do Trabalho ,Murilo Macedo, um_dos principaís fridustriais na áreâ.
do ABC, Dilson FUnaro. tent"ava _um últimO diálogo com a
Líder3nça dos Trabalhadores, ,co:r;n Lula,, cn.tão Presidente
do Sindicato, para l!IOStrar-lh~"qúe, afinal de contas, a Justiça
do Trabalho já havia determinado a ilegalidade da greve e
que era necessário _terminá-la, -voltando a"o trabalho, dando
por terminada a gre\'e.
Dilson Funarb~ que me relatou esse episódio pessoalmente, procurou 1;.-!.lla às 2h da_ manhã e convidou-o a ir à
~ua fá~fip, a Trol, -para um último diálogo, porque já sabia
que naquela madrugada, por volta das 6h da manhã, estariam
os membros da polícia na casa de Lula para prendê-lo. -Dils-on
foi fazer um último- "apeiO, -dlie'ndO a ele Ser neCesSário o
reSpeitO à J us~iça, ~s, deterrnínRÇõ_e_s _legais.
Lula ponderou ser importante para os trabalhadores, naquela ocasião, contínu·ar a greve Cm defesa da sua dignidade,
em 9efesa da postura de reiviQdicação por melhores condições
de vida, de salário, diante de todos os fatos havidos anteriormente de manipulação de índices de custo de vida e de _tantos
outros fatores que haviam levado à conseqüente degradação
dos salá.t:_ios, conclu!Qdo que os trabalhadores não tinham ou·
tra alternativa.
Lula e diversos companheiros acabaram sendo presos por
quarenta dias e foram posteriormente julgados e absolvidos.
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Relem-bro esse fato para dizer que, naquele momento,
Lula foi transgressor de. uma norma disciplinar, maS com osentido que a sua consciência diziá ser importante para atingir
objetivos maiores.
--- ---- -- - ·
Será que a Ministra Luiza Erundina estará exercendo
um papel transformador ao transgredir uma norma, com sentido positivo, eventualmente benéfíco para inodíficar, para
balançar, para transformar alguns valores importantes nesses
trezes anos de históriã âo Partido dos Trabalhadores?
Como avalio_que será fundamental a participação de Luiza Erundina nessa batalha dentro do Partido dos Trabalhadores e, em especial, fazendo o que ela acredita ser melhor
para o País e para o PT; como airtda teremos muitos encontros,
mas, em especial,' o de junho próximo, reitero o apelo no
septido de que ela permaneça lutando dentro do Partido dos
Trabalhadores.
Muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Aurco Mello.
O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, eminentes Srs. Seiladores,
acabamos de o·uvir o nobre Senador Eduardo Suplicy, abordando teina político da Il1,iÜOrsignificação, de especial envergadura e qu~ reflete e retrata um. episódio dos muitos que no
Brasil de hoje se estão a v~câr. 1'-' :A posição do seu Pàrtido, como tive oportunidade de;
lhe dizer há poucos instantes em aparte, é das mais lou.váveis,
Porquanto revela uma vitalidade e uma atuação interna que
deveria ser copiada pelO. demais partidos democráij_cos. É
a decisão tomada em função das deliberações de assembléia;
é o ato de aceitaçã<;>. ou de condenação â atitude de uma
componente submetida â apreciação da agremiação partidária.
Lembro-me bem que nos Estados, as decisões de cúpul~
são tomadas por pequenos reis, ditadores regionaiS, que se
consideram, por assim dizer, proprietários da legenda dessas
agremiações. Quando pertencia ao· ilustrado PMD B, recordo
çla CaJ:ência,·da necessidade urgente, que se fazia imprescindível, de que a agremiação se ~eunisse através dq seu diretório.
E, no entanto, nem d.iretório e, às vezes, nem a Executiva
solucionava qualquer assunto, deix~mdo que as matériaS pertencessem ao alvedrio, â exclusiva decisão da direção partidária, que não quero criticar acerbamente, porquanto são'
pessoas a quem me afeiçóo e a quem muito considero, mas'
que, nesse.ponto, considero e julgo profundamente erradas.
A administração Itamar Franco está caminhando através
de um sistema que muitos consideram apenas medíocre e
que outros entendem que tem o bom senso como norte e
como bússola, inclusive com aquela peculiaridade do mineiro,
que prQcura ser sensato e. observador ao tomar as suas decisões.
Nota-se que o Presidente da República tem o propósito
de fazer uma administração ecléticá, em que as agremiações
partidárias, todas elas, tomem parte no seu governo, para
que, produzido este, seja um melting pot que expresse o ponto
de vista das várias correntes brasileiras que integram a nossa
democracia.
O Brasil, ninguém se iluda, está num ponto em que muita
coisa irá acontecer de grave, e de importante, e de fundamental no seu futuro; e ninguém pense que a situação nacional
está resolvida apenas com as circunstâncias em que se apresenta 3.tualmente. Muita água vai rolar sob essa ponte política
e muita coisa vamos ver através das manifestações, quer sociais
quer de lideranças políticas.
11
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Ainda há poucos dias nos surpreendia a evi(fente má
voli"U!<!e com quo certas correntes polítiças acolheram a eleiçâ'o
do peinaffilrucano-de Serra Talhada, Inocéncio Oliveira, para
a Presidência da Cãm.ara dos Deputados, como se ser nordestino ou ter nascido nos confi.D.$ db sertão pernambucano impUcasse um d~mérito e um prejuízo IQ,Oral'êompletamente irrepa-'
rável.
·
·
T3mbém ergue-se a clava de São Pauto para protestar
quanto ao-s pequenos Estados, d~nuindo-os, entre os quais
o adusto- Piauí e o'l'!p.gfnquo Amazori3s, -estranhando que
tenham_representaçã.o p~ Casa do pov?, repre<ientação que
ele cons1dera· despropOPÇtOnfll àquela que devena possutr em
relação ao Estado bandeirante que, pela sua população, haveria de te.r ~is· de 120 Deputados, enquanto Roraima, RondóJ;J.ia, Acre, Amazonas, Piauí, teriam que ser inutilados na já
pequena representação que possuem naquela Casa.
_Há um fervedouro, ·há uma tentativa de novos rumos,
há alguma coisa de diferente neste·,País que, a partir do ato
-do impedimento do seu presidente, "Coltor .de Mello, passou
a surgir, ~z por outra, ·como uma .luz passando por uma
fresta, como uma réstia aparecendo, inusitadamente, em um
ambien'i:e de claro-escuro.
Tenho fé que essa admioistraçã& queaf está tentará seguir
a ctrilha que conduz a uma colocação "do Brasil nos planos
do primeiro mundo e, ao mesmo tempo~ exista a preocupação
de supr~ir essa miséria: inQualificável que se _observa em grandes áre~~ populacionais, em grandes fatias desta ~ederação.
Para isso, realmente, é precíSo um quinhão de boa- vontade,
uma dose de tolerância,_ uma parcela de apoio de todos os
partidos políticos existentes no País.
Que a intolerância' seja pelo menos temporariamente suprimida e que, em nome do_ Brasil, a boa vontade substitua
aquelas quizilas que muitas vezes provocam o atraso e que
são a própria negação da 'democracia.
Que o fato de Luíza Erundina ter aceito com o maior
desembaraço a sua investidUra no cargo de Ministra do atual·
Governo - principalmente partindo ela de uma agremiação
cuja peculiaridade é umà disciplina férrea, que poderia ser
considerada até eclesiástica ou militar - vem a revelar o
qUinhão de boa vontade, o desejo de cooperação, o amor
ao Brasil e o patriotismo Imprescindíveis para que, através
__da união, possa esta Pátria cón-tfnuar progredindo, e aquele
pr~gresso sonhado por todos nós vir a ser conquistado e obtido
por todas as agremiações políticas de que fazemos parte. Que
êste Congresso seja respeitado pelos organismos que fazem
a opinião pública; que não seja mais o pOlitico levado a ridículo
e, ao mesmo te.q;tpo, tachado com um sinónimo de desonesto,
de ambicioso ou ganancioso. Que a democracia brasileira formule leis adequadas, não esquecendo, porém, que é preciso
evitar que os grandes oligopólios, monopólios, ou os grandes
trustes, as grandes elites vampirescas pensem que este País
é f~rmado de empregados seus, destinados a· trabalhar pãrl:t,:eles, e que somente eles venham ,a desfrutar vantagens e a
auferir sucesso em toda norma de transação ou de trabalho.
Que se procure, realmente, dar continuidade àquele ideal,
que pretendia fazer com que as importações dessem ensejo
a que as nossas grandes indústrias formulassem produtos de
melhor qualidade, para que pudéssemos rivalizar, quer com
a indústria do cimento, quer com a do automóvel, qU:er com
a da informática, quer com outras que são a forma principal
para um país ganhar a sua emancipação para assim concorrermos em pé de igualdade com países do mundo inteiro,
inclusive os chamadps Tigres Asiáticos, que são -hOJe modelo.
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cte harmonia social e de inteligência económico-financeira para
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O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB ~-RS. Pronuncia
·o seguinte1:Hscurso. Sem_ revisão do orado_r .) -Sr. Presidente,
Luíza Erundina não procedeu erradamente; Luíza ErunSrs. s.~nadores, do ponto de vista tradicional da retórica. falar
para quatro ou cinco brilhantes Senadores n~o perfaz. um
dina fez realmente aquilo que deveria ter feito. Já que ela
participou de uma revolução da qual não participei; já que
distutso; é mais uma tertúlia em sala de visita; é_ maiS um
ela se integrou naquilo que me pareceu um verdadeiro golpe
falar ao pé do ouvido. Mas, como não interessa o aspecto
de Estado aplicado a uma instituição, que· era a votação' de
quantitativo, e como me desvanece o aspecto qualitativo com
a presença do Senador Esperidião Amin, que, com seu Parti-·
milhares_ e milhares de brasileiros contra a decisão ·de 700
do, me deu a oportunidade de participar da CPI sobre Paulo
parlamentares; já que ela se propôs a acreditar nos seus pontos
César Farias; com a presença do seu companheiro de Partido~
de vista até levá-los ao extremo, então que ela realmente
o Senador João França; com a presénça do Senador_Eduard_o
se j.ntegre no Govetno Itamar Franco e vá em frente, e que
Suplicy. grande Senador do__ PT; e ~-riJ.- a presenÇá dO "Pre-si-. agora não recue, nem ela nem as outras agremiações que
participaram desse ato.
__ ._ dent_e dos tral,Jalbos, o e~xtmqrdü1ário S~ºador Chaga~ Rodrigues, sinto-me compensado e disposto a levantar u-ma qu-eStao
As minhas são meras palavras de divagação, após ouvir
~nalítica, pesada,_mas muito séria, de meu ponto de vista,
.
o discurso eXplicativo do eminente Senador Eduardo Matt~
Quero lembrar aõs Srs. senadores que o ajuste fisCal
razzo Suplicy. O PT preferiu a punição intennediána: nem
a radical da expulsão e ném assim o simples passar a mão
é tratado por- reparem bem a singularidade!- uma emenda
constitucional. Na ementa dessa emenda diz_-s~ que a referida
na cabeça que representaria. apenas a moção de censura.
emenda constitucional "altera dispositivos da Constituição FeA verdade é que nós- que fazemos parte daqueles que
hoje estão na 'galeria - queremos aplaudir e defender todo
deral". Na verdadeT ela faz tudo o que as emendas regimentrabalho que beneficie as nossas regiões;,_ e estamos prontos
talmente podem fazer: altera. suprime, aglutina, substitui e
para isso- sendo necessário que o Brasil esteja muito atento, adita. Faz tudo isso, reparem bem; altera textos, suprime
textos, aglutina textos -_junta dois textos para fazer um para evitar a sua desagregação e o seu esfacelamento. Já se
fala, em várias regiões, em separatismo e eni descontentaadita textos que não existiam e subst_itui __textos. É ~uita_c:q,isa.
Uma leitura superficial da emenda- prestem atenção:
mento capazes de desagregar esta Nação, que se une e se
·da emenda constitucional, no singular - mostra que ela se
funde num bloco por causa da sua língua, dos seus costu;mes,
divide, no mínimo, em cinco partes, através de cinco artigos
da sua índole, da sua religiosidade e do seU patriotismo.
-_ 1"', ~o, 3~,_ 49 ~ 5"'. O art._l~, na primeira parte, altera o
Observe-se a Amazônia inteira: dois ;çrç_os do território
ãrt. 40 da Constituição Federal, que diz respeito a aposentabrasileiro e a menor densidade demográfica. A industriãlidoria, e acrescenta-lhe o§ 6", sobre custeio_de aposentadorias
zação se faz necessária não somente para o seu progresso
e pensões.
e para os lucros da Nação, mas também para a sua autodefesa,
O mesmo art. l\ nessa primeira parte da emenda, _altera
que é a defesa do Brasil ante os olhos rapaces e vulpinos
o art. 42, que diz respeito aos servidores militares, aplicanda cobiça internacional.
do-lhes_o artigo anteriormente: alterado, o art, 40, _
Observe-se que o Nordeste, que caminha a passos _largos
para uma recuperação, é uma área que tem contribuído para
Ainda o art. 1'' da eme_nda constitucional altera o_art.
102, mas já não tratando mais de servidofes pllblicos, num
o progresso e expansão do Sul, especialmente do Estado de
salto infinito, num salto de distanciamento e diferenciação·
São Paulo sem o nordestino, sem o seu trabalho gigantesco,
verdadeiramente inacreditável; porque salta dos serviçiores
não existiria o Brasil. O nordestino é um homem que vale·
por três._ É aquele sofredor dos cbapadões e das savanas que
e suas aposentadorias para criar, alterando o ar,f. 102 .da Consconstrói os edifícios, e os anfiteatros, que faz ·as· plenárioS
tituição Federal, que diz respeito à competência do Supremo
Tribunal Federal, além da já existente AD ln- Aç_ão_Direta
dos·parlamentos e ,que contribui, com sua força e resistência
de Inconstitucionalidade -uma ação que poderemos chamar
quase animalescas - numa comparação grosseira - para a
de ADC- Ação Declaratória de Constitucionalidade,algo
realização de obras que, pela nossa incapacidade ou impossi-muito grave, muito discutível. Mas este assunto, vou abordar
bilidade financeíras, seriam muito diffceís de Se realizar. Desejo também que o Sul deste País, avassalado pelas
amanhã.
tormentas, pelas enchentes, pelo clima inclemente e impieAlém de criar essa extraordinária,_ essa inco~um _ação
doso que se nota, principalmente, no- Rio Grande do Sul
de_ constitucionalidade, ainc:Ja o art. J'? 9a emenda alte_ra os
e em Santa Catarina, não esqueça e·nãõ- abandone o conjunto
arts. 103 e 105 da Constituição Federal, neste último, criando
de que faz parte, e que o seu sentimento de brasilidade persista
a ação direta de interpretação do Direito Federal- um assuncada vez mais ativo e presente.
to muito grave.
Só'para dar uma idéia do que amanhã discutirei, existe
Vamos dar um_ cr:édito de confiança ao Goyemo I~amar
Franco. Vamos aguardar que a nossa balança financeira não
algo semelhante a essa ação nos Estados Unidos; mas, para
chegarem a ela, os americanos levaram quatro décadas de
venha a pender para a derrota e para o fraCasso - e disso
discussões, e não o fizeram com o vigor e a brutalidade alcan.já se notam sinais, no momento em que a inflação aponta
çadas nessa emenda -no singular.
para os 30%. V amos aguardar que alguma coisa de excepcional aconteça, mas pela unidade dos filhos do Brasil, para
Amanhã vou tentar uma explicação, a mais simples possíque a nossa população saia da situação em que até hoje se
vel, porque o assunto é complexo, do que significam esSas
duas ações. Como podem passar essas duas ações~ se_ elas·
encontra e possa caminhar no rumo do ideal que foi preconem sequer foram discutidas? A imprensa só discutiu o imposnizado por aqueles que, realmente, defenderam o progresso
e o sucesso do Brasil.
to. O Ministro Haddad este\t'e na Corois,s,âo de Çonstjtqição,
Eram essas as breves palavras que eu desejava proferir,
Justiça e Cidadania e só discutiu o imposto, só discutiu os
Sr. Presidente.
_
aspectos financeiros dessa emenda.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
Ninguém abriu a boca sobre essas duas brutalidades juría palavra ao nobre Senador José Paulo Bisai.
dicas em termos de constitucion~Hdade. N.'ípguéfi!__ s~l?.e-o qu~
o desenvolvimento.

1
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está escrito ·aqui e o que significa'. ·A rilaioi" parte- doS Srs.
Senadores ignora que tipo de ronseqüências essas duas açóes
terão. E os Deputados que me perdoem:- votftram inconscientemente. Porque só um deles fevantou-se e criou a questão,
na última hora, sem obter êxito - apenas o Deputado Hélio
Bicudo.
Estamos -lidando com um a~uste fiscal, com a criaçãO
de um imposto e enxertamos, artificiosá e artificialmente,.
·duas aç6es de significaÇão espetá.cular. E niriguém está pesando isso: nem a imprensa, nem a Câmara, nem o Senado.
Ninguém sabe que efeitos, que conseqüências Pode trazer
à vida jurídica deste País a inserção artificiosa, quiçá maliciosa,
dessas duas ações em nível de constitucionalidade.
Mas amanhã aprofundarei essa· análise. Vou mostrar como essas duas ações ressecam o Direito brasileiro; como a
vida dos seres humanos, a vida ~o direito, ~_ri_9!!•~:I_l!~_c_riação
de uma socied~de e não criação- de -uma·e""IDenda, desaparece
do Direito- verUginóSaineilte.
Ainda o art. 1~ da emenda constitucional ataca os arts.
150, 155 e 156 da"Constituiçãq FÓderal. O art: 155 diz respeito
à c~mpetência para legislar em matéria de tributação por parte
dos Es"tados, e o 156 diz respeito à competêticia dos mUnicípios
.para tributar. Têm alguma Coisa a ver com: a ação de~claratória
de ·constitucionalidade? Têm alguma coisa a ver com a ação
direta de interpretação do Direito Federal? Essa é a terceira
parte da emenda.
A quarta parte refere-se a vcdaç6es às finanças públicas:
altera o inciso IV do art. 167 e acrescenta um parágrafo a
esse artigo. E a quinta parte (já são cinco partes,.e estou
procurando ser sintético. mas amanhã examinarem-Os fliôo
isso) diz respeito- prestem bastante atenção, Srs. Senadores,
m~u amigo Senador Amin, meu amigo Senador Chagas Rodrigues, meu amigo Suplicy, meus amigos, prestem bastante atenção! - a quinta parte diz respeito ao Imposto Provisório
sobre Movimentaç~o Financeira, 'e é uma,disposição tranSitória. Já tinha pensado nisso, Senador Chagas· Roj:lrigues?
É urna disposição transitória, aquele tip_o
-disposiÇões que
o Constitu1nfe coloca no-final, já' encerrada a Constituição,
para criar mecanismos de ajuste. da nova ConstituiÇão diante
da realidade moldada pela Constituição· anterior.
·
EntãO, nem -quero levantar se· é possível fazer uma emenda como uma disposição transitória a esta altura, se é constitucional. Não qJ.Jero levantar isso. Ó que quero leva11tar, muito
Objetiva e explicitamente, é que ess_a_ emenda do ajuste fiscaL
não é uma emenda apenas: são cinco emendas conscftucionais.
Pre.s_tc;;,m bem atenção, porqu·e estou lançando um desafio aos
juristas do Se'nado.--Não~se trata de uma-emenda: são cinco
emendas!
Se -existe Correlação entre algumas, não ..existe q~alquer
correlação logicamente necessária eittie--a criáção da ação _de.claratória de constitucionalidade e a criação d9. aÇão direta
de interpretação do Direito Federãl e-demai·S dispositiVOs.
Por quê? Os senhores já prestaram atenção? Não é. só para
os temas tratados no ajuste fisêãrqUe essas 3ç6es são criadas.
A primeira é criada para todas as in1ciatiV.ãS do Poder Executivo em matéria legislativa ·e a segunda, éara todas as ações
que envolvam a União como parte. Estão· compreendendo
que a ilha é um continente? QUe -eStão brincando com a seriedade do legislador?
Os Srs. Deputados que me perdoem, nias, com 500 Deputados num órgão legislativo, a tendência é reduzir·se a área
de decisão às Lideranças. Quanto maior é 6rgão legislativo,
menor é a área de decisão. QU.aiiiõ maior é o' órgão le'gislativo,
menor é a democracia parlamentar.

·ae
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Estamos discutindo representação, mas o que temos de
discutir é como funciona·a Câinãra dos Deputados. Ela funcio:Üa "de arrastão"'~'; porque é impossível a -um plura.üssirim ele~
fante de 503 representãntes operar legi.slativamente com profundidade, a não ser que se proceda a uma reforma estrutural
da operacionalidade e se dividam as competéocias. Coln todas
as competências em cada um dos Deputados, a Câmara fundoria como funcionou aqui: tratou como uma cincO 'emendas
cOnstituCiOnais.
Srs. Senadores, o art. 59 da Constituição Federal diz:
"O processo legislativo col;llpreende a elaboração de:
I - emendaS à Constituição;
·
II -leis complementares;
III - leis ordinárias; ·
IV -leis delegadas;
V- medidas provisórias;
VI - decretos legislativos;
VII -resoluções.-"
A ordem do dispositi:vo é hierárquica, porque emenda
à Constituição é mais iinportantc do que lei complementar,
e lei complementar é mais importante- do que lei ordinária.
Seguem-se três mais, que são da mesma grad~ção hierárquica:
leis ordinárias, leis délegad~s e medidas provisórias, todas
como se fossem leis ordinárias. Nos dois últimos degraus dessa
gradação hierárquica do dispositivO, encOntrainos os decretos
legislativos e resolução.
O parágrafo único desse artigo diz:

3:'Lei Complementar disporá sobre: elaboração,
redaçao-, alteração e consolidação das leis."
ESta palavra "leiS',- ü1dui a emfnl:da-. co~StftÚciÕnal, po~
se tratar de um parágrafo referente ao ca~ut do art. 59, que
c~loca, em primeiro lugar, a emenda constitucional. Esta,
diferentemente do princípio constitucional, é um produto do
procesSo legislatívo, definido a partir do art. 59 da Constituição.
..
- -- Essa lei complementar não existe. Nós não elab.oranlos
a ~ei complementar. Isso significa que a legislação regimental.
existente deve ser c-umprida enquanto não for criada a lei
complementar sobre a elaboração~ redação, alteração e consolidação das leis.
.
Como a lei complementar não fOi felta:-ilão se cria uma
anomia, porque -observem que o raciocíníá-e Iecnicanlente
jurídico- se a anomia se ·criou éóm a aUsência -da lei conli)Iementar, não podemos fazer leis, nem emendas constitucionais:
O Supremo Tribunal Federal-está cansado de negar direitos fundamentais a cidadãos brasileiros por falta de regularnen~
tação~ Mas este não é o caso. Este é um ·caso semelhante
ao do impeachment; quer dizer, naquilo em que a ld vigente
sobre o impeachment se contrapunha à nova Constituição
esta lei prevalecia.
'
Enfim, na ausência de lei complementar, aquilp que nos
nossos regimentos Sobrevive, isto é, não contraria -á Constituição, constitui a regra de procedimento, de process~alidade.
Conclusivamente, a processualidade das emend.:is à Constituição está nos regiinentos.
.
O ex-Presidente Fernando Collor de Mello, há pouCo
tempo, ingressou com o seu emendão, assim chamado por
constituir um acúmulo de emendas constitucionais. Nenhum
Senador ou Deputado jamais fe.'? isso em toda a história da
República brasileira. Todo parlamentar sempre apresentou
o seu projeto de emenda, tanto na Câmara qUanto no· SenadO,
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fixado em apenas um dispositivo, ou, no mã:Xírno, ·em dois
ou três relacionados ao principal.
A Constituição estabelece as condições sem as.quais uma
emenda constitucional não pode ser processada, isto é, os
requisitos que a proposta deve necessariamente conter. Além
disso, estipula as regras báskas para a discussão e votação
da matéria, bem como a exigência de dois turnos e os 3/5
para aprovação. Finalmente, a Constituição proíbe propostas
de projetes de emendas já vencidos no perfodo legislativo
e não diz mais nada.
A partir daí, temos qUe cbhsultar o RCgii1ientõ. A Coli.sti~
tuição Federal, por exemplo, não diz o que é, nem como
deve ser uma emenda.
Agora, é óbvio que a questão não pode ter uma solução
discricionária, ao arbítrio de cada uma das_Casas Legislativas,
ou, como sói acoriteCer, ao arbítrio d_os Líderes. A processualidade regimental precisa ser atendida com rigor, sob pena
de considerarlnos processo legislativo um antiprocess-o, porque a característica do processo é que a regra é anterior a
ele.
Não posso pensar num processo legislativo cuja regra
foi criada depois de proposta a emenda. A regra tem que
ter a característica da anterioridade. Conseqüentemente, a
regra está no Regimento.
O Regimenío Interno do Senado, no seu p.rt. 230, alínea
"c", diz:
Art. 230. "Não se admitirá emenda:
c) que diga respeito a mais de um dispositivo ... "
Está ou não está escrito?
E vem a exceção: quando é que se admite que uma emenda diga respeito a mais de um dispositivo?
Diz a lei:
" ... a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprOvação, relativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros.''
Quer dizer, quando eu elaborar uma emenda, ela necessariamente tem que visar um dispositivo; e, se for errtenâa: ConStitucional, um dispositivo constitucional, só poderá dizer respeito a outros dispositivos, se a emenda que produz a alteração
do ,primeiro dispositivo faz com que outros dispositivoS eritrem
em contradição com o texto.
Para que uma emenda constitucional possa tratar de mais
de um dispositivo, é indispensável que ocorra uma correlação
lógica entre a variável da modificação produzida no dispositivo, principal objcto da emenda, e a variável do restante
do texto.
Quando a modificação que o meu projeto de emenda
produz coloca outros dispositivOs-em contradição, eu necessariamente tenho que alterar também aqueles dispositivos. Esta
é a única exceção que está no art. 230 do nosso Regimento,
se é que temos Regimento mesmo, se é que isto aí é para
ser r~pcitado.
_
_
Âgora, existe no contexto do Regimento uma ~segunda
exceção: quando se trata de substitutivo. O substitutivo é
erradamente chamado, tanto pelo nosso Regimento como pelo
da Câmara, de emenda. Na verdade, não é uma emendaé simples de compreender, não é preciso ser jurista- porque
é impossível emendar e substituir. Não podemos remendar
as calças e jogá-las fora, ou remendamos para voltar a usar
ou jogamos fora pela janela. Não dá para emendar c substituir;
é um contra-senso:
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Então, os no~sos Regimentos estão errados quando falam
em substitutivo comO einenda. Mas isso não tem importância,
afinal de contas, no antigo código alemão, um dos dispositiVos
dizia que filho ilegítimo não era parente. Quer dizer. a lei
é uma ciência estranha, ela cria seus_ objetos e não precisa
ter relação com a vida, com a realidade - se- bem que é
muito bom quando ela tem essa relação cordial.
É possível- há um código na Alemanha que, inclusive,
já foi modificado- dizer que filho ilegítimo não é parente,
repito. É possível também que um regimento diga que substitutivo é emenda. Não interessa isso, poíS--o importantco é que
só existem duas exceções para que uma emenda trate de mais
de um dispositivo: que se refira a mais de um dispositivo,
quando a alteração do dispositivo principal coloca outros dispositivos em contradição e quando se trata_de um substitutivo.
Não há terceira alternativa tertius non datus, Roma locuta
est, acabou, se é que o Regimento tem essa força romana.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, será que é difícil entender? Pelo amor de Deus, mostrem-me que estou errado. Por_que, se eu estou certo, a Câmara errou, tomando corno uma
emenda uma proposta que tem cinco emendas constitucionais.
E nós, $enadores, estamos errando de novo, errando a cavaleiro do erro da Câmara dos Deputados quando tratamos
cinco emendas constitucionais Coino se fossem urna s6. - Vejam a iroriia da sorte: eu queio prestigiar o Governo
Itamar Franco, quero votar esse ajuste fiscal, mas quero votar.
certo. A Mesa do Senado, como diretora dos trabalhos e
responsável pelo cumprimento do Regimento, tem que dividir
essa emenda em cinco, ou o Regimento é uma brincadeira
válida para quando atende às expectativas próprias.
Se dividirmos, como cumpre juridicamente dividir e, a
esta altura, corno cumpre moralmente dividir, em cinco emen~
das, então poderemos, com a consciência leve, deixar passar
aquilo que discutimos e não deixar passar, por uma questão
de respOnsabilidade morai, aqu-ilo que não disCutimoS. Nenhum dos Srs. discutiu a ação de constitucionalidade. Tenham
presente isso! Nenhum dos Srs. discutiU a àçãü- de interpretação do Direito Federal. São temas vinculados ao chamado
Direito Sumular, são temas vinculados a questões de outros
países corno o restatement oflaw dos Estados Unidos.
Já ouvi no corredor alguém dizer que essas ações equiparam-se aos restatements of law, dos Estados Unidos, o que
nãu é verdade! Porque aqui ·estamos entregando a ação- de
constituci6nalidade para onze cidadãos brasileiros- os Ministros do Supremo Tribunal.
Todos os juízes· e tribunais do Brasil são jogados pela
janela afo~a, não participarão mais da criação existencial e
vital do Direito. E olhem, deculpem-me a sincetidade, onze
cidadãos nomeados pelo Presidente da República, ou seja.
por quem mais tem interesse no Direíto Federal, por quem
tem interesse de parte, é parcial, nas ações de constitucionalidade.
E digo mais- afinal de contas eu já fiz a minha imagem
de irreverente e vou c_ontinuar sendo- se os Srs. examinarem
de onde vêm os Ministro do Supremo Tribunal vão verificar
um detalhe muito interessante: a maior parte deles vem de
um trabalho ligado ao Executivo, ou foram Procuradores da
Repúb_ljca antes da ConstituJção de1988, guan~o-~1~~ at~~
diam aos interesses do Executivo. Hoje, ·a: Procuradoria da
República, em razão da nossa Constituição, está autônoma,
independente, mas, naquele tempo, o Procurador-Geral da
"República trabalhava para o Presidente da República. Se não
saíram dali --se forem examinar outros casos, acho que são
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quatro dos onze, senão mais. que eram Procuradores da Repú-

blica, naquele tempo - outros foram consultores jurídicos,
trabalharam como advogados do Presidente da República.
Ninguém vai buscar um Ives Gandra~ por mais Direito

que ele saiba. Ninguém foi buscar o Pontes _de Miranda, que
foi o maior gênio do Direito na América Latina~ E é para
onze pessoas escolhidas assim, a dedo, inclusive parente~,_
inclusive um que foi Ministro, passou a Chanceler e voltou
a ser Ministro - um absurdo: - , é para eles que_ V. Ex~s
vão entregar a vitalidade e a criativid_adc do Direito brasileiro,
a ação de constitucíonalidade? Uma machadada na cabeça
da cidadania brasileira!

O Sr. Eduardo Suplicy - Permftc V. Ex·: um aparte,
nobre Senador José Paulo Bisol?

O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Com todo prazer:
O Sr. Eduardo Suplicy - Primeiramente, eu gostaria
de salientar e, inclusive, agradecer a aula que V. Ex' está
ministrando com relação à proposta de emenda constitucional
que, na verdade, segundo V. Ex•, deveria ser transformada
em cinco emendas constitucionais. Relativarriente a esse aspecto que V. Ex' está comentando - açãq direta de constitucionalidade e a .outra figura de natureza jurídica. contida na
emenda-, de fato·, o Deputado Hélio Bicudo tentou alertar,
na Câmara dos Deputados, para a impropriedade dessa iniciativa que limitaria~ cm muito, a possibilidade de cidadãos argüirem, perante os diversos níveis de tribunais, sobre a constitucionalidade ou não da medida colocada em questão. Gostaria
que V. Ex~ esclarecesse o porquê de o Executivo ter colocado
tais proposições dentro da emenda? Será que faz sentido limitar tanto a possibilidade de ação de constitucionalidade em
função daquilo que se chamou de umã verdadeira indústria
de ações junto a advogados c aos diversos tribunai&, realizadas
por empresas, para tentar adiar ou inviabilizar as suas contribuições na forma de tributos ou de FINSOCIAL ou outras
contribuições junto ao Tesouro Nacional, pesando os argumentos? Será que valeria a pena levar em conta essa proposição do Executivo? Ela se justifica ou, de fato, ª-o se quebrar
esse direito que normalmente teriam as pessoas físicas e jurídicas junto às diversas instândas,_estaria havendo um prejuízo
de grande monta? Em segundo lugar,- aqui vou, mais um~
vez, aproveitar do Conhecimento jurídico· de V. Ex• parã
aprender - eu gostaria dc perguntar se a Mesa do Senado
Federal tiver, como V. Ex• propós, a iniciativa âe dividirem cinco emendas constitucionais aquela que veio na forma
de uma, que conseqüência haveria? Por exemplo: deveriam
as emendas, assim modificadas, voltar ao exame da Câmara
dos Deputados? Haveria nisso um prejuízo para o objetivo
do Governo de -ter a reforma fiscãl apreciada e aprovada,
de tal maneira que o Executivo possa; aré o mêS de abril,
cobrar o Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira?
Ou, talvez, a conseqüência dessa divisão e modificação das
emendas significaria a possibilidade de o Senado Federal, então, corrigir o erro conretido pela Câmara âos Deputados,
podendo ser, ainda assim, melhor apreciado, pela Câmara dos
suficiente para não prejudicar o objetivo gOvernamental, inclusive, levando em conta o· ponto de vista emanado por V.
Ex~ de que nãO é da sua_ i~~enção q~struif o_objet~vo de aj!--!ste
fiscal proposto pelo Executivo?
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Agradeço o aparte do
nobre Senador Eduardo Suplicy.
Assumo o compromisso de amanhã, se puder me inscrever, fazer uma análise jurídica dessas duas ações.
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Mas, desde logo, quero adiantar que com aquele fenômeno do 147% dos aposentados, junto a outros fenômenos,
se c~io.u entre_ nós uma idéia de que a pluralidade das decisões
judiciárias e a possibilidade dentro dessa pluralidade de con·
tradições decisôrias, de contradições de pontos de vistas judiciais- realmente a idéia é_ essa- tende a emperrar o sistema.
Dian!e de Jatos 001110 -~.sse, na impaciência que o Estado tem
para esperar a decisão definitiva, começa-se a pensar em avocatória- aquela ação que, se não me engano, a Constituição
de 67 previa e que foi usada com muita ponderação pelo
Supremo Tribunal Federal, que, provocado pela Procuradoria-Geral da República e não sei por quem mais, avoca as
ações de_ mesma temática jurídica que envolvam interesse de
Estado_ para decidir mais rapidamente. _Essa soluÇão encontrada aqui é a solução que abandona a idéia da avocatória,
.mas cria um mecanismo muito mais violento de eliminação
das instâncias.
Amanhã, vou explicar como é que o Direito consegue
expressar um pouco da vida de' sua sociedade-; como o Direito,
em boa parte, é produto de valorações sociais; como o Direito
tem a sua fonte material na sociedade; e como essa fonte
material, _q_ue_l).ãO é ~ma fonte de ch~mamento imediato, pode
influir nas decisões judiciárias, expressando o· sentido da nacionalidade e o tipo de consciência moral e jurídica que a sociedade tem naquele determinado momento histórico. Se suprimimos as instâncias, esse trabalho dos juízes, individualmente
determinados, que são monocráticos - porque a decisão é
completamente independente - , e se suprimimos os Tríbu~
nais Regionais, de repente, fazemos a lei só com a cabeça,
fazemos um Direito axiomatizado. um Direito pervertido. na
medida em que ele se afasta da vida do seu povo. Tratarei
desse assunto amanhã.
Mas aqui quero chamar a atenção para o detalhe de que
o descumprimento do Regimento nos coloca numa situação
ambígua e incorreta. Por quê? Porque queremos cooperar
com o restabelecimento do Estado brasileiro. Com algumas
dúvidas e incertezas, queremos prestigiar o esforço do Governo Itamar.
Então a minha tendência- e eu sinto que é a da maioria
- é aprovar o ajuste com seus defeitos e _suasdiscutibilidades,
mesmo pOrqu~ o ajuste envolve o imposto, que é provisório.
Agora, para provarmos isso, nos termos da processualidade criada posteriormente à proposta- o que é um absurdo
- , somos obrigados a dizer sim a tudo, inclusive à ação
de constitucionalidade e à açã0 de interpretação do Direito
Federal, porque vem aquela história de que o tempo está
correndo, o Governo precisa de meios, de in_strumcntos e
aí vai ter que voltar para a Càmara.
. Ficamos comprometidos no sentido de prestigiar as expectativas do Governo. Mas, ao mesmo tempo, o projeto nos
passa para trás, nos obriga a um voto indecente. Eu digo
indecente porque é um assunto difícil, profundo, que tem
história em diversos países- histórias diferentes, em diferentes pafses- e que, conseqüentemente precisamos discutir.
Agora, reparem: se eu quisesse apenas atenuar, colocaria
que as decisões das ações de constitucionalidade e as decisões
das ações de interpretação do Direito Federal são passíveis
de revisão. Meu Deus do céu! Presidente Chagas Rodrigues~
nem isso tem aqui! O Supremo e o Superior Tribunal vão
decidir irreparavelmente; vão decidir irrecuperavelmente,
porque as duas ações são criadas aqui -repito- sem nenhuma possibilidade de revisão.
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. Só vou citar um exemplo, para os senhores sentirem a_
gravidade disso. Quando. o_ Supremo criou o chamado Direito
Sumular, a primeira coisa que o refeiido órgão pensou foi
em estabelecer um mecanismo de revisão das_ súmul~,s. Agora,

vejam, para que o Supremo chegue a uma súmula ----:--que
não é vinculativa, a não ser do próprio Tribunal- são necessárias reiteradas e reiteradas decisões. A súmula é uma síntese
de uma pluralidade, uma multiplicidade de decisões~-_Agora,
mesmo assim, mesmo produto de uma multiplicidade decis&:ria, a súmula é suscetível de revisão ..E al.g1,1mas têm sido
revistas.
Agora, aqui, com esta ação de constitucionalidade e com
esta ação de interpretação do Direito Federal, não há n~nhum
mecanismo que nos possibilite, que possibilite à sociedade
brasileira rever a decisão.
Mas é possível uma brutalidade dessa?
Não quero roubar mais tempo, voltarei amanhã, já no
sentido de uma análise jurídica, ao assuP.to. _Mas _o_ que _quero
lembrar, Sr. Presidente, é que o Senado está nas mãos da
grandeza, da inteligência, da soberania, do _equilíbrio e da
ponderação da Mesa. Aquela reunião em que a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania ouviu o Ministro Paulo
Haddad e em que, depois, o Relator fez um relató_rio oral
sobre essa questão. que foi votado_ superfiCi<i.lmente, não nos
honra! Não nos honra deixar passar assuntos de tÇtma,nha gravidade dessa maneira.
Solicito e, se.for__necess.ário, formuJ~r~_i por esclli:O o pedido que a Mesa divida, como o Rcgimerito ímp~~-' essa "emen-:. ·
da" nas cinco emendas que estão inseridas_ nela, p-arã que
possamos discutir e votM' cada.uma na sua sin.,g~laridade, na
sua especificidade e_ para que não sejamos, ingenuamente,
empurrados a, em nome de um;:t delas, decicjir_<!S out_rasquatro. Fato que já está ocorrendo.
O Sr. Esperidião Amin- V.

Ex~

me permite um aparte?

O SR- JOSÉ PAULO BISO L- CÓm muita honra, concedo o aparte ao nobre Senador Esperidião Amin.
O Sr. Esperidião Amin -Senador José Paulo Biso!, desejo, inicialmente, cumprimentar a mim mesmo pOr fazer parte
do seleto grupo - seleto talvez por acaso, mas com algum
mérito também da assiduidade -:- por está sendo_ brindado
com.,.
O SR- JOSÉ PAULO BISOL -Só o acaso tem a sabedoria
de Deus, por isso seleciona bem.
· -

O Sr. Esperidião Amin- Os árabes dizem que isso está
resumido numa expressão maktub, que é este determinismo,
que, para alguns, é do acaso. Mas além de congratular-me
com todos que estamos aqui no Senado ouvindo as colocações
políticas e jurídicas feitas por V. Ex•, eu desejo ferir três
pontos: o primeiro, de natureza polítícit. EiCTaçó ·parte, e
nisto quero ser rigorosamente claro e coerente, do grupo de
Senadores que querem ajudar o 'deslinde da_ qu_estfio_ fis_cal,
ainda que parcialmente proposta pelo Governo, do chamado
ajuste fiscal. Quero ajudar, esta é a minha disposição e esta·
é também a disposição que colhi dos _demais Senadores do
PDS. Portanto, em primeiro lugar, quero uniformizar a posição política em relação ao assunto, uniformizar em relação
à premissa que V. E~ anunciou a respeitO. Quero ajudar.
Já anunciei, inclusive aqui na tribuna do Sep.ado, no dia 21
de janeiro, que votarei a favor da,_ criação __ çl9 IPMF. E já
falei, inclusive, da distinção que estabeleço entre as conseqüências do IPMF no BraSil, no Peru, na Argentina, freqüentemente utilizado.sesses exemplos, para assustar o contribuinte
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brasileiro. Não-tell). nada a ver~_ A nossa experiência guarda
quase nenhuma semelhança e guarda circtinstâocias muito di.-·
versas daqqelas do Peru e da Argentina: O que me' ttanqiiiliza
.é esta f~lta de s~lhança. Estabelecida, portanto-, essa premíssa política, qUCro enveredar em doiS assuntos. Um é de
natureza jurídica. V. Ex• pessoalmente me devia um convite
para assistir ao· seu pronunciamento quando falasse sObre a
avocãtória- V. Ex• tem boa memória e sabe disSQ - •. porque
a avocatória foi um instrumento virtualmente, no chamado
Enlendão; apresentado ao Congresso brasileirO nO-dia 30.de
setembro de 1991 .. Emendão que -como V. Ex' aqui resumiu
-continha 77 intervenções em dispositivos constitucionais.
Emendão que decorria da idéia do Projeto de_ R,~Q.!l_Strllção
Nacional proposto pelo então Presidente Fernando Collor de
_Mello. E numa conversa informal com V. Ex•, eu disse: ... "sa~endo da sua posiÇão cO:titrária aO instit_tito··aa _avo~tória,
quando V. Ex• falar sobre o assunto, avise-me, pOiêJ.tié eu
quero assistir e, se possível, quero até debater a niatéria".
Vivia'-se, como bem lembrou, o clima do 147, também focalizado aqui por _V. Ex• O que percebo, agora aleitado por
V. Ex• de maneira mais clara do que por aquilo que eu havia
lido, é que estamos chegando ao resultado da avocatória pqr
uma_ outra via:_ pela eliminação das instâncias iil(erfofeS em
matéria tanto de. díreito feder3rquartto ·em matétlá c·OhSt:ifü~
cional controversa. É isso que percebo. Então, como considero_est'a sua manifestação preliminar ao pronUnciamento sobre o ·metitõ_da questão, vou guardar_ o_ m._e_smo ÍJ;lte_re$Se_que
eu tinha demonstrado a respeito de uma eventual manifestação
sua sobre a avoçatória para o seu pronunpiameilfO sobre- o
mérito das intervenções, que seriam convertidas no § 4"' do
art. 103; e na alínea I, dojnciso I, do art. 105 da Constituição;
respectivamente a ação__ declaratória ele cQnstituciçm~lida4e
e- a ·ação- direta de interpretação do direito fedex:al, que me
parece realmente constituir matéria não correlata. Querg ajudar- se pudesse, eu até diria: quem sabe conseguimos transforma~ as cinco emendas em três? Acredito que dá para transformar em três, em princípio, mas é difícil acreditar que·esses
dois disPositivoS sejam correlates com a matéria _tributária,
com a matéria fiscal, que é. o _ceme,_ pelo menos o cerne
discutido pela sociedade_ e pelo Congresso Nacional~ do çha~
mado ajuste fiscal. Por isso, a terceira e última parte do meu
longo aparte é para, repetindo os cumprimentos, registrar
·a oportunidade das çolocações que __ V._ Ex~. f~ :-e. o f~z
tempestivamente, nesta sessão_"® segundawfeira, vestibular~
mente, mas de maneira muitO brilhante -porque é um assun~o _qu_e d~ve ser abordado pelo Senado Federal com o sentiw
menta de colaboração, sim, maS nãO Com--à dispOsição de
omissãO. Esta não seria construtiva para governo algum, muito
menos para um Governo que acreditamos sério, como_- é: o
do Presidente Itamar Franco. Por isso, concluo dizendo que
tenho a certeza de que amanhã teremos oportunidade de desdobrar esse.__ debate preliminar de maneira mais substancial,
pela presença__de outros Parlamentares, inclusive_ do Rel~~or
da matéria, no âmbito da Comissão de_ Constitu_iç_~o .. Just_tça
e Cidadania, Senador José Fogaça, e tenho a convicção de
que isso_ vai ajudar, Senador José Paulo Biso I - mais uma
vez, grãças à advertência que V. Er' :p_os-traz_-:-:-__, _o __qoverno,
propiciar chegar à justiça, sem ferir o direito que é inerente
à Justiça.
O SR- JOSÉ PAULO BISOL -Agradeço as generosas
palavraS do seu inteligente aparte.
O Sr. Bello Parga- Permite-me V. Ex• um aparte?
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.O SR. JÓSÉ PAULO BISOL- Pois não.
O Sr. BeUo Parga -Senador José Paulo Biso!, não foram
as conseqüências qUe poderão advir para' ·a sociedade .brasileira, pela qual todos nós devemos zelar, não me abalançaria
em pedir um aparte em matéria de interesse jurídico tão relev~te. Por isso, eu gost~a de pedir a V. EX' que, no seu
pronunciamento de amanhã, se detivesse no aspecto do desdo-·
bramento dessa emenda nas emendas que deveriam ser várias,
como V. Ex' à saciedade já provou, com uma lógica ferrenha
e incontestável. Mas, para tranqüilizar aqueles que entendem,
assim como V. Ex~ e eu, que devemos dar esse crédito de
confiança acf Governo - eu gostaria de ouvir o pronunciamento de V. Er amanhã- eu diria que, já tendo a Câmara
Baixa se pronunciado sobre o mérito de cada um desses itens,
que talvez não seja necessário, pelo simples desdobrar das
emendas, que ela volte à Câmara para nova deliberação. Era
isso qUe eu queria solicitar a V. EX'"
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -Agradeço pelo aparte
de V. Ex' Mas esse problema do retomo à Câmara é levantado
a nível de conversação interna, aqui, no Senado. Agora, estou
propondo que se cumpra o Regii:nento e se separem as maté~
rias, tantas eme!l~as quantaS .forem, segundo a ~rrelação
delas. Correlação é uma relação entre duas variáveis. Por
exemplo, comer e engordar é uma correlação; velocidade e
tempo é uma: correlação necessária. Se V. Ex' correr a 100
quilómetros um percurso o fará em uni- -tempo -determinado;
se percorrer a 200 quilómetros, fará logiéamente em menos
tempo.
O que temos de verifiqr aqUi nãO é a -correlaçãO~ porque
existe uma correlação entre a minha pessoa e Adão e Eva,
por exemplo. Uma correlação. filogenética, de ascendência.
Existe uma correlação entre V. EX' e qualquer coisa do mundo
moderno, no sentido de que' V. :f:x• e~t_á no mundo entre
os OUtrOs e as coisas. São coireiaçõtS eiãSticas.
Aqui, regimentalmente, o· conceit0-4e correlação é um
conceito lógico, quer dizer, a correlação tem que ser necessãria.
·· · ·
··
No caso; o Regimento diz bem claro que, se o dispositivo
alterado, suprimido, aditado, amalgamado ou o que tenha
acontecido, entrar em contradição com outros dispositivos,
a emenda tem que afetar os_ Outros disJ?Ositivos no sentido
·de ajustá-los à nova contextualização. Eçtão, é essa a correlação lógica que tem que ocorrer.
Mas, mesmo assim -pata tranqüilizar o meu nobre ami~
go Senador Esperidião Amin - , essas correlações têm as
mesmas lógicas e têm uma certa elasticidade. Acredito que
seja possível dividir em três ao invés de cinco emendas, mas
cham~>·a·atençiio· parnl fato de que essas àuas ·a:Çóenião
podem ser decididas dessa forma. O Senado precisa ter a
chance de discutir e, no mínimo-se CJ.úiS'er-inánter~:-ãdiCío
nar, através de emenda, um dispositivo que preveja ·a possibilidade de o povo brasileiro revisar uma- decisãO que afeta
os seus interesses de cidadão. Isso seria pedir muito? Nos
termos em que o "ajuste" é colocado, tereritos que dizer sim
e, ao fazê-lo, acataremos essa ação sem a menor possibilidade
reyisional, o que-é uma brutalidade!
Esse é o aspecto que querO colOcar airiailhã. Amanhã,
iremos discutir conio os outros-países solucionam essa questão:
se o fazem em termos de violência - como aqui estamos
fazendo -ou em termos bem mais humanos.
Penso que ninguém intelige música, a não ser através
do ritmo. Se eu ficar só com o conteúdo musical, com a harmonia e a expressão melódica, restará um vOluiiié -informe _de
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sonS que se avassalam em minha cabeça, o qual não consigo
entender. O que toma a música itltéligível é o ritmO; o que
torna a matéria inteligível são as suas limitações. Quando
Hegel procurou definir o, ser, foi excluindo as dete(lll.inações
entitativas, foi despindo a mesa do seu formato, da sua cor;
em suma, foi eliminando as. indeterminações até chegar à
definição do ser como uma essência absolut3meote indeterminada. Mas, aí, perguntaram-lhe o que é o nada, e o nada
também era uma essência absolutamente indetermin3da.
Então, alguém irá. dizer: "O Bisol é muito formal, quer
que o Regimento se cumpra". É que :qão dá para compreender
o processo legislativo, o fazer a lei, senão de-ntro das formas
. predeterminadas; é o t1niCo jeito de tornar inteligível e ético
esse responsabilíssimo processo de fazer leis.
Hoje, aqui, fiz um discurso em nome do formal, em nome
do regimental, em nome da necessidade de cumprimento do
que o Regimento reza. Respeito o conteúdo, embora melembre de uma entrevista de Willem. de Kooning, na- qual ele
diz que o conteúdo é um vislumbre, um encontro com um
lampejo; o conteúdo é muito pequeD.ino e, para compreendê-lo, é preciso ter sua forma. E um outro, ainda mais importante do que Willem de Kooning, um curiosíssimo personagem
inglês chamado Oscar Wilde dizia assim: "Somente as pessoas
muito superficiais não julgam pelas aparênciãs". E_ acrescentava: "O mistério do mundo está no visível, não no invisível."
Quando testemunho isso que sé chama de articulaçãO,
política, dou-me conta de que Oscar Wilde tinha razão. O
mistério destas Casas está no -visível e não no invisível, e
é visibilissimo que estamos transformando cinco emendas nu·
mas~ e que o Regimento está sonhando com a sua ressurreição
na mais bela lata de lixo do Senado brasileiro.
Muito obrigado. (Palmas.)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: .
A/mil' Gabriel- Aureo Mel/o - Bel/o Parga- Esperidião Amin - Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira Henrique Almeida - Hydekel Freitas - Jarbas PassarinflO
- lodo França - Jonas Pinheiro - Levy Dias - Marluce
Pinto - Moisés Abrão.
·
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nobre Senador JoSé Paulo Bisol, as importantes considerações aduzidas
por V. EX' serão levadas ao nobre Presidente do Se.nado,
Senador Humberto Lucena, para os fins devidos.
A Presidência comunica ao Plenário que designou os Senadores Cid Sabóia de Carvalho, Irapuan Costa Júnior, Jonas
Pinheiro, Júnia Marise, Lavoisier Maia, Valmir Cam.pelo c
Am.ir Lando para integrarem a comitiva parlamentar que viajar-á-à Rússia;--em-missão oficial do Senado, no período de
6 a 14 de fevereiro do corrente ano.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
mesa,, expediente qUe serã lido pelo Sr. y•_ Secretário.
É lido o seguinte
Excelentíssimo Senhor Senador Humberto Lucena
DigníssitriO Presidente do Senado Federal
Tenho a honra de dirigir-ine a V. Ex~ para comunicar-lhe,
nos termos do disposto no artigo 39, alínea a, do Regimento
Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa, para breve
viagem ao estrangeiro, em caráter particular, no período de
15 a 26 de fevereiro do corrente ano.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• protestos
de alta estima e distinto apreço.
Brasília, 4 de fevereiro de 1993. -Senador João Rocha.
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O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O expediente lido irá à publicação.
A Presidência, nos termos do art. 174 do Regimento
Interno, dispensa o período correspondente à Ordem do Dia
da sessão ordinária de hoje.
São os seguintes os itens cuja apreciação fica sobrestada:

Diretora, que altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal e dá, outras providências.:

Ao projeto foram"apresentadas duas emendas.
A matéria será despachada às Comissões de ConstitUição,

Justiça e Cidadania, para exame do projeto e das emendas,
e Diretora, pata exame das en:endas.
São as seguintes as emendas apresentadas:

-l-

Projeto de Lei da Cámara N• 50, de 1992
Em regime de u~gência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno)
·
Votação, em turno único, dO Projeto de Lei da Câmara
n• 50, de 1992 (n' 4.621190, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre a criação de
Escolas Técnicas Federais e dá outras providências, tendo
Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador João
Calmon, favorável com Emendas que apresenta.
-l-

Projeto de Lei da Cámara n• 154, de 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, C::, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, <lo Projeto de Lei da Câmara
n• 154, de 1992 (n• 3.424192, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente. da República, que concede anistia a dirigentes
ou representantes sindicais por motivação política. (Dependendo de parecer)

-3Projeto de Lei da Câmara n• 8, de 1993.
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara

n• 8, de 1993 (n• 4.497/93, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobrew a fixação dos
níveis das tarifas para o serviço público de energia elétrica,
extingue o regime -de remuneração garantida e dá outras provi-

dências. (Dependendo de Parecer)
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EMENDAS OFERECIDAS AO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 7, DE 1993
Altera o regulamento administrativo do Senado Fe-

. dera! e d4 onlras providências, nos termos do art. 401,
§ 1•, do Regimento InternoEMENDA No!
Substitua-se o art. 1• do Projeto de Resolução n• 7, de
.1993, pelo seguinte:
"Art. 1• Acrescentem-se, após o§ 3• do art. 432
do Regulamento Administrativo do Senado Federal,
-Os seguintes parágrafOs~ reilumerando~se os demais:
§ 49 O Presidente de ComisSão .Permanente terá
acrescidos ao seu Gabinete dois cargos em comissão
de Assessor Técnico.
§ 5• Os Assessores TécniCos indicados para nomeação nos cargos previstos no parágrafo anterior deverão ·preencher os requis~tos mínimoS constantes do
Anexo I da Resolução n• 130, de 1980, e serão exonerados obrigatoriamente ao término- do Mandato do Se~
· nãdor na Presidência- da Comissão.
-§ 6• No caso de afastamento temporário de Presidente de _Comissão P~nnanent~, o seu substitutivo

não poderá dispensar ou indicar Assessor Técnico para
nomeação nos cargos previstos no § 4$>, sem a anuência
do titular.n

-4Projeto de Decreto Legislativo n• 1, de 1993
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno

único~

do Projeto de Decreto-Legis-

lativo n• 1, de 1993 (n• 232193, na Cámara dos Deputados),
que aprova a indicação dos nomes de membros titulares e

suplentes que integrarão a Comissão Diretora do programa
Nacional de Desestatização. (Dependendo de Parecer).

-50ficio n• S/7, de 1993
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Oficio n• sn, de 1993, através do qual a Prefeitura Municipal de Blumenau (SC), de acordo com a Resolução n• 36,
de 1992, do Senado Federal, solicita autorização para contratar
operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento do
Estado de Santa Catarina S/A - Badesc, para os fins que

especifica. (Dependendo de parecer)

O SR. PRESIDENTE ( Cbagas Rodrigues) -Na presente
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Resolução n~ 7, de 1993, de iniciativa da Comissão

Justificação

O Projeto de ·Resolução n• 7/93 cria dois cargos em comissão de Secretário Parlamentar, para cada Comissão Permanente, com vistas a auxiliar seu Presidente no desempenho

de suas funções.
A emenda que ora propomos substitui os cargos de Secretário Parlamentar por dois cargos em comissão de Assessor
Técnico, a nosso yer com muito mais vantagens p'ara o funcionamento das Comissões.
Do ponto de vista financeiro, a mudança proposta não
acarreta diferença significativa de despesas para o SenadO,
uma vez que o .Secretário Parlamentar recebe, atualmente,

75% do valor do salário do Assessor Técnico._
Ademais, e o que é mais importante, a grande deficiência
das Comissões Permanentes não é tanto o trabalho administrativo, para o qual cada Gabinete de Senador tem um número
grande de servidores, que poderá utilizar naquelas funções,

além daqueles fornecidos pela Secretaria de Comissões, e sim
o trabalho intelectual, de assessoramento.
A Assessoria do Senado Federal, que atende a todas
as áreas da Casa, nem sempre pode fornecer um ou mais

Assessores Legislativos em tempo integral para acompaubar
os trabalhos de cada Comissão Permanente.
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Com a nomeação de dois Assessores Técriicos, o Senador
poderá indicar pessoas especializadas na área de atuaç<\o espe_
cífica da COniissão Permanente por ele presidida.
O preenchimento dos requisitos mfD.imos estabelecidos
pela Resolução n~ 130, de 1980, irá garantir um alto nível
de formação dos servidores que vierem a s_er.nomeados, contribuindo para o aprimoramento qual~tativo d~at_ll~~ão do Presidente da Comissão, ~ que não ocorreria -com a contratação
de dois Secretários Parlamentares, como proposto oríginalmente no Projeto. Por todos esses motivos, conclamo meus- Pares à aprovação da emenda apresentada.
Sala das Sessões, 8 de fevereiro de !993. - Senador
Dirceu Carneiro.

EMENDAN'2
Dá nova redação ao § 29 do Art. 432 do Regulamento
Adminstrativo.
Dê-se ao paÍ"ágrafo 2"', do artigo 432, do. Regulamento
Administrativo a seguinte redação:
"§ 2"' OS rriembros da Comissão Diretora, Líder
e Presidente de ComiSsões Permanentes; terão o direito_
de manter, além do seu gabinete normal ~mo Senador,'
o gabinete correspondente à função temporária que
~xercer, com a lotação regulamentar prevista."

Justificação
Trata o prese-nte PtoJetó de Res_olução, _de a~toria da
douta ComissãO Dirc!tora, da extensão. ao Pres_idente de Comissão Permanente de um gabinete acrescido de 2 (dois) cargos em comissão, a nível de secretários parlamentares, para
um melhor acompanhamento dos assuntos ligados ao órgão
que preside.
.
Parece-nos, fodavia, que o presente projeto, apesar de
eivado de oportunidade e conveniência, ressente-se de maior
eficária no que tange ao seu objetivo princip-al que é o de
igualizar a lotação nos gabinetes de Presidência de Comissões
Permanentes com a dos_ membros da Comissão Diretora e
Líder. Com efeito, na forma proposta no projeto, o acréscimo
de 2 (dois) cargos em comissão _nãO Supriria- as crescentes
carênciaS das Comissões Permanentes, sendo necessário um
gabinete completo, nos moldes dos limites_cons~n~~S no :irtígo
432 do Regulamento Administrativo,_ pãra fazer frente ãs importantes atribuições a que estão afetãs.
Neste cenáríO;-evitat-se-ão os constantes deslocamentos
de servidores do Gabinete de apoio para atender a Administração das Comissões, dando-lhes, em-·eont!apartida, maior
agilidade e personalidade própria, conforme o desejo de seu
titular.
"Ad argumentandum", diga-se, por oportuno que a aprovação da presente Emenda acabará com a distorção, ora reinante onde os Presidentes de Comissões Permanentes .Parecem situar-se em patamar inferior aoS merribros da Comissão
Diretora e Líder, o que nos parecerincabível.
Ante o exposto, conclamamos os ilustres Pares para a
aprovação da presente Emenda Substitutiva:
-Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1993. -João Rocha
- João França.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --:Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, designando para
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a sessão extraordinária de amanhã, a realizar-se às_ll horas,
a seguinte
ORDEM DO DIA

Item 1:
Ofício n' S/7, de 1993
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Ofício n"' sn, de 1993, através do qual a Prefeitura
Municipal de Blumenau (SC), de acordo com a Resolução n' 36, de 1992, do Senado Federal, solicita autorização para contratar operação de crédito jurito ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina
S/A- BADESC, para os fins que especifica. (Dependendo de parecer).
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerrada a sessão.
(L_evanta~se a sessão às 17 horas e 20 minutos.)
ATO DO DIRETOR-GERAL
N• 1, DE 1993
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de sua com-1
petência regulamentar e de acordo com o art. 6"', § 49, do
Ato do Primeiro Secretário n 9 2 7 de 1993:
Considerando as dificuldades operacionais de controle
_
inicial da freqüência eletrônica;
Considerando que o Senado Federal foi convocado extraordinariamente, gerando a necessidade de cancelamento
e alteração do período de férias de alguns servidores;
Resolve:
Art. 1"' Ficam abonadas as faltas e impontualidades de
registro de freqüência dos servidores do Senado Federal, no
sistema eletrônico", correspondente ao peóodo de 18 a 29 de
janeiro de 1993.
Art. 2"' As alterações de freqüênci3. dos servidores, no
período a que se refere o artigo anterior, deverão ser comunicadas à Subsecretaria de Administração de Pessoal, pelos respectivos órgãos de lotação.
Art. 3"' Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as -disposições em contrário.
. . _Senado Federal, 29 de janeiro de 1993. - Manoel Vilela
de Magalhães, Diretor-Geral do Senado Federal.
PORTARIA N• 2, DE 1993
O.Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais, resolve prorrogar, por trinta dias, nos
termos do parágrafo único do artigo 145, da Lei n? 8.112,
de 1990, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão
de Sindincãncia designada pela Portaria n' I, de 1993.
Senado Federal, 8 de fevereiro de 1993.- Maooel Vilela
de Magalhães, Diretor-Geral.
DESPACHO
Processo n' 0061193-0
Assunto: Inexigibilidade de Licitação
Homologo a inexigibilidade de licitação para aquisição,
junto à Gutenber_g- Máquinas e Materiais Gráficos Ltda.,
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através de dispensa de licitaÇão, de aspirador de papel, esquerdo e direito, da impressora bicolor offset modelo SORK, de

fabricação Heidelberger Druckmaschinen AG., com base no
Parecer n'? 006/93, favorável, da Assessoria Jurídica, nos termos do art. 23, I, do Decreto-Lei n' 2.300/86 e art. 20, I,
do Ato da Comissão Diretora n~ 31/87. Ratificação como determina o art. 24 do retromendonado dispositivo legal do

art. 7• do Decreto n' 449 de 1992.
Brasília, 5 de fevereiro de 1993.- Agaciel da Silva Maia,

Diretor Executivo.
DESPACHO
Processo n' 0070193-9
Assunto: Inexigibilidade de Licitação
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Ho111-ologo a inexigibilidade de licitação para ·execução,
à G_utepberg- Máquin~s e Materiais Gráfi_çq~L-~~.,
através de dispensa de licitação, de serviço técnico em um
monitor modelo WYSE-370, contido no aparelho eletrônico
para produção de seleção de cores, SCANER CHROMAGRAF modelo DC 380 T, marca Linotype-Hell, com base
no Parecer n~ 006/93, favorável, da Assessoria Jurídica, nos
termos do art. 23, I, do Decreto-Lei n,Z.300/~6 ~e art. 20,
I, do Ato da Comissão Diret0ra n• 31/87. Ratificação como
determina o art. 24 do retromencionado di_spositívo legal do
art. 7• do Decreto n' 449 de 1992.
jun~o

Brasília, 5 de fevereiro de 1993. -Agaciel da Silva Maia,
Diretor Executivo.
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SUMÁRIO
1- ATA DA 34" SESSÃO, EM 9 DE FEVEREIRO
DE 1993
1.1- ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Presidente da República
- N• !04 e 105193 (n'' 60 e 61193, na origem), de
agradecimento de comuniCações.
1.2.2- Discurso do Expediente
SENADOR PEDRO SIMON- Considerações s.obre
o parlamentarismo defendido por S. ~X\ abordando a eleição direta para Presidente da República, a instituição do
Poder Moderador e a proporcionalidade da representação
dos estados na Câmara dos Deputados.

1.2.3- Requerimento
- W 122/93, subscrito pelo Sr. Mauro Benevides e
outros Senadores, solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição -de avulsos para que a Proposta de Emenda
à Constituição n' 2J93 (n' 48191, na Câmara do~.Deputa
dos), que altera dispositivos da Constituição Federal (Sistema Tributário Nacional), a fim de que figuie na Ordem
do Dia da sessão- seguinte. Prejudicado, em virtude da
falta de quorum, tendo usado da palavra no encaminhamento de sua votação os Srs. Marco Maciel, 'Josaphat Marinho e Mauro Benevides.
1.3- ORDEM DO DIA
Ofíco n' Sn/93, através do qual a Prefeitura Municipal
de Blumenau (SC), de acordo com a Resolução n' 36192,
do Senado Federal, solicita autorização para contratar operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento do
Estado de Santa Catarina SIA - BADESC, para os fins
que específiCa. Discussão encerrada, após parecer de Plenário favorável nos termos do ,projeto de Resolução n 9 9/93,
ficando a votação adiada por falta de quorum, havendo
a Sr' Eva Bl'ay e o Sr. Esperidião Amin, Usando da palavra
na sua discussão.
1.3.1- Discurso após a Ordem do Dia
SENADOR JOÁO FRANÇA - A- representação
parlamentar dos Estados no Congresso Nacional.

1.3.2 - Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 12 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que
des~gna.

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 35• SESSÃO, EM 9 DE FEVEREIRO
DE 1993

.

2.1...:..ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Requerimento
-No 123/92,_ subscrito pelos Srs. Mauro Benevides
e Marco Maciel, solicitando dispensa de interstíciO e prévia
distribuição de avulsos para que a Proposta de Emenda
à Constituição n' 2/93 (n' 48191, na Câmara dos Deputados), que altera dispositiVos da Constituição Federal (Sistema Tributário Nacional), a fim de que figure na Ordem
do Dia da sessão seguinte. Prejudicado, em virtude da
falta de_ quorum, tendo usado da palavra no encaminhamento de sua votação os Srs. Mauro Benevides, Marco
~aciel e Josaphat Marinho.
2.3-0RDEM DO DIA
Projeto de Resolução n" 9/93, que autoriza a Prefeitura
de Blumenau - SC a contratar operação de crédito no
valor de Cr$5.131.000.000,00, a preços de agosto de 1992,
jurito ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa
Catarina S. A- BADESC, dentro do Programa de Apoio
ao Desenvolvimento Urbano dos Municípios de Pequeno
Porte do Estado de Santa Catarina- PROURB. Votação
adiada, por falta de quorum.
2.3.1- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
2.4-ENCERRAMENTO .
3- ATA DA 36• SESSÃO, EM 9 DE FEVEREIRO
DE 1993
3.1-ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE
3.2.1- Mensagens do Presidente da Repúb!lca
- N• 106 a 108/93 (n~ 65 a 67193, na origem), de
agradecimento de comunicações.
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Submetendo à deliberação do Senado Federal a esco.Iha de nome indicado para cargo cujo provimento depende
de sua prévia aquiescência:
- N" 109193 (no 68193, na origem), referente à escolha
do nome do Sr. Sérgio de Queiroz Du.arte, Ministro de
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, pata -e'xercer
a funçãO de Embaixador do _BrasH no Canadá.
3.2.2- Aviso do Ministro de Minas e Energia
- N~ 45/92, encaminhando informações sobre os requisitos constantes do Requerimento n~ 502/92, de autoria
do Senador Nelson Wcdckin.
·
3.2.3-.Discursos do Expediente
SENADOR LOURlVAL l>APTlSTA - f:IQIJL~na- _
gcm póstuma ao Padre Bragança, do Colégio Ailtónio Vieira, falecido cm janeiro próximo p"aSS'ado.
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Solidariedade
à luta da menina Sheila Carolina Cottopassi-âe Oliveira,
símbolo da luta contra o preCOJ1.Ce.ito dos portadores da
AIDS, falecida, ontem, cm São Paulo. Solidaried~de aos
trabalhadores da V ASP pelo impasse do destino_ da e.ropresa e conseqüentes dificuldades, e apoio aos trabalhadores
da TV Manchete, em estado de greve. CriaçãO âe 'rio"vO'
passe- Vale de Transporte Integral- VII -na cidade
de São Paulo, defendido por S. Exa, quando candidato
a Prefeitura de São_Paulo. Projc~o_de Segurança Alimentar,
de autoria do Sr. Luiz Inácio lula da Silva, do PT, levado
ao Presidente Itamar Franco.
__ _
SENADOR MAGNO BACELAR. como Líôer Resoluções adotadas na Reunião do Diretório do, "('I;>T
e o posicionamento do partido contrário ao Parlamentarismo.
SENADOR RUY BACELAR - Eleição da chapa
encabeçada por S. Ex~. denominada "Reconstrução", para
o Dirctório RegiOital do PMDB, na Bahia.
SENADOR_JARBAS PASSARINHO- Anunciando, para breve, pronunciamento cm torno do tema a fome
nacional.

3.2.4- Requerimento
- N" 124193, de urgéncia para o Ofício SIN" 48192.
3.2.5- Discursos do Expediente (continuação)
O SR. PRESIDENTE- Considerações sobre a tese
defendida pelo Senhor José Paulo BisoJ, em pronuncia-

Tiragem 1.200 exemplart$

menta feito na sessão ordinária de ontem, concernente
à tramitação, no Senado Fecte(al, da propOsta de· ajúSte
fiscal.
SENADOR JOSÉ PAULO BlSOL- Apresentando
. recurso ao plenário da.decisão da Presidência.
O SR. PRESIDENTE - Não-acolhimento à solicitação do Senador José Paulo Bisol, por não se_ tr?ta_r de
questão de ordem.
SENADOR JOSÉ PAULO BlSOL- Atrlbuinç!Q o
carátet de questão de ordem às conclusões do pronunciamento feito por S. Ex~
- ~. .
. .
.
_
SENADOR ESPERlDlAO AMIN- Resposta dada,
_pelo Presidente eventual, dando formf\ d~ questão de ordem'ao pedido do Sr. José Paulo Bisai.
O SR. PRESIDENTE- Resposta à questão de ordem
do Sr. José Paulo Bisol. . .. . _ .
.
SENADOR JOSÉ PAULO BISOL- Apresentado
recurso para o plenário, baseado _nps .termos. Qo art. 230,
c, combinado cpm o art. 37~ do Regimento Internq.
O SR. PRESIDENTE- Recebimento e encaminha, J!lento do recurso apresentado à delib~ração do Plenário,
na sêss<ió óidiitáriâ dé â.rilarihã. ·
SENADOR JARBAS PASSARINHO - Observações de S. Ex• com respeito ao assunto objeto do debate.
3.3-0RDEM DO DIA
Pwjeto de Lei da Câmara n" 50192 (n" 4.621190, na
Casa de ordem), que dispõe sobre a criação de Escolas
Técnicas Federais e dá outras proVidências. Aprovado nos
termos do Substitutivo. oferecido nesta oportunidade em
paiecú de Plenário, ficando prejudicados o projeto e as
einehdas. A Comissão Dlretora para redigir o vencido para
o turno suplementar.
- Redação do vencido para o turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n"
50/92. Aprovado, em turno suplementar, com emenda, tendo usado da palavra o Sr. Garibaldi Alves Filho. À Comissão Diretora para redação final.
- Redação final do Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da .Cânta.r<;t n·: $0!92. Aprov~da. À Câmara dos Deputados.
Projeto de LcLda Câmara n'' 154192 (n" 3.424/92, na
Casa de origem). que dlilcede anistia a dirigentes ou rei>re-
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sentantes sindicais por motivação política. Aprovado, após
parecer de Plenário favorável. À sanção.
·
Projeto de Lei da Câmara n' 8)93 (n' 4.497/93, na
Casa de origem), que dispõe sobre a fixação dos níveis
das tarifas para o serviço público de energia elétrica, extin·
gue o regime de remuneração garantida e dá outras provi·
dências. Apreciação sobrestada, pelo prazo de 30 minutos,
após parecer de Plcnárió, para aguardar o pareCer de Plenário sobre as emendas oferecidas nesta oportunidade.
Projeto de Decreto Legislativo n' 1/93 (n' 232/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova a indicação dos nomes
de membros titulares e suplentes que integrarão a Comissão
Diretora do Programa Nacional de Desestatização. Aprovado, após parecer de Plenário favoráveL A Comissão Diretora para redação final.
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n' 1/93. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução n~ 9i93, que autoriza a Prefeitura
de Blumenau - SC a contratar operação de crédito no
valor de Cr$5.131.000.000,00 a preços de agosto de 1992,
junto ao Banco de Desenvolvimento de Santa Catarina
S.A- BADESC, dentro do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano dos MunicípioS de Pequeno Por,te do
Estado de Santa Catarina- PROURB. Aprovado. A Comissão Diretofa para redação final.
- Redação final do Projeto de ReSolução n·) 9193.
Aprovada. À promulgação.
Projeto de Lei da Câmara n' 8/93 (n' 4.497/93, na
Casa de origem). (Continuação da apreciação). Aprovado
o projeto ficando- fejeftã.das às emendas; após parecer de
Plenário, tendo usado da palavra os Srs. Ronaldo Aragão,
Jarbas Passarinho, Garibaldi Alves Filho, Mauro Bene·
vides, Magno Bacelar. Ney Maranhão e Mário COvas, ha·
~endo o Sr. Eduardo Suplicy [eito declaração de voto.
A sanção
- ·· ··
3.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia- Requerimento n" 124/93. lido no Expediente da presente ses·
são-~ Aprovado.
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3.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR HENRIQUE ALMElDA __: Ddesa da
representação política dos Estados na Câmara dos Depu·
tados e oposição às idéias separatistas.
SENADOR NEY SUASSUNA -Análise da profunda crise social, política e económica do Brasil, salvaguardando o caráter do "brasileiro". A Educação como
ferramenta mestra para a construção do BrasiL
3.3.3-- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizar·se
hoje às 19 horas e 20 minutós, com_ Ordem __d9 pia que
designa.
-- -

3.4- ENCERRAMENTO
4- ATA DA 37' SESSÃO, EM 9 DE FEVEREIRO
DE 1993
4.1- ABERTURA
4.2- EXPEDIENTE
4.2.1- Apreciação de matéria
-ProjetO âe ResOfúÇão n~ 7/93, em regime de -Ui'gên-·
cia nos termos do Requerimento n~ 126/93, Discussão encerrada, após pareceres de Plenário, ficando sua votação adiada por falta de quorum, tendo usado da palavra os Srs.
Juthay Magalhães, Josaphat Marinho, José Paulo Biso!
e Magno Bacelar.
4.2.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

4.3- ENCERRAMENTO
5- ATOS DA DIRETORIA-EXECUTIVA DO PRODASEN
N' 88/92 (Republicação).
N• 98 a 113/92.
6- MESA DIRETORA
7- LÍDERES E VICE-LíDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO OAS COMISSÕES PERIVI'A- .
NENTES

Ata da 34a Sessão, em 9 de fevereiro de 1993
7" Sessão Legislativa Extraordinária, da 49" Legislatura

- EXTRAORDINÁIÜAPresidência do Sr. Chagas Rodrigue~-

ÀS 11 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Alfonso Camargo -Albano Franco - Alfredo Campos
- Almir Gabriel - AluiZio Bezerra - Bello Parga - Beni Veras- Carlos De'Carli -Chagas Rodrigues - Divaldo Suruagy
- Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin - Eva Blay - Flaviano Melo - Garibaldi Alves Filho - Gilberto Miranda - Gui-

lherme Palmeira - Henrique Almeida :.. Humberto Lucena
- Hydekel Freitas- Jarbas Passarinho- João Calmon- Joao
França -João Rocha - Josaphat Marinho -José Paulo Biso!- Jos~ Richa- Júlio Campos -Jutahy Magalhães -Juvêncio Dias - Louriv31 Baptista - Lucfdio Portella -Magno Ba~
celar - Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Mauro Benevides -Moisés Abrão- Ney Maranhao- Ney Suassuna- Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela Filho- Wilson Martins.
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o poder de dissolver a Câmara dos Deputados. Isso _é muito
importante!
É muito importante que se saiba e que se esclareça que
não defendemos um parlamentarismo entre aspas, onde o
poder está no Congresso Nacional; não defendemos um governo de assembléia, que é um outrõ estilo de governo. O governo
de assembléia é aquele onde o Congresso exerce praticamente
os dois poderes: o legislativo e o executivo.
EXPEDIENTE
No nosso parlmentarisrno, existe a dualidade e a responsabilidade. E, para nós, repito, o presidente da república tem
MENSAGENS
condições, tem o poder e a autoridade de dissolver a Câmara
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
dos Deputados.
De Agradecimento de Comunicações:
O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex~ me permite um aparte?
N~ 104 e 105, de 1993 (n~ 60 e 61/93, na origem), de
O
SR. PEDRO SIMON -Com o maior prazer.
, 5 do corrente, referentes -à aprovação das matérias constantes
das Mensagens SM n'' 10 a 14, de 1993.
·
O Sr. Josapbat"Marinho - Quero_ ir ao encontrO do
seu pensamento para ajuntar apenas um pormenor:· é tão
importante a eleição direta, mesmo no regime parlamentar,
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expeque De Gaulle, apesar de haver obtido uma lei especial, de
diente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos. ·
natureZa con:Stitudonal, para-elaborar a Constituição de 1958,
pouco depois, tomou a iniciativa, ele próprio, de sugerir que
Concedo a palavra ao nobre Líder Pedro Simon.
o presidente da república, na França, fosse eleito por voto
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Como Líder, prodireto e univerSal. E _assim cOntinua até hoje._ .
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) ~Sr.
O SR. PE:I5R.O SlMON- Importante e altamente esClarePresidente, Srs. Senadores, creio que a grande questão que
cedor o aparte de V. Ex~ Dfz-se que nã França há um presidense debate hoje neste País é a do plebiscito a ser realizado
cialismo parlamen!arista, porque -o presidente da república
no dia 21 de abril.
tem mais poder. Mas, na verdade, o próprio De Gaulle, na
O que me chama a atenção, em meio a esse debate Parlamentarismo e Presidencialismo - é uma interrogaÇãO· hora de crise, quando praticamente tinha o poder absoluto,
mesmo com a delegação de que dispunha, em termos de Cohsque se faz permanentemente sobre o estilO de- parlamentatituiçãó, fez questão de mante1" o regime da eleição do presi~
rismo .que se quer para o País.
dente da república.
Eu estava num debate, na Bahia. e urit parlamentar-afirmava que os parlamentaristas iam em diieçãO ao Pleb{sciiõ ·
O SI-~-Jarbas PassariD4o ~ Pe-imite-ITie V. Eii"iiôJ:âparte; ·.sem votar antes os pré-requisitos necessárioS à -implantação
nobr~ Líder?
do parlamentárismo. Argumentávamos qUe -esses não pbdem
O SR. PEDRO SIMON- Com o maior prazer.
ser votados antes pela razão mu= o simples de que não teremos,
no dia 21 de abril, um referendo, mas um plebiscita. Só depoiS
_ O Sr. Jarbas Passiiririho ___:_ Chaffiadõ à colaçãO pelO aparde aprovado o sistema de governo deste País - parlamente do nobre Senador Josaphat M~rinho ~pelo prqJ!~.n_c!a,m_f;!_fltO
tarismo ou presidencialismo, ou, inclusive, monarq-ufa."Ou rede V. E:Xi' sobre a matéria, eu, ·recentemente, fiz um esiudo
pública- é que o CongresS0 Nacional poderá fazer a devida
comparado do que ch:amamos ou os portugueses chamam de
adaptação.
semi - aliás, o Português pronunc~a a ·palavra _comd uma
Agora, a chamada Frerite Parlamentarista, depois de três
ox_ítona_- semipresidencialismo. O regiine" maiS'aôtíga··_é Cl
anos de longo debate, de longa discussão, apresentou, publifinlandês; depois analisaremos o português o frárÍcêS:_éi.iriO_cou e está distribuindo à Nação exatamente a sua proposta.
samente, em relação justamente à Constituição de 58, -a-_cotlSti-· Qual é a proposta para pa·rlamentarismo do grupo que
tuição "degaulista", qu~ nãq_ p_e_rmite _<,lO presidente da repúdefende esse sistema para o País? Parece-me que issO está
blica fazer o que está fazendo, está sendo feita- a partir· do
absolutamente claro e preciso: defendemos a eleição direta
momento em que o Gener.:li De Gatille transformou -O-seu
para presidente da república, porque acreditamos ela é da
Primeiro-Ministro numa espécie de seu· c_hefe de esut.QQ IJla.Í.ór:
tradição deste País e, se queremos um presidente aa:-república
Se y. Ex~ se_ detiver na análíse da constituiÇão'-----fran-cesa· e
que exerça o poder moderador- que faça aquilo que-durante
p_a_ssar por cima do art. 16, que é uma espécie dê Ai-5 colOcado
.
muito tempo foi feito pelas Forças Armadas que intervinham - ~..
nas horas de crise-, se queremos um presidente da república
SR. PEDRO SIMON- Ou medidas provisórias, coloque tenha o poder de exercer a sua autoridade nas crises . cadasOaqui.
entre Congresso Nacion31 e Gabinete, esSe-presidente da repúO Sr. Jarhas· Passàrinbo- Não. No meu entender, a
blica precisa ter uma investidura popular, que é a eleição
natureza é muito diferente, e muito mais graVe. Se'guhao Ospara presidente da república pelo voto pop-ular.
waldo Trigueiro, então Presidente do Supremo Tribunal FedeHoje mesmo, Sr. Presidente, na Alemanha e na Itália,
ral, o art. 16 da constituição francesa, da constituição·"'degaucujOs presidentes são .eleitos de forma indireta, há um riiovilista"_, dá ao PreSidente da' República o poder de um ·césar
mento no sentido de copiar Portuga~ e, França, onde os presi:.
romano. Então, se ·se pergu·ntár hOje,- ás-preSsas,'rtobre Líder
dentes são eleitos pelo voto popular.
Pedro Simon, quem é o PrimeirO-MiDisfrO'da FiahÇa,'provaNo modelo que estamos apresentando, as Forças Armavelmente uma grande maioria de parlamentares não saberá
das estão diretamente ligadas ao presidente da república; o
responder. Mas se se perguntar, rapidamente também~ quem
corpo diplomático está diretamente ligado ao presidente da
é o Presidente da Alemanha, ninguém saberá responder; mas
república; e o presidente da república, na hora de crise, tem
O SR. PRESIDENTE{Chagas Rodrigues) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
.

e
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todos saberão dizer que o Presidente da França, no regime
semipresidencialista ou parlamentarista como tal, é o Sr. François Mitterr.and e que o Primeiro-Ministro da Alemanha é
6 Sr. Helmut Kohl. No regime português, nobre Líder Pedro
Simon, o Presidente Mário Soares, eleito também diretamente
pelo povo, tem mais força constitucional do que o presidente
no regime francês, porque chega até a ter direito de veto.
Enquanto que, na Finlândia, o presidente finês e, nâ França,
o presidente francês, só podem pedir uma nova análise daquilo
que a Câmara dos Deputados votou, não têm o direito de
veto. Mas para V. Ex~ verificar que o argumento que alguns
presidencialis tas utilizam, de que a existência do presidente
eleito representa um potencial permanente de conflito com
o primeiro-ministro, não é exatamcnte a verdade, pelo menos
enquanto os mandatos forem iguais_, um não s~breexceder
o outro, cito o caso atual de Portugal, em que o Presidente
Mário Soares telefonou para o Presidente Itamar Franco, dizendo-se indignado com o que estava acontecendo na alfândega portuguesa, mas não conseguiU modificar aquilo, senão
depois que o Primeiió-Ministro Cavaco Sjlva conseguiu entrar
com a sua autoridade de chefe de governo para uma modificação da posição. Era o aparte que cu queria dar a V. Ex~
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O Sr. Josapbat Marinho -V; Ex~ me permite um aparte?
O SR. PEDRO SIMON -Com o maior prazer. -

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Pedro Simon,
atente V. Ex~ também na circunstância de que o problema
da representação na Ordem Federativa não é apenas de número. Não pode ser estabelecida a representação, tendo em conta
somente a população dos Estados ou de determinadas regi6es.
O problema é instituciOnal, é de caráter essencialmente político. Onde se estabelece federação, o que se procura, antes
de tudo, é criai- um- quadrci de- equilíbrio entre as unidades
federadas e a distribuição do número de representantes por
estados. Isso é uma das condições para resguardar o bom
equilíbrio da federação. porque não há inverdade. _Não há
federação onde não houver este equilíbrio entre- ás u-nidades
federadas.
-

O SR. PEDRO SIMON -V. Ex• situa a questão no
seu verdadeiro lugar. Mas insisto em esclarecer que pareCe
que eu e o Senador José Richa, parlamentaristas,_ andamos
colocando essa questão, que existe e deve ser debatida independente do sistema parlamentarista.
OutrO ponto importante que se invoca é que, por onde
O SR. PEDRO SIMON- Que é importante e, realmente,
se anda, ouve-se dizer: ''Temos que ser contra· o parlamenmuito esclarecedor. .,
tarismo, porque o parlamentarismo dá muita força ãõ ConAgora, eu digo o seguinte: nós adotamos o regime de
gresso Nacional. Os Deputados ficam com muita fór'ça, ficam
eleição direta para presidente; nós entregamos ao presidente
com muito poder. Preferimos o Presidencialismo, onde quem
o direito de dissolver a Câmara dos Deputados; nós defendecide é o Presidente da República". Considero isso fantásdemos a tese de que ministro e priineíro-ministro não precisam
tico.
ser Deputado nem Senador. Qualquer cidadão do povo pode
Será que não se entende que o regime presidencialista
ser primeiro-miníslro_ ·o-u _minis_tro, Nós defendemo~ a tese
é o regime da irrespánsabilidade pOlíticã do parlamentar?
que não ocorrerá _o que acontecia no início n-ª_lt_ália, ou em
E que o tegime parlamentarista é ó i-egiine da responSãbilidade
Israel: cai governo, sobe governo. Não, nós defendemos que
política -do parlamentar?
o voto de desconfiança para derrubar o governo é o chama.do
voto de desconfiança construtivo. Tem que ter maioria para
No presidencialismo. por exemplo, Se sóu De:Putaàõ ou
Senador, começo apoiando fulano. As vésperas da eleição,
compor o próximo governo.
Então, parece-me que, quando se perguntam as regras
brigo com o PresideDte, nada tenho a ver com o destino do
do parlamentarismo que nós defendemos, elas estão aí. Não
Presidente. Nada te_nho a ver com o destino dO Ministério,
há nenhuma dúvida, nenhuma interrogação com relação a
Nada tenho a ver com o destino dos projetas que voto favorá_-vel .ou c;ontrário. Por quê?_Porque a minha eieiÇão depende
elas.
de mim, depende do meu prestígio; depende dos meus discur- · ·
Mas, agora, dois fatos novos estão aparecendo. O prinsos, depende do meu relacionamento com a millha_ár~a._~l~i
cipal é com relação à representação dos Estados. Há gente
- acho até engraçado, pois geralmente são presidencialistas
toral.
-que quer saber, para votar parlamentarismo ou não votar
O regime parlamentarista começa na eleição.- Eu elejo
parlamentarismo, como fica a representação dOs EstadoS.
6 O Gabinete. Se _eu for Deputado, já tenho que dizer ao
Eu acho que essa é uma questão delicada, séria, respon- eleitor como vou me comportar na tribuna, qual é o grupo
sável, que tem que ser debatida. QUe-stãO cri3da na hora do
partidário, qual é a secção, e. provavelmente. no futuro, qual
presidencialismo~ coin base no que aí está. Quem ouve alguns
o Primeiro-Ministro. Na Inglaterra, que tem seus partidos
presidencialistas falarem sobre a representação dos Estados
políticos muito bem organizados, quando vence o Partido 1 rapensa que fomos nós que· a criamos, pois pa·rece- qi:ié essã· ·
balhista, automaticamente o Presidente do Partido é -0 candié uma questão que vai surgir ·no pàrlameritariSmi:>. Entendo
dato a Primeiro-Ministro. O mesmo acontece se ganha o Parque não. Essa é uma questão -:que vai ser analisada e resolvida,
tido Conservador.
quer haja parlamentarismo. quer haja preSidencialismo.
No Rio Grande do Sul, o nosso Governador está debaSe conseguirmos o Parlamentarismo, o Deputado terá
tendo essa matéria e, diga-se de passagem, se _houver altera- o seu destino ligado ao Gabinete. ele votará no Gabinete.
ção, o Rio Grande do Sul.não ganha ~m deputadu sequer, ele dará o se_u voto de_ confiança para o Gabinete. Se o Gabiparece até que perde; então, não há nada de pessoal por nete for bem, ele estará bem; se o Gabinete for mal, ele
parte do Rio Grande do Sul nesse d_ebate.. . ··. -· . . -·estará mal. Na hora de votar um projeto, ele terá que ser
Fala-se muito com relação ao Nordeste, mas, na verdade, votado de acordo_com o governo a que pertence. e se o governo
pelos números que eu_ tenho. em tese, o Nordeste também for mal, ele votará mal, votará contra e derrubará o Gabinete.
não é atingido por essa_ questão.
Ele assume essa responsabilidade. Se ele derruba um GabiO que deverá ser analisado, através de debate, é o proble- nete, com qual o povo está satisfeito, o Presidente da Repúma da representatividade de alguns Estados. Mas não me blica o dissolverá, como também o Congresso. Ele vai ter
parece que se deva ligar esta questão à do parlamentarismo.
que responder sua atitude perante a Nação.
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Este é-o início de um debate que me parece importante,
e que trago neste momento, responsabilizando-me em voltar
a esta tribuna para fazer um outro maiS-aprofundado.
Era o que. tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" SecretáriO.
Ê lido o seguinte
REQUERIMENTO N•J22, DE 1993
Nos termos do art. 281 combinado com o 372 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para a Proposta de Emenda à Constituição
no 2, de 1993 (no 48/91, na Câmara dos Deputados), que altera
dispositivos da Constituição Federal (Sistema Tributário Nacional), a fim de que figure na Ordem do _D_ia da se_ss_ã_o se-

guinte.
Sala das Sessões, 9 de fevcrciró de 1993. -Mauro Benevides, Epitácio Cafeteira - Magno Bacelar - Esperidião
Amim- Pedro Simon- Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação

o requerimento.
O Sr. Marco Maciel -Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
faço algumas observações a respeito da leitura e votação desse
requerimento.
Inicialmente, gostaria de salientar o fato de que, na semana passada, ao chegar a esta Casa a referida proposta de
emenda con-stitucion~ll, tivemos com o Presidente do Senado
Federal e talvez tenha sido a última reunião de líderes
presidida pelo hoje líder dQ __PMDB, Senador Mauro Bencvides- uma reunião com as lideranças partidárias na Casa.
Na ocasião, depois de discutirmos a matéria, estabeleceu-se
um calendário que, ainda que contemplando a dispensa no
interstício, determinava que o prazo para apresentação de
emendas se encerrasse no dia J8_do corrente, ou seja, quintafeira da próxima semana.
Com esse novo calendário que agora será __apresentado,
em função desse requerimento, Sr. Presidente, o prazo para
apresentação de emenda será reduzido a _duas sessões, pois
cm vez de quinta, o prazo se encerrará -na terça-feira, o que
a meu ver reduz muito a possibilidade de emenda que venha
a ser ofcrccída à consideração do Senado Federal.
Como se trata, sabe bem V. Ex·-. Si.: Presidente, de matéria que envolve alteração da própria Constituição Federal,
tenho presente que o ideal seria que não fizéssemos esSa antecipação do prazo de apresentação de emendas, mesmo porque
muitos colegas nossos naturalmente desejam apresentar emendas. Como sabe V. Ex", elas terão que ser sühscritas por
1!3 dos membros da Casa, ou seja, 27 S-enadores. Além de
tempo para apresentação de emendas, há exigência de 27
assinaturas, o que é - não podemos deixar de salientar um trabalho adicional.
Dat por que, Sr. Presidente, faço essas ob~crvaçõcs: por
entender que elas são extremamentt.! oportunas. A meu ver.
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o ideal seria que mantivéssemos o calendário aprovado anteriormente para que, por esse novo caminho, não haja uma
redução do prazo de apresentação de _emendas e se frustre,
conseqüentemente, a possibilidade de oferecimento de emendas por parte dos colegas que integram esta Casa do Congresso
Nacional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores. eram essas as observações
que gostaria de fazer sobre esse assunto no momento ..em
que nos preparamos para votar a matéria.
O SR. JOSAPHAT MARINHO a palavra para encaminar a votação.

Sr. Presidente, peço

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

Concedo

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orado_r.) - Sr. Presid~nte_,
Srs, Senadores, quero manifestar minha estranheza pela apresentação deste requerimento. Na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, fomos su_rpreendidos com a discussão
e votação de um parecer oral em matéria de emenda constitucional.
Bastaria que um Senador pedisse vista para criar um grave
embaraço ao Presidcnt,ç da Comissâo e ãri Relator da matéria.
Não o fiz pOr atenção pesSoal ao Presidente e ao Relator.
Naquela oportunidade distribuíram um calend_átio a todos
nós da Comissão. Todos vimos datas, prazos para a apresentação de emendas. Agora, somos aqui surpreendidos com
a apresentação d_e requerimento pedindo dispensa de interstício.
Não sou muito entendido em matéria regimental, até
por que a verdade é que o Regimento, nas Casas Legislativas,
funciona como matéria complacente; ora se o aplica com rigor,
ora com toda flexibilidade.
Mas este problema não é de natureza regimental. O que
nos impõe respeito af'S prazos é a natureza da matéria que
vamos discutir.
Ontem, eu não estava aqui, mas já soube que o nobre
Senador José Paulo Biso! fez um discurso da maior ponderabilidade para a Casa, salientando que a forma desta emenda
afronta a Constituição e o Regimento. São várias _matérias
no mesmo projeto, matérias de natureza diversificada. E agora
quer-se agravar esta sitUação. O de que se cuida é de matéria
·cte natureza constitucional. Para que tomemos devidamente
a sério o exame dcsle assunto, precisamos dos tempos regimentais, pelo menos!
- Não sei se decorreu, sequer, o tal prazo que dizem que
o Regimento permite para a transfórfnação desta ma-tédã. suprimindo prazo.
Quero ·maflife~tar minha estranheza e, de logo, salientar
que, se não houver número no plenário, pedirei verificação.
Era o que tinha a dizer.
O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a Votação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavra ao nobre Senador._

Concedo

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Para encaminh-ar a votação. Sem revisão do orador.) --Sr. ·PÚ$idente,
Srs. Senadores, sou um dos signatários do requerimento agora
submetido à deliberação da Casa e me permitiria tranqUilizar
os eminentes Senadores que intervieram nos debates da manhã
de hoje, sobretudo o eminente Senador Jos.aphat Marinho,
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porque os subscritores deste requerimento não tiveram outro
objetivo senão encurtar o prazo do interstíciõ que esta-na representado aí pela publicação, já procedida, do parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Subtr3iríamos
apenas dois dias, a fim de processar a aceleração do exame
dessa matéria.
Sr. Presidente, V. Ex\ que é um regimentalista dos mais
acreditados nesta Casa, sabe que os prazos referentes à apresentação de emendas, apreciação cm primeiro e segundo turnos, são prazos inflexíveis, peremptórios, e não poderíamos
nulificá-los com esse simples requerimento.
Pretendemos que o alongamento do interstício de cinco
·dias seja circunscrito a 3pCnaS três, já-que o parecer foi distribuído amplamente nesta Casa, a larga manus, rias Comissões,
nos gabinetes.
O prazo de apresentação de emendas vai até o dia 16
de fevereiro. O que ocorre ira se não aprovássemos esse requerimento? Este prazo iria até o dia 18 de fevereiro, antecedendo
aquela fase cm que os Senadores se deslocam para os seus
respectivos estados, pela proximidade do período carnavalesco, quando o Senado c o Congresso não s-e reunirão.
Portanto, penso que o requerimento tem absoluta procedência e aqueles prazos que são, indiscutivelmente, intransponíveis, porque são estabelecidos, taxativamente, no nosso Regimento, eles serão cumpridos, de forma exemplar, por V.
Exa ou pelo titular do cargo, Sr. Senador Humberto Lucena,
enfim, por qualquer membro da Mesa que esteja dirigindo
os trabalhos.
Daí por que apelo aos Srs. Senadores no sentido de que
entendam a razão, a justeza desse pleito e se solidarizem
na votação do requerimento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, eu gostaria apenas
de fazer uma consideração a propósito da intervenção do ilustre Líder do PMDB nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• terá
a palavra, mais uma vez, como Líder.
OSR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Como Líder, pronuncia o seguinte discurs_o~ Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, gostaria de observar, a _propósito
da intervenção do nobre Líder do PMDB, Sr. Senador Mauro
Benevidcs, que o que suscitamos, aqui, é a questão da antecipação do prazo para apresentação de emendas.
Sei que os cinco dias de interstício estão sendo observados, mas, anteriormente, em reunião do Presidente do Senado Federal com as Lideranças, fiCou estahclecido, de acordo
com o calendário que, inclusiw, foi discutido e aprovado na
ocasião, que o prazo para apresentaÇão de e·nlendas somente
se encerraria no dia 18 de fevereiro.
Por essa nova disciplina que se dá, inclusive com a prorrogação da convocação da sessão extraordinária, _o que acontecerá, na prática - com a aprovação desse_ requerimento_é, pura c simplesmente, a antecipação do término do prazo
para apresentação de emendas.
Na prática, Sr. Presidente, uma vez aprovado esse requerimento, em vez de o prazo de apresentação de emendas
se encerrar na quinta-feira, tal só ocorrerá na terça-feira. É
uma antecipação em duas sessões ordinárias, o que, naturalmente, dificultará, e muito, a apresentaÇão-de emendas por
parte dos integrantes desta Casa.
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Esta é a colocação que eu gostaria de fazer, a propósito
das colocações feitas pelo Senador Mauro B.enevides.
Tínhamos, na última reunião das Lideranças com o Presidente da_ Casa, estabelecido um calendário, que foi discutido
e aprovado sem muitas dificuldades. É um calendário que,
inclusive, já reduz bastante o prazo para a tramitação da proposta de emenda constitucionaL Tínhamos, de comum acordo,
acertado que esse seria um calendário a ser seguido. Com
a aprovação desse requerimento, certamente se reduzirá o
prazo para apresentação de_ emendas. Na prática, o que acontece é isso.
Não nego que o prazo para apresentação de emendas
esteja sendo cumprido. Não nego isso. Realmente ele está
Sendo cumprido, mas o que estifacõnte-cendo é que foi prorrogado o prazo da cc,>nvocação do Congresso Nacional. Na prática Sr. Presidente, antecipar-se-á o prazo do término da apresentação de emenda, de quinta para terça-feira, o c}ue limitará
muito a possibilidade de apresentação de emendas por parte
dos colegas.
Como disse a V. Ex", sabemos que emendas a uma proposta de emenda constituciOnal exigem a assímitu-fa de 113
da Casa, 27 Senadores. O que significa dizer, além do trabalho
de preparação de emendas, que é necessário também um trabalho de colcta de assinaturas. um complicador a mais.
É essa a observação que gostaria de fazer, Sr. Pre.sidente,
a respeito do assunto, por considerá-lo pertinente, no momento em que nos preparamos para votá-lo.
Era o que tinha a dizer. f:'·
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os Srs. lidejá tiveram oportunidade de se manifestar"Sobre ã m-aféria.
Realmente há uma redução de 18 para 16, mas sendo
hoje, dia 9, o prazo de oferecimento de emendas estender-se-á
até o dia 16.
Quero ainda esclarecer que está em votação um requerimento -firmado pelos nobres Líderes do PMDB. do PDC,
do PDT, do PDS, do Governo e do PSDB.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado.
O Sr. Josaphat Marinho - s·r. Presidente, peço verificação de quorum. N3o sei se contareí com número suficierite
para tal. No entanto, desde logo, assinalo que não há mais
de 11 Senadores. neste plenário. E estamos alterando prazos
Para votar matéria constitucional, vale -dlier, matéria que amanhã poderá ser discutida nos tribunais.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Comunico
a V. Ex•, nobre Senador Josaphat Marinho, que há na Casa
44 Senadores, embora em plenário o número seja reduzido.
O Sr. Josaphat Marinho - Não há, no plenário, mais
que 11 Senadores!
re&

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• teve
o apoiamento de três nobres Senadores: Marco Maciel, Espe~
ridi~o Amin e Lutídio Portella.
O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra a V. Ex•
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - (PDS - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apóio o pedido
de verificação de quorum por_ princípio; nunca ·o n~gueí e
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não o negarei a ninguém. Ainda que, no mérito, eu tenha
subscrito o requerimento 7""'" mantenho a subscrição e o voto
a favor do mesmo - estarei sempre ao lado da assiduid_ade
e do voto. Sou contra a omissão. Por isso, dou apoiamento
ao pedido de verifiCaÇãO de quorum do Sena<k>r Josaphat
Marinho.

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela ordem.
Sem revisão -do orador.) -Sr. Presidente, antes de manifestar-me sobre este pedido de verificação- absolutamente regimental, uma vez que apoiado por quatro Srs. Senadorespediria a V. Ex~ que apelasse aos-Srs. Senadores que se encontram nas Comissões da Casa ou eni seus_ -gabinetes no sentido
de que venham ao plenário, onde se processa verificação de
quorum sobre matéria da maior relevância, considerada pelo
próprio Governo coinO iildísperi"Sável até ao custeio da máqui~
na adminiStrativa federal. Daí por que eu me permitirhrpeâir
aos companheiros do PMDB, que se encontram em seus gabi~
netes, que venham imediatamente a este plenário, da mesma
forma que acredito que outros Líderes haverão de solicitar
o comparecimento dos integrantes das respectivas Bancadas.
a fim de que possamos dar demonstração positiva do espírito
público dos que integram esta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Devendo
o Senado se pronunciar sobre matéria da maior importância,
dirijo um apelo a todos os Srs. Senadores, quer se encontrem
em seus gabinetes, quer em Comissões, no sentido de que
venham ao plenário, a fim de se proceder à verificação requerida na forma regimental.
O SR. MAURO BENEVIDES -Sr. Presidente, antes
que V. Ex• suspenda efetivamente os trabalhos, eu gostaria
de utilizar o miCiofOne -para me dirigi{ especificamente aos
30 Senadores que se encontram. neste momento, no gabinete
do Líder do Governo, Senador Pedro Sjmon, discutindo problemas económico-financeirOs do Pa.ís com a titular do Ministério do Planejamento, Ministra Yeda Crusius.
Apelo para a compreensão da Ministra, no sentido de
que ela própria libere os Srs. Senadore_s para que, vindo ao
plenário, possam garantir o quoruni destinado à apreciação
desta ma1éria. A Ministra certamente saberá entender a exigência regimental a ser cumprida porpart~ dos Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• será
atendido.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- É regimental o requerimento de V. Ex•
Será feita a· verificação solicitada pelo nobre Senador
Josaphat Marinho.
A Presidência vai suspender a sessão por lOmin, acionan~
do-se as campainhas para a chamada dos Srs. Senadores ao
plenário.
Está suspensa a fessão.
(Suspensa às 12h05min, a sessão é reaberta li.s 12hl0min.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Está reaberta a sessão.
Sendo evidente a falta de quorum em plenário, conquanto
existam na Casa 44 Srs. Senadores, deixo de proceder à verifi~
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cação, a não ser que algum dos Srs. Senadores se oponha.
(Pausa.)
Deixo, Portanto, de proceder à venuc3.çãd.
O requerimento, cOnseqüentemente, fica prejudicadO.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
OFÍCIO N• S/7, DE 1993
(Em regime de urgê-ncia, nós termos do
art. 336~ c, do_ Regimento Interno.)
Ofício n' S/7, de 1993, através do qual a Prefeitura
Municipal de Blumenau (SC), de acordo com a Resolução n• 36, de 1992, do Senado Federal, solicita autorização para contratar operação de crédito junto ao Ban~
co de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina
SIA- BADESC, para os fins que especifica. (Dependendo de parecer).
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo
o nobre Senador Magno Bacelar para proferir parecer sobre
a matéria.
O Sr. Magno Bacelar- Sr. Presidente, o nobre Senador
Esperidião Amin é quem está designado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sendo o
novo relator o Senador Esperidião Amin, com plena aquiescênCia de V. Ex•, tem a palavra, para relatar a matéria, o
nobre Senador Esperidião Amin. - O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores, o projeto de resolução que foi elaborado por solicitação
do nobre Senador Magno Bacelar, que me deferíu- a honra
de ser o Relator deste processo em seu nome, visa autorizar
a Prefeitura Municipal de Blumenau possa contratar operação
de crédito no valor de S bilhões, 131 milhões de cruzeiros,
a preço de agosto de 1992, com o_ Banco de Desenvolvimento
do E$tado de Santa Catarina, que ê_ o agente __ financeiro de
um programa de inv-estimentos que tive a honra de contratar
cOm o Banco Mundial, ainda -como Governador do Estado,
em junho de 1986.
O programa de investimentos intitulado PROURB tem
como objetivo manter a estrutura dem9gráfica_ de Santa Catarina, ou seja, manter a situação de densidade demográfica
que o nosso Estado construiu ao longo do tempo. Santa Catarina não tem uma grande cidade. Quero lembrar que, pelo
censo de 1990, a sua Capital tinha menos de 300 mil habitantes.
A maíor cidade de Santa Cat<irina, Joinville, pelo censo de
1990, tinha menos de 400 mil habitantes.
Esse conjunto de cidades, num Estado com quase 5 milhões de habitantes, representa uma estrutura demográfica
ideal, que aconteceu por acaso, e que deveria e deve ser
preservada e aprimorada por ação do Governo. Daí nasceu
este programa, com 9 -apoio do Banco Mundial, objetivando
dotar as comunidades de pequeno e, no caso, de médio porte
de infra-estrutura para que as suas populações não migrassem.
Por isso é que, com grande satisfação, relato este processo.
Quero assinalar que foi o ·senador Nelson Wedekin, na
semana passada, que tomou a iniciativa de requerer a urgência, que eu também subscrevi.

\
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A operação possui as seguintes características:
a) valor pretendido: Cr$5.131.000.000,00, a preços de
agosto de 1992;
b) prazo para desembolso dos recursos: imediato;
cívico quando submetida às enchentes, cujas causas ainda não
c) juros: 12% a.a.:
foram estancadas pelo Governo Federal, responsável por tal
d) índice de atualização monetária: Variação da T. R.;
objetivo permanente, segundo a nossa Constituição.e) garantia: Caução de quotas~partes do ICMS:
0 atual Governador de Santa Catarina, Vilson Kleinuf) destinação dos recursos:_ Investimento Urbano (Pavi~
bing, com quem este contrato será firmado, foi Prefeito de
mentação de ruas);
Blumenau, eleito em 1988, tendo sido sucedido. pordesincomg} condições de pagamento:
patibilização, pelo Prefeito Victor Fásse, que tomou a inicia- do principal: em 96 parcelas mensais, vencendo-se a
tiva deste processo. O atual Prefeito, ex-Deputado pelo
primeira 12 meses após a primeira liberação;
PMDB~ Renato de Mello Viana, volta à Prefeitura de Blume~
nau e terá a oportunidade, se o Senado aquiescer. de desen~
-dos juros: em parcelas mensais.
volver um programa- aqui resumido como de pavimentação
Atendendo ao disposto no artigo 6n, § 1", g, da Resolução
36/92, já referida, o Banco Central do Brasil emitiu parecer
de ruas - de drenagem, antes de ser de ·pavimentação de
(Parecer DEDIP/CODEM- 92/0517, de 30-12-92), no qual
ruas, que irá permitir ao Município antecipar-se à conclusão
do Programa de Contenção e Prevenção de Cheias do Vale
registra que a operação pleiteada encontra~se de acordo com
do Itajaí, que constava do Orçamento de 92 e há de constar os limites estabelecidos naquela Resolução. Esclarece, ainda,
do Orçamento de 93. Por isso, apresento o projetO ae-resolu~
que foram incluídos nos dispêndios anuais os dados referentes
ção que consta do parecer, canelam ando os nobres Senadores
à atualização de débitos junto ao INSS, FGTS e PASEP,
a votarem favoravelmente. ao projeto.
e que a operação em análise irá gravar a margem disponível,
Era esSe o relató~io, Sr. Presidente.
pelo BADESC, para operar com o Setor Público.
Em seu Parecer, o Banco Central chama atenção para
o artigo da Lei Autorizativa n" 4.031/92, que permite ao Chefe
É O SEGUINTE O PARECER ANEXO AO REdo Poder Executivo ceder, em garantia, ao Agente Fiilanceiro,
LATÓRIO DO SR. ESPERID!ÃO AM!N:
parcelas do ICMS, ou tributo que o venha substituir, autori~
zação esta que fere o preceito constitucional, conquanto o
PARECER DE PLENÁRIO
art. 167, item IV da Constituição Federal veda tal cessão.
Referido Parecer assinala que a instituição financeira sei:"á
Da Comissão de Assuntos Econômicos, em plenáalertada sobre a vedação, caso o_ pleito seja aprovado pelo
rio, sobre o Ofício "S" nD 7, de 1993 (Of. PRESI N~
Senado Federal.
33, de 6-)~93, na origem), do Senhor Presidente do BanContudo, tal questão, por se tratar de garantia contratual
co Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal,
da operação de crédito entre a Pref._eitura de Blumci:tau solicitação da Prefeitura Municipal de Blumenau- SC,
SC e o BADESC, foge aos aspectos regidos pela Resolução
para contr_atar operação de crédito no valor de
n" 36/92, do Senado Federal, a qual regulamenta limites de
Cr$5.131.000.000,00, a preços de agostol92, junto ao
endividamento e garantias oferecidas como aval, por entidades
Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina
-União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas autar·
S.A.- BADESC.
quias, implicando nova operação de crédito.
Relator: Esperidião Amin
Considerando o acima exposto e a relevância do pleito
O Presidente do_ Banco Central do Brasil encaminha a
em
questão, somos de parecer favorável à sua aprovação,
este Senado Federal, solicitação da Prefeitura Municipal de
nos termos do seguinte:
Blumenau - SC, para contratar operação de crédito no valor
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 9, DE 1993
de Cr$5.131.000.000,00 (cinco bilhões, cento e trinta e um
milhõc:s de_ cruzeiros) a preços de agosto de 1992, junto ao
Autoriza a Prefeitura de Blumenau - SC a contratar
Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarinaoperaçjio de crédito no_ va~or de Cr$5 . 1_31.000.000,00,
BADESC.
a preços de agosto de 1992, junto ao Banco de Desenvol~
Trata~se de operação incluída no Programa de Apoio
vimento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC,
ao Desenvolvimento Urbano dos Munic;ípios de Pequeno Pordentro do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urte do Estado de Santa Catarina (PROURB), o qual é finanbano dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de
ciado com recursos do Tesouro do Estado, contando suple~
Santa Catarina- PROURB.
mentarmente com o apoio do Banco Internacional para ReO Senado Federal resolve:
.
construção e Desenvolvímento- BIRD.
_ __
Art. 1o É a Prefeitura Municipal de Blumenau~SC auto~
O processo encontra-se instruído com a, _documentação
rízada a realizar, nos termos da Resolução nn 36/92, do Senado
exigida nos artigos 5" c 6" da Resolução n" 36/92, do Senado
Federal, operação de credito junto ao Banco de Desenvol~
Federal, que rege a matt!ria.
vimento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC.
Importa registrar, no entanto, que não consta do processo
no valor de Cr$5.131.000.000,00 (cinco bilhões. cento e trinta
de Certidão Negativa da Receita Federal rcferS!nte ao PISIPASEP, e que as Certidões junto à Caixa EconôTnica Federal · e um milhões de cruzeiros). a preço? de agosto de 1992, atuali·
_
zado pela Taxa Referencial- TR.
(FGTS) e INSS encontram~se com a validade vencida, sendo
Parágrafo únkO. Destinam~s~ os-recursos re[eridos nesrecomendável sua atualização antes da assinatura do coiltrato.
te artigo à execução de projetas de infra~estrutura naquela
Por outro lado, a operação de crédito sob análise não
municipalidade, dentro do Programa de Apoio ao Desenvo_l~
se encontra incluída no Orçamento Programa de 1992 do Muvirnento Urbano dos Municípios de Pequeno Porte do Estado
nicípio, õ que foi justitíCado em virtude do mesmo não constar
de Santa Catarina- PROURB.
do PROURB à época da elaboração do documento.
Assinalo ainda outras circunstânciaS". ainda que de natureza pessoal, alvissareiras:_ a cidade de Blumenau já tem dado
ao País grandes exemplos de patriotismo e mesmo de heroísmo
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Art. 2" A oper-ação de crédito- rCãliirir-se-á sob as seguintes condições financeiras:
a) valor pretendido: Cr$5.131.000.000,00. a preços de
agosto de 1992. atuali4ados pela variação da T.R.;
b) prazo para desembolso dos recursos: imediato;
c) juros: 12% a.a.;
d) indice de atualização monetária: Variação da T.R.;
e) destinação dos re-eursos: Investimento Urbano· (Pavimentação de r_uas);
O condições de pagamento:
- do principal: em 96 parcelas mensais, vencendo-se a
primeira 12 meses após a primeira liberação;
-dos juros: em parcelas mensais.
Art. 3" A presente. autorização será eXerddã iio" p·razô
máximo de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar da data
de sua publicação.
Art. 4? Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissõ_és, - . Presidente- Relator.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n'-' 9, de
1993, que autoriza a Prefeitti.rã.Municipal de Blumenau, Santa
Catarina, a contratar operação de crédito no valor de cinco
bilhões, cento e trinta e um milhõe::> de _cruzeiros, a preços
de agosto de 92, juntO ao BanCo de Desenvolvimento do
Estado de Santa Catarina S.A., dentro do PrOgrama de Apoio
ao Desenvolvimento Urbano dos MunicípiOs-ôe pequeno porte do Estado de Santa Catarina- PROURB.
Completada a instrução da matéria, ·passa-se -à discusSão
do projeto. em tutno único.
Em discussão. (Pausa.)
A Sr~ Eva Blay- Sr. Presidente, peçO- a palavra para
discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem V.
Ex~ a palavra.
A SRA. EVA BLAY (PSDB - SP .Para discutir. Sem
revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho
pouco conhecimento a respeito dessa matéria, mas a·rrliilha
grande admiração pelo Estado de Santa Catarina, por Blumenau obrigam-me a fazer algumas indagações. V. Ex• explicou
de início que esse crédito seria de 5 milhões. Entre-tanto,
a lei municipal, que está na página 3. Lei n<:> 4.031, refere-se
a 1 milhão de dólares, donde deduzo que, sendo um crédito
aberto, um empréstimo do Banco Mundial, embora através
do Banco do Estado, esse dinheiro deva ser considerado em
dólares. O art. 2"' da mesma lei fala apenas em pavimentação
de ruas. V. Ex' acabou de explicar que se trata também de
drenagem. Entretanto, para aprovar um empréstimo tão vultoso e importan-re pal-a Blumenau e pãia- cidades de porte
médio, eu gostaria de s~ber se essa lei não poderia ser enviada
com maiores detalhes, para que houvesse uma garantia de
que o dinheiro vai ser mesmo aplicado no q uc se supõe.
Muito obrigada.
O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V.
Ex' a palavra.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Para discutir.
_Sem revisão -do orador.) - Sr. PreSic;len_te, Srs. Senadores,
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esclareço com grande satisfação as três questões que a nobre
Senadora Eva Blay levantou, quando discutiu a matéria.
Em primeirO lugar, a Lei municipal, Sr" Senadora, é autorizativa, ou seja, o Governador ou o Prefeito desejariam obter
um ernpréStímo de 50 milhões de dólares. Envfaitl o pedido
de autorização para a Assembléia Legislativa e esta o conce-de.
Nem sempre o banqueiro nos dá o empréstimo que gostaríamos, e a Lei- até porque não foi considerada inconstituciqnal
- fala no equivalente a 1 milhão de dólares, ou seja, não
podemos falar na Lei só na moeda estrangeira. Ela fala em
cruzeiros, ou em TRs, ou o seu equivalente em moeda estrangeira que, no caso, é dólar norte-americano porque é dinheiro
oriundo do Banco Mundial.
Um segundo ponto. Por que eu acrescenteí. ate erit função
de um pedido de esclarecimento informal que V. Ex~ me
fez, que se trata de drenagem - drenagem localizada - ou
seja, de acordo com as microbacias da cidade? Porque Blumenau apresenta uma característica muito peculiar: é uma cidade
de espaços descontínuos. É por isso que naS suas enchentes
a comunicação interbairros se torna mais angustiante ainda.
Quer dizer, num bairro, até a quota 17 ficou todo mundo
dentro d'água e, seguindo o curso daquele rio, à_ montante,
vai-Se encontrando espaços- a seco, mas absolutamente isolados. Então, só um sistema de comunicação permitiu que a
Defesa Civil de Blumenau pudesse, precariamente, adaptar-se
a essa característica e, em função disso, não se faz projeto
de pavimentação em Blurnenau. Na verdade, o que lá se faz
é projeto de drenagem com revestimento. Há ruas em Blumenau, como temos em Florianópolis também, que são urna
verdadeira vala capeada. Um exemplo disso. no Bairro Garcia, é-uma rua, destruída na enxurrada de outubro de 1990,
que é virtualmente uma capa de concreto sobre uma vala
que acompanha, de_ montant~ __ para jusax1te, estreitando-se. _
é claro, o curso do Ribeirão Garcia.
Por esta razão, isto- que· em Engenharia se diz projeto
de pavimentação de ruas, na verdade, é apenas a última etapa
de uril programa que visa dotar Blumenau das obras que o
seu plano global de drenagem estabelece. Por isso já acreScentei que é- de pavimentação e drenagem. O certo seria:
drenagem e pavimentação, uma vez que a drenagem executada
sem a pavimentação é uma obra incompleta e destinada a
um prazo muito cu-rto, porque os canais, ou tubulaç6es, serão
fatalmente obstruídos pela erosão, que a pavimentação faz
reduzir pelo menos no trecho objeto da obra.
Finalmente, quanto à fiscalização, quero deixar V. Ex•
e os nobres Senadores rigorosamente tranqüilos.
No texto da Resolução n~ 36/92, fui autor, no ait. 8''
da Resolução,- que é a norteadora dos_critéríos de endividamento dos Estados e Municípios - de um dispositivo que
estimula esse tipo de empréStiino, porqüe iiem o Banco Mundial, nem o BID, nem os seus agentes financeiros, quando
eles existem- e este é o caso -liberam parcelas sem fiscalização in loco.
Na verdade a prefeitura, no caso, ou o Governo do Estado, paga ao empreiteiro uma fatura, ou paga à sua- urbanizadera, como é o caso de Blumenau, que geralmente faz obras
com sua própria empresa, paga uma fatura ~ tem ressarcida
uma parte deste valor pelo Banco Mundial, geralmente na
proporção 60 por 40, ou seja; paga uma fatora de I milhão
para o empreiteiro contra medição e o Banco Mundial, com
base nesta fatora, e também, neste caso, através do seu representante que é o BADESC, libera para a Prefeitura 60%
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disso, ou seja, 600 mil cruzeiros do um milhão que a Prefeitura
já pagou.
~~
Este tipo de empréstimo, portanto, representa um indutor
de poupança. Se todos os Estados_ do Brasil tivessem ·condição
de firmar contratos e financiamentoS-cóniõ-BTD~-Banco Mundial c KFW, independente das taxas de juros, dos custos financeiros que estão crescendo, todos seriam poupadores; todos
seriam obrigados a tomar providências de saneamento financeiro. Por isso_asseguro a V. Ex~ que a obra é fiscalizada,
o recurso só é liberado depois de executada e paga determinada parcela, estando, portanto, garantida a boa execução,
tanto quanto pode uma resolução_ e a intenção legal ~stabe
lecer, dos projetes que estarão sendo autoriZados a serem
contratados por esta resolução, se a aprovarmos.
Creio ter esclarecido a nobre S_enadora Eva Bl_ay e a
Casa, sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a votação do projeto fica: 3diada
por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Há orador inscrito.
Concedo a palavra ao nobre Senador João França.
O SR. JOÃO FRANÇA (PDS- RR. Pronuncia o seguin- ~
te discurso.) -Sr. Presidente, Sr'!'~ e Srs, Senadores, está
em discussão, novamente, a representação parlamentar das
unidades Federati_va:UlO Congre~so NacionaL
__
_
O atual Governador do Estado do Rio Grande do Sul,
Dr. Alceu Colares, entrou corO uma ação direta de inconstitucionalidade, junto ao Supremo Tribunal Federal, contestando
a composição das bancadas por Estado, e reivindicando uma
nova composição de forças, o que, uma vez aceito, agravará,
sem dúvida, os sérios desequilíbrios regionais, em detrimento
das regiões Norte e Nordest_e do _Brasil.
Ninguém desconhece os graves problemas que são enfrentados pelos estados daquelas regiões, em face das adversiçlades
climáticas e às peculiaridades que eles apresentam, em visível
desvantagem ou relação aos estados do Sul-? _do S~des.~e ~.
até mesmo do Centro-Oeste. ·-·-- , , . . _, __ ~-, . _ +,- ,
Muito pouco se _tem feito para corrigir esses des.equilíbrioS, e continuamos, por isso mesmo, com__u_ Estados de
~eounda e terceira categorias, sem direito a nada, liderando
os índices sociais -negativos, só comparados aos países mais
atrasados do mundo.
Querer igualar os desiguais, segundo Rui Barbosa, é a_
maior das injustiças," e é isso o· que ·própõe- o..... Governàdor
do RiO Grande do Sul, CQJllQ. ::;e desconhecesse as nossa~ frag~li- .
0
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dades e a- nossa impotência para nos igualar aos demais Esta·
dos.
A composição das bancadas, por Estado, foi determinada
pela maior ·alta Corte de justiça eleitoral do País,refletindo,
fielmente, o que estabelece a nossa· Carta Magna, e esto~
certo de que o STF não acatará a Ação proposta, por ser
altamente injusta e discriminatória~
Atitudes como essa não colaboram em nada para o fortalecimento da Federação, mas certamente condenará o Norte
e o Nordeste à falência, e o seu povo à miséria absoluta,
o que fará com que assistamos ao surgimento de novas Somá.
lias, em território brasileiro._ _
.
Precisamos abrir mão de vaidades, de preconceitos c de
ideologias para pensarmos mais no Brasil. O coletivo deve
prevaleçe~ sobre o individual, pois jamais teremos_um país
desenvolvido com Estadoª fracos e sem autoilom1a política,
administrativa e financeira.
Se a pretensão do Dr. Alceu Colares e de outros defensores da mesma idéia prevalecer, teremos~ pelo menos, três
brasis em um só e seremos esmagados pela força dos Estados
mais ricos, acendendo-se, com certeza. a chama __do separatismo que ·coinprOmeterá, de vez, nossa unidade.
Não creio que seja essa a intenção do Governado!;"~ mas
espero que a mais alta Corte de.ste País _rejeite, de pleno,
essa Ação, e preserve assim, o espírito de nacionalidade sem
deixar qualquer brecha para aqueles que querem sufocar a
nossa região.
Impõe-se a preservação do atual sistema, pois só assim
conseguiremos corrigir os desequilíbrios que nos separam,
e construir um Brasil forte e justo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A Presidência convoca se_ssão extraordinária_ a realizar-se hoje, às
12h30min, cOm a següinte
·
~
~ PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 9, OE 1993
(Em regime de urgê_ncia, nos teurios do art. ~36~ c_, do Regi~
mento Interno.)
- · ·
--""---Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'
de 1993, que autoriza a PrefeitUra Municipal de Blumenau
(SC), de acordo com a Resolução n' 36,de 1992, do Senado
Federal, solicita autorização pata COntratar operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa
Catarina$/A- BADESC, para os fins que especifica.
~
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
(Le\•anta-s_e a sessão às 12 horas e 30 minutos.)
9~

Ata da 35a Sessão, em 9 de fevereiro de 1993
7a Sessão. Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA Presidência do. Sr. Chagas Rodrigues.
ÀS 12 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
AffonsoTarnargo - Albano Franco - Alfredo Ca'?'pos
_ Almir Gabriel - Alufzio Bezerra - Bello Parga - Bem Ve-

ras - Carlos De'Carli -Chagas Rodrigues - Divaldo Suruagy
- Eduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira - Esperfdiao Arnin
- Eva Blay - Flaviano Melo - Garibaldi Alves Filho - Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida
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- Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Jarbas Passarinho
- Joao C.almon- Jo!!o França- Joao Rocha- Josaphat Marinho- José Paulo Biso!- José Richa- Júlio Campos- Jutahy Magalbaes- Juvêncio Dias- Lavoisier Maia- Lourival
Baptista -.Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de
Lavor - Marco Maciel - Mauro Benevides - Moisês Abrao
- Ney Maranh!!o - Ney Suassuna - Pedro Simon - Racbid
Saldanha Derzi - Ronaldo Arag!!o- Ruy Bacelar - Teotonio
Vilela Filho - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 47 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciãni.os áõSsOS trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 123, DE 1993
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para
a PEC n9 2193, a: fim de que figure na Ordem do Dia da
sessão seguinte.
Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 1993. -Senador·
Mauro Benevides- Senador Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação
o requerimeritó.
.
- _
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em rápida manifestação, gostaria de dizer a·v. Ex~ e ao Plenário que sou - como ieinho dito - a favor do ajuste fiscal.
Inclusive, manifestei-me durante várias vezes Dessa direção.
Aliás, -essa minha luta em fã.vor de um ajuste fiscal, que
viesse inclusive a reduzir o déficit público, ela tem, pelo
menos, três anos, senão mais.
Então, quero dizer que esta minha manifestação não é
nenhuma divergência com relação à necessidade de um ajuste
fiscal, ela se relaciona à alteração de um entendimento ocorrido por ocasião de uma reunião do Presidente com os líderes.
Tinha ficado estabelecido que o prazo para a apresentação
de emendas se prolongaria, mesmo com a dispensa de inters. tício, até o ~ia 18 de fevereiro. Com a aprovaçãO desse requerimento e com a prorrogação da convocação extraordinária,
o prazo para apresentação de emenda será antecipado, passará
de quinta para terça-feira.
ü que propus, como forma de chegarmOs a uiit --éníendimento, foi que deíxássemos para quarta-feira, dia 17,- o que
seria uma decisão íntermediária, não seria nem o dia 16 nem
o dia 18, possibilitando aos colegas que têm conhecimento
desse calendário, acertado anteriormente, devidamente difundido e divulgado por alguns órgãos da imprensa, de não serem
surpreendidos, pois alguns dos quais ainda não se encontram
na Casa, ainda não chegaram ao Senado nesta semana.
São essas as colocações que faço com ielação à matéria.
Primeiro, deixo claro minha posição com relação ao ajuste
fiscaL
Em segundo lugar, a minha divergência em face- dessa
antecipação. Eu me louvo no entendimento havido entre o
Presidente do Senado e os líderes partidários na ·casa.
Dessa decisão dei conhecimento à minha Bancada, daí
por que disse que não iria com -o entendimento Do sentido
de se permitir, por exemplo,- que ficássê pára o dia 17 na
forma intermediária. Está previsto para o dia 18, esse foi
o entendimento, o acordo, assim entendo. Se não ocorrer
no dia 16, que ficasse para o dia 17, seria-uma solução salomônica, diz-se que a virtude está no meio.
Sr. Presidente, a bem da verdade, já que esta questão
está sendo levantada, acho que os líderes deveriam ter conhecimento__ prévio das sessóes extraordinárias, para que dêem
conhecimento as suas bancadas. Se porventura os líderes não
notificarem as suas bancadas, é problema deles. Mas pelo
menos isso! O que foi acertado não foi proposta minha, ela
foi apresentada na ocasião pela Mesa aos líderes.
Essa é a colocação que faço, porque entendo que é do
meu dever, enquanto Líder da segunda Bancada com assento
nesta Casa e com o objetivo, iriclusive, de preservar o prestígio
da Instituição.

O Sr. Mauro Benevides -Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem V.
Ex• a palavra para, como Líder, manifestar-se.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE. Para encaminh~r. Sem .revi~ão do or3dor.)- Nobre Presidente Chagas
Rodngues, a posição que adoto, neste instante, é a mesma
que defendi em meu pronunciamento anterior. É um apelo
no sentido de que, acolhida a dispensa de interstício, nós
tenhamos condição de caminhar com maiS celeridade_ na apreciação dessa matéria, apresentada pelo Poder Executivo como
indispensável ao custeio da máquina administrativa: federaL
Sabe V. Ex~ que, naquela semana que antecede o carnaval, nós vamos ter algumas dificuldades para garantir o quorum, indispensáv~l à .votação, em primeiro turno, da proposta
de e?'le!lda ~~:mshtuciOI'!,_al referente ~~ __ajuste fj:.scal. Daí porque ms1sto em que os nobres Líderes Marco Maciel, Josaphat
Marinho c Esperidião Amin entendam essa nossa preocupação
e _que essa proposta de dispensa de interstício, firmada por
m1m e por outros Líderes desta Casa, representa realmente
o anseio dos Senadores em relação ao cronograma estabeO Sr. J~sapbat M~~inbo-Sr. Preside~te~_peçC? a palavra.
lecido.
-- ·
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
Por essa razão, mantenho, em noine da minha BaD.a\da,
o PMDB, essa posição anteriormente aâotada, com os argu- a -palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho, para encaminhar a votação.
mentos que foram _e~p~ndidC?sno pronunciamento anterior,
e confio em que o Plenário, garantiódo o quorum para o
O SR. JOSAPlfAT MARINHO (PFL- BA. Para encamiexame dessa matéria, permita, portanto, que no dia 16 tenha- . nh_ar. ~~~ r~yis~o,doorador .) -Sr. Presidente, Srs. Sen;ado-:_
mos condições de iniciar a apreCiação, erti ptiineirO fui'iiO,
res, faço uma pOOderaÇão- diante do que acaba de declarar
dessa importante proposição.
o nobre Senador Marco Maciel. S. Ex~ esclarece que este
calendário que aqui está foi combinado pelo Presidente do O Sr. Marco Madel- Sr. Presidente-, peço a palavra.
Senado com os líderes dos partidos.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --, Tem y.
Parece-me que seria de boa norma que essa matéria ficasEx~ a palavra, como-Líder.
se adiada para a tarde, a fim de que o próprio Presidente,
que convenciono_u com os líderes, se manifestasse a respeito
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar.
da alteração.
Seni revis'ãO--do orador.) -Sr. Presidente, Srs. senadores,
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O SR. PRESIPENTE (Chagas Rodrigues) - Em votação
o requerimento~ na forma regimental. (Pausa.) Aprovado.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sr. Presidente, peço
verificação de quorum, por ser evidente que não há número
·
em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O pedido
de verificação de V. Ex~ será atendido, porque tem apoio
regimental.
_
_- _
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seu~ lugares.
Vamos proceder à verificação de quorum.
Os Srs. Senadores já podem votar.
Em face de problemas técnicos, peço aos Srs. Senadores
que aguardem.
Os Srs. Sepadores e a ilustra Senadora já podem votar.(
Pausa.)
-- ,

(Procede-se à votação.)
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ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único~ do Projeto de Resolução n~
9, de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de Blumenau,
Santa Catarin~. a contratar operação de ~rédito no valor de
cinco bilhões, cento e trinta e um milhões de cruzeiros, a
preços de agosto de 92, jtinio ao" Banco de Desenvolvimento
do Estado de Santa Catarina__ S.A., dentro do Programa de
Apoio ao Desenvolvimento Urbano dosMun_i_cfpios de Peque.
no Porte do Estado de_ Santa Catarina - PROUR.
Não há quornm para votação. Em conseQüência; o item
n~ da pauta fica aliado para a próxima sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos;
designando para a próxima sessão ordinária a seguinte
- ORDEM DO DIA
-l-

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
_ .
Albano Franco- Aluízio Bezerra- Beni Veras- Car-los De'Carli- Eva Blay- Flaviano Melo- Garibaldi Alves
-Gilberto Miranda-João Calmon -José Ricba- Jutahy
Magalhães - Magno Bacelar - Mauro BeneVides - Paulo
Biso L
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
BeÜo Pãrga - Josaphat Marinho - M3rco Maciei Ney Maranhão ..
O SR. PRESIDENTE (_Chagas Rodrigues) - Votaram
SIM 14 Srs. Senadores, c NAO 4.
Total de votos: IS.
Não tendo havido quorum, suspendo a sessão por 10
minUtos, na forma regimental.
Faço um apelo a todos os Srs. Senadores que estejam
na Casa, que compareçam a plenário para, dentro de 10 minutos, procedermos a nova votação.
EStá suspe-risã a Sessão. ·_ · _ _·-- __ -·· _· . __
(Suspensa às 12 horas e 46 minutos, a sessão- é- reilbf!rta às
12 horas e 54 minulos-)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
No 50, DE 1992
(Em regime de urgénçia, nos term_çs do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno úniêo, do Projeto de Lei da Câmara
n' 50, de 1992 (n' 4.621190, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre a criação de
Escolas Técnicá!) Federais e dá outras providênciãs. tendo
Parecer, proferido em Plenário; Relator: Senador João
Calmon, favorável com Emendas que apresenta.
-2-PROJETO DE LEI DA CÂMARA
.
N>' 154, DE 1992 . .

(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
. _ Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
_ni 154,de 1992 (n' 3.424192, fia Casa de origem), de iniciativa
~OoPresidente da República, que concede anistia a: dirigentes
ou iepresentanteS sindicais por motiVação política. (Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --Está rea-3berta a sessão._
Vamos proceder à nova votação.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA .
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
W 8, DE 1993
(Procede-se à votação.)
(Em regime de urgência, nos termos do
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
art. 336, c, do Regimento Interno)
Beni Veras - João Calmon - José Richa ,---_ Jutahy
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
Magalhães - M_agno Bacelar - Mauro Benevides- Paulo
n' 8, de 1993 (n' 4.497193, na Casa de origem), de iniciativa
Bisol -Pedro Simon - Wilson Martins.
do Presidente da República, que dispõe sobre a fixação dos
níveis das tarifas para o serviço público de energia elétrica,
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENAPORE/F
extingue o regime de remUncraÇãõ garantida e dá outras provi~
Affonso Camargo - Bello Parga - Josaphat Marinho
dências. (Dependendo de Parecer.. )
- Lucídio Portella- Marco Maciel- N6Y_ Maranhão.
-4O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Votaram
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
SIM nove Srs. Senadores e NÃO seis.
=- N9 I, DE 1993
- .
Total de votos: IS_.
(Em regime de urgência, nos termos do
Não houve quorum.
art. 336, c, do Regimento Interno)
O requerimento fica prejudicado.
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto LegisO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Passa-se
lativo n' 1, de 1993 (n' 232193, na Câmara dos Deputados),
à
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que aprova a indicação dos

no~e~

de

~embros

titulares e

suplentes que integrarão a Comissao Dl!etora do Programa
Nacional de Desestatização. (Dependendo de Parecer.)

-5PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 9, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do RcgiihcntoJnterno)
Votação, em tumo único, do Pxojetó -de Resolução n"'
9/93, que autoriza a Prefeitura Municipal de Blumenau (SC),

Fevereiro
de 1993
··-·
--

de acordo com a Resolução n" 36, de 1992, do Senado Federal,
solicita autorização para cuntratar operaçã·o de ciédito junto
ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina
SIA- BADESC, para os fins que especifica.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerrada a sessão.

-( Levanta~se a sessão às 12 horas e 55 minutos.)

Ata da 36a Sessão, em 9 de fevereiro de 1993
7a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49" Legislatura
Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues e Lucídio Portella.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM.SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

MENSAGEM N• 109, DE 1993
(N• 68/93, na origem)
Senhores_ Membros do Senado Federal,
De confofriiidade com o Artigo 52, inciso IV, da ConstiAffonso carnargo - Albano Franco - Alfredo Campos tuição Federal, e de .acordo com o art. 18, inciso I, e nos
- Almir Gabriel - Alufzio Bezerra - Bello Parga - Beni arts. 5.6 e 58, do Regulamento aprovado pelo Decreto n"
Veras - caries De'carli - Chagas Rodrigues - Divaldo Su- 93.325, de i• de outubro de 1986, no art. 39, inciso I, alínea
ruagy - Eduardo Suplícy - Epítifclo""Cilfeteira - Esperidiâo _ a, e no art. 40, do Anexo I ao Decreto n9 99.578, de 10
Amin - Eva Blay - Flaviano Melo - Garibaldi Alves Filho de out.ubro de 1990, submeto à apreciação de Vossas Exce- Gílberto Miranda - Guilherme Palmeira - Henrique AlM lências a escolha, que des_ejo fazer, do Senhor Sérgio de Queimeida- Humbetto Lucena - Hydek.el Freitas- Jarbas Passa- roz Duarte, Ministro de Primeira-Classe, da Carreira de Diplorinho- João caimon- João França- Joao Rocha- Josa- mata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil no Caphat Marinho - Josê Paulo Biso! - Josê Rjcba - Júlio cam- nadá.
pos - J utahy Magalhães - J uvêncio Dias - Lavoisier Maia Os méritos do Senhor Sérgio de Queiroz Duarte, que
Lourival Baptista- Lucfdio Portella- Magno Bacelar- Man- me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada
sueto de Lavor - Marco Maciel - Mauro Benevides - Moi- função, constam da anexa informação do Ministério das Relasés Abrao - Ney Maranhão - Ney Suas&una.- Pedro Simon ções Exteriores.
- Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragão - Ruy Bacelar
Brasília, 8 de fevereiro de 1993_. -Itamar Franco.
- Teotonio Vilela Filho - Wilson Martins.
INFORMAÇÃO
Curriculum-Vltae:
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A lista de preEmbaixador SÉRGIO DE QUEIROZ DUARTE
sença acusam o comparecimento de 47 SrS. Senadores.
Rio de Janeiro/RJ, 17 de novembro de 19.34.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Filho de Ary de Queiro7 Duarte e Celuta de Queiroz
Sob a proteção de Deus, inkíamoS ffoSSOS trabalhos.
Duarte.
O Sr. 1~ Secretário procederá à leitura_ do ~xpedíente.
Bacharel em Ciências_Jurídicas e Sociais, Faculdade de
É lido o seguinte.
··
Direito, Niterói. Bacharêl em Administração Pública, Escola
Brasileira de Administração Pública Federal, Fundação Getúlio Vargas, Rio-de de Janeiro. Curso de Preparação à Carreira
EXPEDIENTE
de Diplomata, JRBr. Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas (CAD), IRBr. Estágio na ONU, Professor de OrganiMENSAGENS
zação e Administração de Chancelaria, Curso de Prática DiDO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
plomática e Consular, 1975.
· ·
·_
Cônsul de Terceira-Classe, 27 de fevereiro de 1958.
Segundo Secretário, 24 de outubro de 1961.
De Agradecimento de Comunicações:
Primeiro SecretáriQ, 30 de junho de 1968.
N~ 106 a 108, de 1993 (n• 65 a 67/93, na origem), de
Conselheiro, 19 de janeiro de 1973.
8 do corrente, referentes à aprovação das matérias constantes
Ministro de Segunda Classe, 26 de setembro de 1975.
das Mensagens SM n•" 6, 8 e 9, de 1993. _
Ministro de Primeira Classe, 24 de dezembro de 1985.
Submeiendo à deliberação do Senado a escolha de nome
Assistente do Chefe do Departamento de Administração.
indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia
1960/61.
aquiescência: - -

.<.
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Assistente do Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos
da Europa Oriental e Ásia. 1968.
Chefe, interino, da Divisão de Comunicaçõés, 1968!69~
Chefe da Divisão de Comunicações, 1969nO. _
Assessor de Planejamento- e Coordenação Administrativa, Departamento Geral de Administração, 1974.
Chefe da Dlvisão do Pessoal, 1974/1979.
Chefe, substituto, do Departamento Geral de Administração, 1974/77.
Secretário-Geral de Controle, 1991.
Secretário-Geral Executivo, 1991192.
Subsecretário-Geral do Serviço Exterior, 1992.
Roma, Terceiro Secetário, 1961.
Roma, Segundo Secretário, 1961/63.
Roma, Chefe do SEPRO, 1962.
Buenos Aires, Segundo Secretário, 1963/66.
Buenos Aires, Chefe, interino, do SEPRO, 1964.
Genebra, Delegação Permanente, Segundo Secretário,
1966/68.
.
Washington, Primeiro Secretário, 1970/73.
Washington, Conselheiro, 1973174.
Genebra, Escritório do representante Especial do Brasil
para Assuntos de Desarmamento (BRASDESARM), Ministro Conselheiro, 1979/86.
· ·· ··
- ··
Manágua, Embaixador, 1986/91.
Comissão de Tabela de Representação, 1958 (membro).
Comissão de Admissão de Tarefeiros e Contratados do
DASP, 1958 (membro).
Grupo de Trabalho de Transferência do MRE para Brasíw
lia, 1959 (membro).
VI e VII Reuniões de Consulta dos Ministros das Relaç6es
Exteriores dos Estados Americanos, São José, 1960
(membro).
Reunião da Aliança dos Produtores de Cacau, Roma,
1962 (membro).
·
Grupo de Trabalho de elaboração das Instruções para
a Delegação do Brasil à XXIV Sessão do Comité de Produtos
de Base FAO, 1963 (membro).
Assessor do Representante do MRE junto ao MiniStério
Extraordinário para a Reforma Administrativa, 1963.
I Conferência Interamericana Sobre Programas Volunw
tários na América Latina, Buenos Aires, 1965 (membro).
Reunião da Comissão Especial para a Reforma da Carta
da OEA, Panamá, 1966 (membro).
IV Sessão da Junta de Comércio c Desenvolvimento da
UNCTAD, Genebra, 1966 (membro).
XVIII Sessão do Comitê ExecutivO, XXVI Sessão do
Conselho e parte final da XIV Sessão do Subcomitê de Orçamento e Finanças do CIME e XVI Sessão do ACNUR, Genebra, 1966 (membro).
Conferência do Comitê das De:;mito Nações sobre Desarmamento, Genebra, 1966/68 (assessor).

Aviso no 45/92, de 4 do corrente, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento o? 502,
dd 1992, de autoria do Senador Nelson Wedekin.
As informações foram arieXádas ao Requerimento, que
vai ao arquivo, e encaminhadas cópias ao Requerente.
Ó SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O Expediente
lido vai à publicação.
Pãssa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

XXII, XXIV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI e XLII Sessões da Assembléia Geral das Nações Unidas, Nova York, 1967, 1969, 1971
(assessor), 1979/85 (delegado).
Comissão do Exame Vestibular CPCDIIRBr, 1976/78 (integrante).
. .
Conferência do Desarmamento, Genebra, 1979/86 (representante-adjunto).
Conferência das Nações Unidas sobre Proib_ições e Restriw
ções do Us_o de Certas Armas Convencionais que Possam

O SR. LOURIY AL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, nestes últimos meses, tenho dedicado uma
parte do meu tempo disponível para selecionar e organizar
o· meu· acervo de documentos e livros que reuni em Brasüia
e em AracajU~ nesSes longos 43 anos de vida pública, ao qual
juntei uma quantidade enorme de publicações preciosas e,
principalmente, de fotografias que foram somadas àquelas
que colecionei desde os meus tempos de estudante. Por outro
lado, transbordain também para o ângulo do interesse público,

Ser Consideradas Causadoras de Ferimentos Excessivos ou
Ter Efeitos Indiscriminados, Genebra,1979 e 1980 (subchefe).
ComisSão de Desarmamento das Nações Unidas, Nova
York, 1979/83 (subchefe).
Comitê de Peritos das Nações Unidas sobre Relação entre
Desarmamento e Desenvolvimento, Nova York, 1979, Genebra, 1980/82 (perito).
. Comitê do Desarmamento, Genebra, 1979/83 (representante-adjunto).
Conferência de Avaliação da Convenção de Proibição
de Armas Biológicas (Bacteriológicas), Genebra, 1980 (subchefe).
Conferência-de Avaliação do Tratado de Não-prolift!ração de Armas Nucleares (observador) 1980, 1985, 1990.
ConferênCia da Avaliação do Tratado de Proibição de
Colocação de Armas Nucleares e outras Armas de Destruição
em Massa no Fundo do Mar, no Leito dos Oceanos e em
seu Subsolo, Genebra, 1983 (chefe).
Presidente da Conferência de Avaliação do Tratado de
Proibição de Armas Nucleares e outras Armas de Destruição
em Massa no Fundo do Mar, no Leito dos Oceanos e em
seu Subsolo, Genebra, 1988 (chefe).
.
Comissão de Desarmamento .das Nações Unidas. Nova
York, 1979/84 (subchefe), 1985 (chefe).
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito das Forças Armadas, Grande Oficial
BraSil.
'
Ordem do Rio Branco, Grão-Cruz, Brasil.
Medalha Santos Dumont, Brasil.
Medalha Tamandaré, Brasil.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 8 de fevereiro de 1993. (Gilda Maria Ramos Guimarães), Chefe do
Departamento do
Serviço Exterior.

(À Comissão de Relações_Exteriores e Defesa Na·
cional).
AVISO
DO MINISTRO DE MINAS E ENERGIA
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pela história da política brasileira, principalmente regional,

incluindo Sergipe e Bahia.
Convivi, nos meus tempos de estudante e na minha vida
parlamentar, com pessoas que hoje fazem parte itinerante,
como personalidade de relevo, da vida nacional e da história

recente do País.
Este trabalho de organização do meu acervo, Sr. Presi~
dente, levou-me a recordar a reviver momentos importantes
de minha vida, sobre os quais refleti e rememorei com saudades, reavaliando, de forma enriquecedora para mim, essas
lições que a vida nos vai ensinando, para transformar uma
criança ingénua e inexperiente ·cto interino em um adulto a
caminho da maturidade.
Sr. Presidente, dessas recordações o mais gratificante é
que elas me são extremamente povoadas de gente, de pessoas
que me são ou me foram caras, pois na mii1ha vida sempre
procurei colecionar amigos e nunca guardei rancores. Tive"
adversários, mas, graças a Deus, nunca inimigos.
Nesses últimos dias, recordava a minha origem de infância
e nascimento no pequeno povoado Sítio do Meio, Município
de Entre Rios, situado no interior do generoso soJo baiano.
Lembrei~me das areias do rio Catu, das matas, das ruas de
Alagoinhas, onde cheguei aos 8 anos de idade, e da histórica
cidade de Salvador, do meu tempo, quando lá desembarquei
aos 12 anos de idade, para ser interno do tradicional e conceituado ColégiO António Vieira, no Portão da Piedade, berço
original da minha formação e de várias gera_ções -de jovens
brasileiros.
Daquela época guardo a lembrança gratificante de muitos
colegas e professores. Convivíamos num _cli.ma de amizade,
solidariedade, confiança, cooperação-mútua e coleguismo. Foi
um período da minha vida em que fiz amizades. preciosas
e duradouras, coisas diferentes nos dias de hoje.
O Colégio Antônio Vieiia -sempreToi-Um admirável templo edificado ao saber e ao viver e conviver. Muitos foram
os brasileiros ilustres, saídos da Bahia para servir ao Brasil,
que estudaram no Colégio Antônio Vieira.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estava eu a refletir sobre
esses assuntos, quando me detive sobre uma columa do jornal
A Tarde, edição de 4 do corrente, no artigo de autoria do
Monsenhor José Roberto de Luna, intítulado "Padre Bragança".
Francisco Tavares de Bragança, natural da cidade histórica de LaranjeiraS, em Sergipe, foi um dos professores luminares do meu_ tempo de estudante no Colégio Antônio Vieira,
onde também estudou, nos áureos tempos do Padre Luiz Gon___ __
_
zaga Cabral.
O Padre Bragança sempre foi um figura muito popular
e querida pelo povo baiano, com o qual vivia em permanente
contato, participando de obras sociais, educativas e assisten~
ciais, "exímio pregador, criterioso orientador de jovens, conselheiro seguro-de muitos, sobretudo, diretor_espiritual... ".
Conforme o artigó publicado, reco_rdo_-:lhe o perfil de "inteligentíssimo e culto, fez-se notável também pela erudição,
esta que tantas vezes deixou revelar, seja como professor
de Física, seja· como orador sacro de palavra inesquecível
nos seus sermões de formatura e nas práticas, nos incontáveis
casamentos que celebrou".
Além de Salvador, na Bahia, a sua marca indelével de
educador, também encontrada em Pernambuco, onde foi professor do Colégio Nóbrega, do RecifC, -e--também idealizou
e fundou a Universidade Católica do Recife_.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse artigo a que me refiro
sobre o Padre Bragança, que lia no momento de gratificantes
recordações do Colégio Antônio Vieira.. deixou-me profundamente pesaroso, pois, ao la:do da homenagem que o seu autor
lhe prestava pelos seus relevantes serviços de mestre educador,
religioso da Ordem Inaciana da Companhia de Jesus, que
abraço-u, quando ainda universitário, estudando engenharia,
o articulista noticiava também a sua morte que ocorreu de
modo quase despercebido, na capital pernambucana, no último dia 6 de janeiro, no silêncio da Casa de Retiro São José,
por entre a folhagem típica do outono da vida, conforme
registra o referido autor.
Sr. Presidente, desta tribuna, referenciando a sua memória, envio o meu pesar ao Colégio Antônio Vieira, na peSsoa
do seu atuai Diretor, Padre Angelo Luigi Impcrialíe, e_associo-me ao sentimento de todos que hoje lamentam o seu passamente e ressaltam a relevância de suas virtudes e a importância
de _sua obra re_ligiosa e educativa em benefício da forMaÇão
dos jovens e do aperfeiçoamento espiritual do ser humano
e da humanidade.
Finalizando, Sr. Presidente, solicito a transcrição com
o meu ~ronunciamento do artigo a que me referi, publicado
com o tltulo de "Padre Bragança", pelo Monsenhor José Gilberto de Luna em A Tarde, edição de 4 de fevereiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
A Tarde Quinta-feira 4/2/1993.
PADRE BRAGANÇA
Pe. José Gilberto de Luna
Tenho para mim que poucos, nesta cidade, estão sabendo
disto.
Somente agora tomei conhecimento do fato, lamentando
como a morte de um homem de seu quilate ocorresse de
modo tão desperc_ebido.
Mas, graças a Deus, nossos amigos jesuítas, cuja famnia
ele integrou e em cujo convívio sempre tão bem se deu, já
têm marcada para breve a celebração da Eucarístia, em sufrágio e memória de sua pessoa.
_ ____É _que o padre Bragança viveu ~m conta to com o povo
. da Bahia, desde sua mocidade, como estudante do Colégio
Antônio Vieira, nos áureos tempos do padre Cabral.
Jovem ainda, mas já universitário estudante de Engenharia, sente ele, de perto, o despontar da vocação para integrar as fileiras da Companhia de Jesus e_, sem tergiversar,
abraça os desafios da espiritualidade inaciana, tornando-se
jesuíta.
Ordenado sacerdote, Francisco Bragança passa a pertencer à geração daquele tipo de padres para os quais o sacerdócio
há que ser exercido, antes e _acima de tudo, como serviço
a Deus c a seu povo. E, por onde passa, foi sempre o exímio
pregador de retiros, o criterioso orientador de jovens, o conselheiro se-guro de uma porção de gente e, sobretudo, o diretor
espiritual pronto e amigo inca {Jaz de permitir i:.]ue seus dirigidosse alegrassem ou sofressem sem a participação de sua pre~~.

.

.

Inteligentíssimo e culto, fez-se notável tambt.!m pela sua
erudição, esta que tantas ve_zes deixou revelar, seja como
professor de fisica, seja como orãdor sacro de palavra inesque..:
cível nos seus sermões de formatura e nas "práticas., dos
incontáveis casamentos que aqui celebrou.
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Contudo, o que caracteriza v~ mesmo o padre Bragança
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de São P.aulo. A família recorreu à Justiça e, na ocasião,

era sua vontade de servir, era como que uma espécie de aben· surgiu um movimento de solidaried3:de muito positivo. FOi
çoada mania que tinha de faz~r qualquer pessoa feliz através um dos passos importantes; desses que mostram valores pOSide seus préstimos.
_
tivos da ex-Prefeita Luíza Erundina de Sousa. quando disse
Dono de um _rrestfgio imenso na "SOcied3de da Bahia, aos pais de Sheila Caroline Cortopassi de Oliveira, àquela
dele se valeu, munas vezes, para ajudar pessoas, principal- altura, que toda e qualquer escola muniçipal da cidade de
mente na aquisição de empregos, o que fazia sem alarde, São Paulo estaria aberta para ela e para qualquer pessoa,
isento de qualquer vaidade.
adulto ou criança, que também fosse portadora do vírus da
Radioamador, não era raro ver o padre Bragança, horas AIDS.
e horas, operando, com a maior paciênCia, na ârisla de trarisNa ocasíâo, o Sindicato das Escolas Particulares do Estamitir notícias iniportantes a quem delas necessitava e, por do de São Paulo, qué chegou a orientar as suas associadas
para que rejeitassem aidéticos, teve uma atitude que não se
outros meios, não estava conseguindo obtê-las._ _
Estou a vê-lo: _franzino, esguio, elé_trico no andar e no
poderia considerar como educadora e, muito menos, provida
falar, face ?1orena moldurada de cabelos infinitamente pretos, do sentimento de solidariedade.
sapatos cmdadosamente lustrados, eQvolto numa batina bem
Foi ·muito ini.portante o exemplo do Colégio São. Luís,
talhada - daquelas que somente Antônio Lyra sabia fazer onde, nãO apenas o seu Re.itor, mas o conjunto de professores,
- e que ele trazia impecavelmente limpa.
o seu corpo docente, e, em especial, os próprios pais dos
Estou a vê-lo, andando por mil lugares desta cidade, alunos, através do Cooselho de Pais do Colégio São Luís,
entabolando contatos com ex-alunos çlo Vieira,sempre a exer- resolveram -abrir as suas portas a Sheila Caroline Cortopassi
cer seu sacerdóc_io onde quer que se percisasse dele, ainda de Oliveífã, que teve, pelo menos, uma acolhida de muita
porque eram muitos aqueles para os quais escutar_sua palavra dignidade, ao longo do ano de 1992, quando estudou nesse
_
tornava-se bálsamo a pensar-lhe o sofrimento moral ou a con- colégio.
Queremo~, aqui, transmitir 3os pais- de Sheila CarOline
fartá-los em lances desta espécie de dor.
Nos idos dos _an_os_ 60, ficou afamada um_a~m_issa que cele- Cortopassi de Oliveira,_ Sérgio Ricardo Cortopassi de Oliveira
brava, à noite dos domingos, na Graça. A Capela se enchia e Sônia Barbosa de Oliveira, a npssa solidariedade e a nossa
homenagem pela maneira como ·se cond-uziram diante desse
de gente que podia até discordar de suas idéias sociais talveZ um tanto desatualizadas,cm face do fenômeno da "soli- episódio, tão significativo para a história da luta anti-AIDS,
cialização" já aceito c preconizado pela Mater et Magistra'; · para a história de solidariedade de todos aqueles que precisam
-mas que não_ abdicava de ouvir as lições do ilustre jesuíta.
engajar mais esforços na l1.1_ta contra essa terrível doença.
: Seria Tiri(>ortante, nesfâ ocasião, relembrarmos a impor~
A última vez que o vi, faz quase tr& anos, quando a
seu lado tomei parte na celebração do casamento de Luís
tãncia, para o Governo Federal, para os governos estaduais,
Américo Lisboa Júnior e Fátima de Sant'Ana Lisboa.
para os governos municipais~ para todas as entidades responJá se sentia nele visibilíssimoS sinaiS: de limitação física, sáveis pela e_ducação no Brasil_ e_ para os meios de comuniern que pese trazer _a mente aprumada capaz de concatenar
cação, de estarmos canalizando esforços para informar à população sobre os cuidados no sentido__de prevenirmos a transbcm as idéias e de proferi-las revestidas de correta forma.
0 padre Bragança também atuou e muito, no Recife, - -missão da AIDS e sobre os çui_dados que se fazem necessários,
onde seu nome há de ficar para sempre aSsinalado, como em termos de solidariedade, àqueles que porventura tenham
Conhaído o vírus da AIDS.
o idealizador, fundador e prime-iro reitor de sua Universidade
Católica.
Ainda nesta semana, há três dias, faleceu o tenista Arthur
Ashe, que, como o extraordinário jogador di::"lj01a ao cesto,
E foi lá, naquela cidade, '"Veneza dopairosa coleante
Magic Jonhson. constituiuMse em símbolo da luta contrã a
por entre os hraços do Bebcrihe c do Capibarihc". que veio
AIDS, em símbolo da luta contra todo tipo de discrimiilação
ele a falecer, a 9 de janeiro passado, no silêncio da Casa
de Reüro SãQ José, por entre a folhagem típica do outono
àqueles que porventura estejam contaminados pelo vírus da
-doença_.
da vida que já estava a viver.
Tenho certeza de que a quantidade dos que ouviram seus
Aqui no Brasil, temos tido exemplos corno- os de Henfil
conselhos, escutaram suas palavras e, através de suas mãos,
e de seus irmãos, Mário e Herbert de Sousa, o _l3_etinho, que,
receberam as águas do batismo e as bênção do matrimônio;
sendo portadores do vírus da Aids, mostraram-se exemplares
tenho ct:rteza de que os muitíssimos que por ele foram espirino sentido de apontar caminhos à sociedade sobre como prestualmcntc beneficiados hão de dizer que, cm afirmando eu
tar toda as_sistência àqueles que tenham sido atingidos por
o que a seu rc_spcito ora afirmo, estou coberto de razão.
esse vírus.
E concordarão comigo dízendo que intelectualmente briÉ preciso canalizar esforç-os para que possa a Ciência descobrir corno melhor enfrentar a AIDS, eventualmente até
lhante c muito virtuoso é o que foi sempre o querido c saudoso
padre Bragança.
conseguir a cura ou uma vacina que possa prevenir o ser
humano de contrair essa doença. Enquanto isto não acontece,
O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a seria muito importante que se informasse a população a respei~
to dos perigos da AIDS e dos ineios de se evitá-la.
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplícy.
É preciso. porém, que isso seja realizado de maneira
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)~ Sr. Presidente, a·não amedrontar a população. Lembro-me de que os primeiSenador Magno Bacelar~ Srs. Senadores, faleceu ontem, à- - ro~s-esforços de informação, em termos de publicidade, feitos
13h30min, a menina Sheila Carolinc Cortopassi de Oliveira, pelo Governo Federal, com respeito à AIOS, foiâril quase
de 6 anos, portadora do vírus da Aids, que se tornou um no sentido de assustar as pessoas quanto à possibilidade de
símbolo da luta cçmtra o preconceitq, quando, no início de contraírem a moléstia. Até as mUsicas das matérias de-publici1992, teve a su_a matrícula rccusad!i pelo Colégio Ursa Maior, dade eram aterrorizantes.
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Seria importante, não" só no que diz respeito aos aspectos
da sexualidade, mas também com respeito à tfansmissão da
AIDS por outros meios, como o das drogas inj_etáveis, que
houvesse a preocupação em transmitir Unia mensagem de valorização da vida e de respeito aos valores humanos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria também de,
neste momento, solidarizar-me com os trabalhadores de duas
organizações, que hoje estão sofrendo muito em virtude da_
maneira como o Governo Federal agiu em relação a eles.
Ambos os casos são fruto do mau exemplo de atuaçáo por
parte do Governo do Presidente Fernando Collor, ao permitir
que o Sr. Paulo César Farias intermediasse operações entre
grupos empresariais e o Governo. O primeiro caso diz respeito à V ASP. Até hoje não foi
solucionado o problema dos trabalhadores dessa empresa,
que foi objeto de um processo de privatização, já analisado
criticamente tanto pela CPI do Sr. Paulo César Farias quanto
pela CPI da VASP, na Câmara dos Deputados, sendo que
esta última acabou não apurando as responsabilidades principais dos envolvidos no processo de privatização. Aí fica o
exemplo de como a privatização, quando mal feita, acaba
gerando muito mais prOblt!mas do que anteriormente.
Assim, transmito a minha solidariedade a todos os trabalhadores da VASP, ao mesmo tempo em que solicito o empenho das autoridades do Governo Federal e do Governo do
Estado de São Paulo, no sentido de que encontrarem uma
forma que garanta aos acroviários, enfim, a todos os trabalhadores da VASP, maior segurança no que diz respeito ao destino dessa empresa de aviação tão importante para o Brasil.
Muitos se encontram em verdadeiro desespero, porque há
meses não recebem a sua remuneração ou, se a recebem,
é ap-enãs parcialmente. É preciso, então, qud: haja uma agilização na solução deste caso.
_
Em segundo lugar, gostaria de expres~ar a minha solidariedade também aos trabalhadores de empresas de comunicação que, pelos mecanismos já conhec'idos, foram objeto
de apurações realizadas tanto pela CPI de Paulo César Farias,
como pela Comissão de Comunicações, da Câmara dos Depu~
tactos. Esta Ultima está analisando o caso das empresas do
grupo do Sr. Hamilton de Oliveira.
Ainda hoje, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
de Radiodifusão do Estado do Rio de Janeiro, através de
seu Diretor, Ricardo Ferreira Freitas, enviou-me Ofício- co.i:no seguinte teor:
"Os funcionários da TV Manchete do Rio de Janei~
ro estão em greve há um mês por falta de pagamento
dos salários de dezembro de 92 e jane_iro de 93.
Os funcionários desta emissora, jórnalistas e radialistas, têm prestado uma luta incansável a favor da
sociedade. Exemplo disto foi a árdua tarefa de cobrir
as reiViiiâicações dos aposentados pelos 147% garfados
pelo ex-Ministro Magri.
Os trabalhadores da Manchete têm procurado co~
brir, mesmo às vezes passando por cima- de seus diretores, todas as matérias onde seja necessária à livre informação.Alguns companheiros, devido à íriadimplência da
TV Manchete, já não têm onde arranjar alimentos para
sustentar as suas famílias.
Recorremos, neste momento difícil, à mesma so~
ciedadc que vimos ajudando com as nossa informações,
entretenimento e cultura, para que encaminhe ao comando de greve, na porta da TV Manchete, Rua do
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Russel, 804, Glória, alimentos ou -cestas básicas para
suprir esta necessidade premente e coletiva dOs fun_cio_nários.da~TV Manchete, sem os quais não podedamos
resistir, por mais alguns dias, na luta por mais justas
reivindicações.''
Recebemos, também, telegrama do Diretor-Presidente
da DCI Editora Jornalística, Sr. Hamilton Lucas de Oliveira,
comunicando providências já tomadas em relação--à greve doS
funcionários dos jornais DCI e Shopping News e da revista
Visão.

Esses grupos, que tiveram facilidades para assumir o comando acionário de outras empresas em função do favorecimento propiciado pela intervenção e pela influência do Sr.
Paulo César Farias, agora deixam os seus funcionários em
difícil situação. Seria, assim, muito importante que houvesse,
por parte das autoridades, empenho em reguardar os interesses e os direitos desses trabalhadores da mídia.
Sr. Presidente e Srs. SenadOres, gOstaria,ainda", de trazer
um terceiro assunto nesta oportunidade, que, apesar de se
referir à cidade de São Paulo, é do interesse das cidades de
todo o Brasil.
Quando candidato a prefeito da cidade de São Paulo,
propus, ao longo da minha campanha, fosse instituído um
sistema de bilhete viário temporário, de bilhete único para
os sistemas de transportes coletivos. Ressaltei em meus debates, em especial com o meu principal adversário no segundo
turno, que se sagrou vencedor, Sr. Paulo Salim Maluf, que
seria muito mais racional inStitUir-se eSsé bilhete, que permitiria maior integração de todo o sistema de transportes coleti vos na cidade, do que, por exemplo, estar a Prefeitura a
construir, como ele propunha, 23 terminais de ónibus, onde
se faria a integração entre os diversos passageiros. Salientei
que muito J:nais racional seria adotar a experiência que ocorre
em diversas cidades do mundo, como São Francisco, Toronto,
Milão, Roma, Paris e outras.
Na cidade de Milão, por exemplo, existe o bilhete que
serve por 75 minutos. Qualquer cidadão pode comprar um
bilhete, que tem validade por 75 minutos, ou seja, ele pode
pegar quantas conduções quiser dentro desse período. Na
cidade de São Francisco, um bilhete vale por duas horas.
Então, com um bilhete, uma pessoa pode pegar uma condução, ir até, digamos, oito pontos adiante com um ónibus,
depois pegar outro ónibus e assim por diante, desde que seja
nesse intervalo de duas horas; o mesmo bilhete se~e para
todo o trajeto. Isto significa que qualquer pessoa, para ir
de casa ao trabalho, se precisar pegar duas ou três conduções,
pagará apenas uma vez por sua viagem. É algo racional e
bastante justo.
O sistema de diversos bilhetes de integração permite,
ainda, que se tenha o bilhete que vale por um dia, o bilhete
que vale por uma semana, o bilhete que vale por um mês,
cada um com o seu preço correspondente.
Ao longo do debate, o Sr. Paulo Salim Maluf respondeu-me que a minha proposta era válida apenas para cidades
pequenas, como a de São Francisco. Contra-argumentei dizendo que este sistema é hoje utilizado em quase todas as cidades
modernas do mundo, inclusive em cidades como Milão, com
dois milhões de habitantes; Roma, com três milhões de habitantes, e obviamente poderia ser utilizado muito bem em cidades como São Paulo, com 10 milhões de habitantes.
Abordo este assunto aqui da tribuna do Senado, porque,
mesmo parecendo ser de âmbito apenas municipal, na verdade, ele interessa a todas as cidades brasileiras; interessa a
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cidades como Manaus c Niterói, por exemplo. Nesta última,
onde certamente há um sistema de transpOrte coletivo de
grande complexidade, este poderia. inclusive, ser int.egrado
ao sistema de transportes de toda a grande região metropolitana do Rio-de Janeiro.
__ _
Eu gostaria de dizer que achei bastante interessarite- a
notícia trazida hoje pelo jornal O Estado de S. Paulo, que
informa que o Prefeito Paulo Salim Maluf está cogitando adotara proposta que defendi quando candidato a prefeito: seus
técnicos estão estudando a criação çle um novg_passe, denominado Vale de Transporte Integral, a ser vendido em postos
especiais-, tantO-pela CMTC quanto :Por empresas particulares.
O passageiro utilizaria quantos ônibus desejasse dentro do
prazo de validade do VTI, que poderia ser. de um dia, uma
semana, um mês. Até poderia haver o VTI. segundo a minha
proposição, para um perfodo de duas horas. Eu gostaria que
o Prefeito efetivãlnei1te adotasse esta idéia.
É muito importante que uffi gov~-rno concorde em aCOlher
boas proposições, mesmo que sejam de iniciativa da Oposição.
Daqui a instantes, por- exemplo, o Presidente Itamar Franco
estará recebendo o Presiçiente de um partido da Oposição,
Luís Ignácio Lula da Silva, que lhe levará um projeto de
segurança alimentar, que visa atacar, de frente, ·o problema
da fome e da miseri3.- É mUito importante que esse projeto
seja analisado com toda seriedade, como certamente estará
sendo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Ç enfraq~ecer os partidos, pois não tem legitimidade a proposta que se quer submeter ao julgam~QtO popular. Esta_ é
a linha do PDT.
Na qualidade de Líder do P.aitido nesta Casa, comuojcQ_
que não pouparemos ~sf_orç<;>s para combater aqueles que pretendem diminufr as liberdades ad-ftui:Odas pelo povo-biasilefro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. (Pausa.)
S. Ex• não está presente::
.
.
Concedo a palavra ao nobre Senador Teotónio Vilela
Filho. (Pausa.)
S. Ex~ declina da palavra.
Concedo a l'alavra ao nobr~ Senador Ruy Bacelar.

O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Pronuncia o
seguinte discurso._Sem revisão do qrador.)- Sr:. Presidep,~e,
Srs. Senadores, uso da tribuna para manifestar minha satisfação pela expressiva vit6ria obtida pela Chapa Reconstrução,
encabeça{ia por mim, Francisco Pinto, Carlos Sant' Anna e
outro? _çornpanheiros. para o Diretório Regional do PMDB
da Bahia, na convenção realiz:ada.no_últhno domingo, já que
nesse dia se process_ou, em todo o Brasil, a eleição dos_ diretórios regionais dO meu"-Pà.rtido, o PMDB.
_
Sr. Presidente e Srs. Sena9~r~s. na_ Bahia,_e~preendemos
uma luta árdua, d4ra~te. muit.o tempo_t- p~la mU.â_ança ~o
:EMDB at_r;lvés 9essa eleição que se pro_cessou nO último- dia.
7. O Partido, na Bahia, estava adoiJitedd.O. Era neceSsário
Durante o discurso do_Sr. E_d_urado Suplicy, o Sr.
acordá-lo, dar-lhe vida, para que ele reconquistasse aquela
Magno Bacela, deixa a cadeira da Presidência, que é
posição de tempos a:trás;- de estrela maior _dos partidos de
ocupada pelo Sr. Epitácio Cafeteira.
Oposição ao Governo do Estado da_"6ahia.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
O trabalho foi enorme, e, no fim, venceu a ética,~a dedicaEpitádo Cafeteira, deixa a cadeira da_ Presidência, que
ção aos companheiros_, mas, sobretudo, a consciência !ia gravié ocUpada pelo Sr. Humberto Lucena, Presidente.
dade dos problemas do Partido. no Estado. Basta dizer que
o PMDB da Bah_i_a, há poucos anos, tinha, em sua bancada,
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo - -25 Deputados federais e um grartde número de Deputados
a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar, como Líder do
estaduais. Em 1986, elegeu 2 senadores. e o Governador da
PDT.
Bahia. Hoje, encontra-se numa posição difícil, quando temos
somente quatro Deputados federais, um Senador e 12 DepuO SR. MAGNO BACELAR (PDr=!y!A. ComoLí<;ler,
pronuncia _o seguinte discurso.)-Sr. Pre_sidente, Srs._s_~naQ_q-. tados estaduais.
.
res, o meu Partido, o PDT, realizou, ontem, reunião do seu
Isso é conse.qüêncüt de adm.inistraçôes qtie não soube(ariJ.
Diretório Nacio_oal na cidade do Rio de Janeiro. E.é nO sentido
dignificai" a conftança das bases .do. Partido. O Par(içio _funciode trazer, ao conhecimento de-siã Casa- e_ da :r~iação, as resolunou não como Urn.--mstrüiifento .da _Bancada como, w:n_ todq
na Bahia, não -Coino _ _u_m ·tnstf'-:1-mento de segmentos significações ali adotadas que ocupo a tribuna nesta tarde.
tivos da comunidade baiana, mas como instruniento de proteO PDT firmou, corno questão fechada, o combate à ante- .
ção a pequenos grupos ou de pe,.(;oas físicas.
cipação do plebiscito para 21 de abril, por entender que se
Foi contra isso que me insurgi, eu e outros companheiros
trata de um golpe contra a população brasileira. Da mesma
do quilate de Francisco Pinto; líder baiano e líder nacional;
forma, o Partido condena, também, o parlamentarismo prodo_ ex-Ministro -e. ex-Deputado Carlos SantAnna e de tantos
pos.to. Se os líderes dessa campanha ainda discutem e_ não
sabem o tipo de parlamentarismo que querem adotar, muito
outros important~s companheirOS. InSurgimO-riOs cóiifrá i:i"estado caótico em que se encontrava o PMDB Qa Bahia. _
menos razão terá o povo brasileiro para decidir antecipadamente e assinar um cheque no escuro para o Congresso, para
Para alegria e satisfação hOs_sa, depois de mais de sejs
que ele regulamente a questão posteriOrmente.
anos d~ traball~o ~é rio, dentf9..4'! étjÇa ~- d~ ye-p~adE;_, re~lizado
desde que ingr~s~mos no PMDB da Bahia, -co.nseguimos qUe ·
O Partido firmou ainda, cOmo questáo Techada, e pela
quase.todas as bases do Partido, até as de recan~_os longínquos
unanimidade dos membros de seu Diretório_, defender o sistema presidencialista; e, caso não se obtenha um acordo para
do Estado, alguns até de mais de_1.200 quilômetros, se fizessem presentes, perfazendo _um tQtal de_ 97% _de diret9rfõs
votação~ da segunda lei que regulamenta o plebiscito de 21
de abril, entrar na Justiça, argüindo a inconstitucionalidade
habilitados a exercitar o direito de vOto para eleger o Diretóiiõ
Regional da Bã.hia. Eles .foram. ~_lá -si,J.fragarartl a -chapa, por
da lei votada, por preterir os partidos políticos em benefício
de frentes que se organizariam.
_ .. __ .
mim encabeçada, de nome Reconstrução.
Durante- a b.riJ.panha, prometemoS aos cortêligionários
Sr. Presidente, este é o mais forte dos ~rgume.ntos: não
continUar _da~~<j 'dedicação_ e_xclusiva aos companheiros e às
se admite parlamentarismo sem partidos fortes. A idéia da
bases do Part~do; -respeitar e assistir as bases, os .militantes
re~lamentação posterior mostra claramente que a intenção
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que carregam_ ~- b~!ldeira do Partjdo_ em_totlos os municípios
baianos; reconstruir Ou fortalecer o Partido onQ!,':, por falta
de apoio, ele tenha _se enfraquecido; ~dot~r o- princípio da
ética na política, hripedindO que práticas equivocadas e desonestas ocorram em nosso Partido; fortalecer a Bancada com
base em suas lideranças verdadeiras, capacitando o PMDB,
como força principal, a unir tõdis~ ãs correntes e partidos
oposicionistas rumo à vÚória nas eleições patã o governo em
1994. Com esses argumentos e Com- esse- disçy,rsQ_, obtivemos
uma vitória retUmbante que mudou a feição, a cara do meu
Partido na Bahia.
De agora por diante, o PMDB da Bahia,_ tendo como
princípios básícos a ética, a moral_id(lde e a seriedade, irá,
por certo? fazer com que cesse a sangria que se ptocessou
dentro do Partido, no meu Estado. Alguns_líderes importantes
saíram por· motivos díve'rgentes da atual Administração; outros deixaram a legenda, cooptados pelos partidps que apóiam
o atual Governador do Estado; outros, ainda, foram cooptados por partidos oriundos ou filhos do próprio PMDB.
Quero deixar bem claro, falando à B_ahia através desta
tribuna, que essa sangria foi estancada. Varilos abrir as portas
do Partido para o reingresso dessas importantes lideranças
·que saíram, para que retomem ao ninho antigo; vamos abrir
as portas às novas ~~~eranças, sobretudo à juventude, para
que, injetando- sangue novo, possamos Saêudir o Partido e
obter vitórias brilhantes nos pleitos que se avizinham.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, com esse movimento
que encetamos na Bahia, e que mudou a feiçãO dO P3rtido
no Estado, conseguimos eleger, no último dia 7. a maioria
do Diretório Regional, que acabou fazendo de mim seu Presidente. Lutamos, no Estado, contradois ex-GovernadoresSr. Nilo Coelho e o honrado ex-Governador Roberto Santos;
contra· ·o tfóSSOLfder na Câmara Federal, Deputado Genebaldo Corrêa~ contra três Deputados Federais e dez -entre
doze -Deputados eStaduais. As bases derrotaram a cúpula,
porque esta não estava dignificando seus representados, os
militantes do Partido.
Coineçarnós na Bahia esse movimento-- pela ética~ pela
seriedade e pela moralidade e desejamos esteiJ.dê-lo ao Brasil
como um todo. A Bahia está na vanguarda para encabeçar
uma chapa na convenção nacional de 31 de maio, com a minha
pessoa, á do Deputado Francisco Pinto, a do Deputado Caorlos
Sant~Anna-e·outros--.. se companheiros de outros Estados
não o·'fizerem. Encabeçando ou simplesmente participando
da chapa para o Diretório Nacional,· o certo é que lutaremos
para renovar, dar nova feição e novo destino ao PMDB em
nível nacional. O meu Partido não po-de continuar sendo instrument0 protetor de pessoas ou de pequ·enos grupos: ele
tem de ser instrumento· das reivindicações legítimas de todo
o povo brasileiro.
Sr. Pi-esidente _e Srs. ~en:idores, a OOtlst_rução de uma
sociedade democrática requer instituiÇõeS sc?liOas e 1õrtes; e
entre essas instituições, ·eis_ Partidos políticás- têm ulll l_!lgar
de destaque; eles devem_ ter uma participa'çã-o sigriificatiVa
nos destinos do País. Em função disso, como Presidente Regional do PMDB na Bahia, vi!nho aqui COn~_l~t_nar os Colegas
de Partido para encetarmos essa luta pel~.-~tica partidária,
para que, a pãrtir de 31 de maio, tenhamos nova direção,
sobretudo um novo presidente da ExecutiYa Nacional do
"PMDB.
Como está não Po"de ficar, Sob pena-cie-o~Qrrer, fim nível
nacional, o que se d€:u noPMDB baiano,_gue_,dç 2S Deputados Federais, ficou -reduzido a quatro, apesar de as estruturas
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municipais êstarem firmes e fortes e de _ser ele o ~aior partido
da Bahia. Precisávamos acordar o Partido, dar vida, dar perspectivas de vitória nos pleitos que se aproximam. Com isso,
Sr. Presidente, pretendemos também cooperar para a mudança dos rumos do PMD B no Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE 0 SR. RUY
BACELAR EM SEU DISCURSO:
RECONSTRUÇÃO PMDB.
COMO ESTÁ. NÃO PODE FICAR.
O PMDB precisa reconquistar a grande expressão
que representa em nosso estado e em nosso País.__
A chance está nas suas mãos, amigo convencional
e milítante, que durante a Convenção Regio~al vai
votar e eleger o novo Diretório Estadual do partido.
Sua opção e seu_ voto em favor da Reconstruç.~o
do PMDB baiano representa muito.
·
RECONSTRUÇÃO SIGNIFICA:
• Ruy Bace_lar presidente regional do partido dando nova vida à estrutura partidária.
• Respeito e assistência -às bases partidáfiãS aos
militantes que carregam _a bandeira do partido em todos
os municípios baianOs~• Reconstrução do partido onde, por falta de
apoio partidário, ele tenha se enfraquecido ou d~ixado
de existir.
• Ética na política. impedindo qÜe práticas equivocada~ e desones.tas__ ocupem o nosso partido.
• Fortalecer o partido com base nas suas lideranças_ verdadeiras. Capacitar o PMDB como força P!!ncipal a unir todas as correntes e partidos oposiciõriiStas
rumo à vitóriã nas eleições para governo em 94.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. PronunCia
o seguinte discursO. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, inscrevi-me hoje e tomei também o cuidado
de inscrever-me para amanhã. Eu iria tratai' de um assunto
que hoje está na ordem do día: o problema da fome nacional.
MaS não conheço ainda o projeto do PT, que deve ter sido
entregue hoje ao Presidente da República. Em conseqüência,
prefiro, Sr. Presidente, pronunciar-me sobre este assunto amanhã, com maior profundidade, depois de conhecer esse projeto
que o PT levou ao Presidente da República e que, espero,
não tenha causado nenhuma suspensão, por um ano, de qúalquer dos seus dirigentes.
_
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me um aparte, nobre
Senador Jarbas Passarinho?
O SR. JARBAS PASSARINHO...:.. Ou.çoV.Ex•, com
muito prazer, embora tivesse terminado com essa provoca~~b.
O Sr. Eduardo SupJicy -De pronto, encaminho a V.
~:<' o Projeto de Segurança Alimentar, de autoria do Presidente do Partido dos Trabalhadores, Luiz Ignácio ~ul~ da
Silva, bem corno de José Gomes da Silva e outros técnicos
e representantes de entidades que participaram da sua elabor~ção.- Ademais, f?DCaminharei também a V. EX' cópia da
história, em livro, da tramitação no Senado -da qual, de
alguma forma, V. Ex~ participou- do Programa de Gararitia
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de Renda Mínima, que também tem relacão com o objetivo
de atacar a miséria no Brasil. Dentro de quinze minUtos,
estará em suas mãos o projeto e o livro. Obrigado.
O SR. JARBAS PASSARINHO-Já me acostumei, nobre
Senador, à fidalguia de V. Ex• e à rapidez com que executa
aquilo que promete. Tenho certeza de que poderei ler, ainda
hoje, essa documentação, para, sobre ela, me referir amanhã.
O meu objefivo, ínicialmente, é precisamente este: falar sobre
o PT e seu plano:
Anteontem, li um artigo de jornal que me causou a mais
profunda, não digo decepção, mas tristeza, angústia; uma
notícTa que não consegui reptoduzir, na medida em que não
encontrei outra vez - tantos são os jornais que lemos o original dessa matéria. Dizia a nOta que 20 mil brasileiros,
a partir do momento em que a noite desce sobre o País,
. vasculham as latas de lixo à busca de alimentos.
Falarei também, Sr. Presidente, sobre o artigo do industrial António Ermírio de Moraes, publicado na Folha de S.
Paulo de ontem, quando ele fala: "Fome, planos e complicadores". Provavelmente, aí, haverá alguma inter-relação com.
o Plano do PT.
Tenho um recorte do Le Nouvel Observateur, de _1983
-parece-me mais do que nunca oportuno tratar dele agora.
E, finalmente, um livro da .escritora fri:\ncesa Sylyje. Br~n~l~
que fala sobre "Uma Tragédia Banalizada", que_em francês
seria "Une Tragédie Banalisée", e que me parece mUito apropriado para caracterizar o caso cm que se sofre_ de fome,
tendo a maior possibilidade de produção de alimentos, que
é o caso do Br_asil.
E tenho aqui ao lado ainda,
Pn!Sídente, para amanhã
desdobrar es_se racipcínio, o número em bilhões de dólares
de desperdício que se faz neste Paísrela.ção não apenas
à produção agrícola, mas também, e especialmente, à questão
industrial. Tudo isso somado, a inipressão que me dá é que
não haveria pOssibilidade de fome no Brasil, de 20 mH pessoas
vasculharem latas de lixo, se tivéssemos uiha eficiê.ncia nqs
executivos que são responsáveis por esse·assunto.
Como a ·matéria de hoje; Sr. Presidente, da Ordem do
Dia, é importante - todas o são, mas. hoje ~la 4 particularmente importante- preferi pedir a V. Ex~ que me deixasse
inscrito para amanhã tratar da matéria. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a
mesa, requeriineilto que será lido pelo Sr. 1~' Sf:cretárió.
É lido o seguinte
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mente empurrados a, em 9ome de uma delas, decidir as outras
quatro". E citou S. Ex~ o. art. 59 da Con.Stitii.iÇão Federal
e o art. 230, alínea c do Regimento Interno do Senado Federal.
Trãta-se de uma Proposta de Emenda à Constituição,
a proposição mais importante da hierarquia jurídica brasileira.
Quanto à referência ao art .. 59 d.a Constituição Fed~ral,
no seu parágrafo único, onde se lê: "Lei complementar disporá
sobre a elaboração, redação, alteração e cons_alida.ção das
leis"J a nós nos parece que este dispositivo diz respeito apenas
~elaboração legislativa, ordinária e complementar. Não se
trata, portanto, de norma relacionada com o processo legislativo pertinente à tramit.ação das propostas de emenda à Consti~
tuição.
Em face da sua tramitação· em Casas separadas, determinada pela Constituição FederalQ.e 1988, a proposta de emenda
à Constituição está reg1.1lada, processualisticamente, nos Regimentos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
No Senado, as normas estão insertas nos arts. 354 a 373,
pertinentes à proposta de emenda à Constituição, co_m as
modificações introduzidas pela Resolução n' 89, de 1992.
O art. 371 dispõe:
"'Art. 371. É vedada a apresentação de proposta
que objetive alterar dispositivos sem correlação direta
entre si."
Esta disposição reforça princípio já adotado na lei int"e"rna
no art. 230~ que prescreve:
"Art. 230. Não se admitirá emenda:
c) que diga respeito_ a mais de um dispositivo, a
não ser que se trate .etc. m.odificaçõ.es.. correlatas, de
sorte que a aprovação relativamente a um. dispositivo
envolva a necessidade de se alterarem outros."

Enquanto esta determinação do art. 230 diz respeito especificamente ·a emen·das, assim consideradas as modificações
(supressivas, substitutivas, modificativas ou aditivas) de projeto de lei ordinária ou.complernentar em tramitação na Casa,
a do art. 371 diz respeito às propostas de emenda à Constituição. através d,as quais procura~se modificar a própria Carta
Magna. É dispositivo específico., de interpretação restritiva.
A norma do art. 371, por sua vez, dispõe sobre a apresen. tação - e não sobre votação - de proposta que tenha por
objetivo alterar a Constituição. Ela obrigaria a Câmara dos
Deputadós? Evidentemente que não. Essa Casa tem seus próprios dispositivos regimentais. Ela obrigaria o Senhor Presi
dente da República? Igualmente, não. A Constituição prescreve limites e condições para a apresentação de proposta
de emenda pelo Senhor Presidente da República, e nela não
·.
"
há essa restriç__ã~L
Portanto." a norma reginlental, salvo melhOr· ju'ízo, diz
respeito apenas à iniciativa de Senador, sem criai qualquer
obrigação à Câmara ou ao Presidente da Repúblíca.
- O que temos é uma proposta de emenda constitucional
oriunda da Câmara dos Deputados. O Senado atu.a, no caso,
como Casa r~jisora. sem qualquer participação na apreserftação da propOSição.
·
Por oport.uno,lembro que o Regimento Interno do Sent1
do Federal adota o princípio básico de QUL'" unlil "
aprovada pela Câmara dos Deputado•.
desdobramentos, de divisão.
Dispõe ãft. 312, letra a:
4

Nos termos dq_;utigo 336, alínea c do Regimento Interno,
requeremos a urgência para o ofícioS n~ 48, de 1992. .
Sala das Sess.ôes, 9 de fevereiro dç. ~9.93.. - Marco Maciel
- Mário Covas - Aureo Mello - Garibaldi AlVes Fiiho ..:....
Esperidião Amin.
o

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O requerimento lido se.rá.vºta.d.o após a Ordem do Dia, na forrna· do
art. 340. 11. do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE(Humberto"Lucena) -Srs. Senado-.
res, o Sr. Senador José Paulo Biso!, Líder do PSB, usando
a palavra na sessão ordinária de ontem, após razões Ctue expendeu, solicitou .-que a Mesa di"Vída a PEC n·' 2,-_ae 1993,_ o
chamado ajuste fisCal, em cincO emen·das, para que, segundo
S4 Ex~, "possamos discutir c votar cada u.rlJ.a na sua_ síngtilaridadc, na sua e~pccificidadc e para que não sejamos ingcnua-

4
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"Art. 312. O destaque de partes de qualquer
proposição, bem como de emenda do grupo a que pertencer, pode ser concedido, mediante deliberação do
Plenário, a requerimento de qualquer Senador, para:
a) constituir prOjCto autónomo, salvo quando a
disposição a- destacar seja de projeto da Câmara;"

No mesmo sentido, reforçando a tese, dispõe o art. 133,
letra d:

"Art. 133. Todo parecer deve ser conclusivo em
relação à-matéria a que se referit, pOdendo a conclusão
ser:
•••••••••••••••••••••••~•••P•••••••••••••••n•~~•••••••••••••••••••

d) pelo destaque, para proposição em separado,
de parte da proposição principãl, quando originária
do Senado, ou de emenda."
Como vê o nobre Senador José Paulo Biso I, a Presidência
não tem como atender, portanto, a sua solicitação, impOssibilitada que se acha por força regimental de dividir essa proposta, oriunda da Câmara dos Deputados, em c~nco.
Isso não significa, no entanto, que o Plenáno do Senado
não possa retirar partes do texto. Basta que seja apresentado,
na hora oportuna, o destaque respectivo_.
Diz o arC 372:
"Art. 372. Aplicam-se à tramitação da Proposta, no que couber, as normas estabelecidas neste Regimento para as demais proposições."

E o art. 312:
"Art. 312. O destaque de partes de qualquer
proposição, hem como de emenda do grupo a que pertencer, pode ser concedida, mediante deliberação do
Plenário, a requerimento de qualquer Senador. para:
b) votação em separado;
c) aprovação ou rejeição."
O Plenário da Casa saberá, democrática e ·soberanamente, decidir sobre a permanência ou não, no texto, das várias
disposiçõcs·contidas na PEC enviada pela Câmara dos Deputados à sua apreciação.
O Sr. José Paulo Bisol- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. JOSÉ PAULO BJSOL (PSB -RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, apresentei ontem,
neste plenário, uma tese no entendimento d~ .que o Projeto
de Ajuste Fiscal não é uma emenda CO?stitu~on_~~-~· SÍ!fl,
comporta cinco emendas constitucionais. O· meu· t:'ropósito
era evitar o que, climaticamente, se estabeleceu aqui, no sentido de que o ajuste fiscal, como cooperação para.o re~t~bele
cimento do Estado Brasileiro, fosse votado _com stmplictdade,
sem emendas que obrigassem o retorno à Câmara Fe~eral_.
V. Ex~ está decidindo que não tem fundamento Jurídtco
a tese que apresentei. V. Ex~ diz q~e o art. 59 da Constituição;
que lembrei ontem, prevê uma lei complementar que devera
ou já deveria ter feito as regras de elaboração _de leis. Como

Ex~ acrescentou que nem a Câmara nem o Senado poderia,
a partir de seus Regimentos, rejeitar uma proposta que se
chamasse de emenda, no singular, e que, na verdade, fossem
emendas em cinco dimensões, parece-me que é um caso de
anomia.
.
Se a tese da Mesa está correta, então, essa lei complementar é necessária, não podemos mais legislar. Prestem
bem atenção; é só ler as decisões do Supremo Tribunal Federal. Quando existe um direito, no caso, o -direito de legislar,
e o exercfcio desse direito depende de uma lei complementar,
isto é, quando a Constituição confere Um Qireito,_Qlas o exercício depende de uma lei complementar, este direito não pode
ser alegado, e o Supremo Tribunal Federal - e os tribunais
brasileiros têm reiterado isto- não pode atender o seu direito
constitucional, porque falta a regulamentação~ Então, não
temos o direito constitucional de legislar, se, na verdade, em
razão da ausência da lei complementar, não dispomos de nenhuma regra.
Sustentei, ontem, que, na ausência deSsa lei Cõmplemen~_
tar, temos que nos socorrer do Direito regimental. A Câriiar3.
socorre-se do seu Regimento; nós devemos nos socorrer do
nosso.
Ontem, lembrei o art. 230 do nosso Regíriie!ito, (iue aiz:
"Art. 230. Não se admitirá emenda: - -

V.

e

c) que diga respeito a mais de um dispositiVO
(.. .);"
Lembrei que o próprio Regimento só abre duas exceções:
quando, alterando-se um dispositivo, outros resultem ein Contradição com o texto. Se a alteração de um dispositivo afeta
outros, neste caso, por exceção, a emenda pode atingir mais
de um dispositivo. A segunda exceção é 3 do substitutiv~,
que está na parte geral do Regimento._ O Dr. Guida alertou-me
para o fato de que se trata de emenda constitucional e de
que tenho que me socorrer da parte do Regimento que diz
respeito especificamente a -emendas constitucionais. Mas lá
existe o ait. 371, que diz a mesma coisa, que conceitualmente
repete para o caso das emendas constituciOnais a hipótese
normativa das emendas em geral. Ali até se diz com mais
rigor, porque ali se proíbe qualquer emenda sobre mais _de
um dispositivo constitucional sem que haja correlação direta,
que é a correlação lógica que eu lembrava em meu dispositivo
ontem.
De duas uma: ou não há regramento, ou não há normação, e estamos tolhidos, impedidos de exercer o direito de
legislar, inclusive o direito de fazer emendas constitucionais,
ou, na ausência da lei complementar, devemos nos socorrer
do Regimento. Ou é um caso de anomalia, Srs.- Senadores,
e estamos com as mãos amarradas, ou é um caso de, na ausência da lei devida, a complementar, nos socorrermos da lei
existente, que são os regimentos.
.
Agora, existe algo; Srs. Senadores, que não pode ser
JOgado fora, de que não é possível passarmos por ·cima; é
o sentido, é a significação das palavras. Sei que os anglo-saxões
têm um preceito muito repetido: never cite the dictionary
as authority - nunca cite um dicionário como autoridade;
mas, na ausênCia de códigos, de preceitos constitucionais,
e, segundo decisão da Mesa, na ausê_ncia de preceitos regimentais, o único preceito que tenho é o vernacular, que lembrei
ontem en passant.
O que quero dizer. se há seriedade vernacular em tudo
isso, o ato de emendar - podem ler em qualquer dicionário,
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a começar pelo Aurélio - significa· ato de corrigir defeito
Mas acrescentaram duas ações ao ajuste fiscal, duas ações
que não têm correlação nenhuma - a não ser -aquela da
ou falta. Quer dizer, dado um todo, que, no caso-; é a Constiminha pessoa com Adão e Eva- com os demais dispositivos.
tuição Federal, que, em outro caso de emenda, seria um proEntre os dipositivos do ajuste fiscal e a ação de constituciojeto de lei, diagnostico neste todo um defeito ou uma falta
e socorro-me vernacularmente de uma ação que se chama
nalidade, entre os dispositivos do ajuste fiscal e a ação de
interpretação do direito federal só existem relações ou correlaemendar, que é igual a remendar uma calça rasgada. De duaS,
uma: ou eu acrescento um pano até de cor diferente e o
ções elásticas, infinitas e interininavelmente abrangentes, mas
não existe nenhuma correlação lógica, não existe nenhuma
costuro no todo chamado calça, e continuo_ a usá-la, ou substituo a calça, e a jogo fora. Se estou substituindo, não estou
correlação direta. Então, mesmo adotando o pontó de vista
da Mesa, pelo menos as duas ações têm que ser excluídas.
emendando; se estou emendando, não estou substituindo.
Então, vernacularmente, emenda significa emenda em
OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena}-Nobre Senacima de uma unidade, de um dispositivo único, e só se pode dor, eu pediria que V. Ex~ concluísse o seu pronunciamento.
emendar mais de um dispositivo, ainda vernacularmente, se
O seu tempo está esgotado.
a emenda do dispositivo principal produz, cm relação a esses
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Vou concluir.
outros dispositivos, uma correlação direta de contraditorieDe modo que eu pediria a V. Ex•, tiumildêmenúe, que
dade. Se, emendando um dispositivo, não acarreto nenhuma
me concedesse um recurso ao Plenário. Nós ~gui chamamos
correlação, dialética ou contraditória, não___ tenliO condições
- esse recurso de recurso -à Comiss:lo de Constituição, Justiça
jurídicas, vemaculares, de acrescentar outros dispositivos.
e Cidadania. Não. Do ponto de vista do nosso Regimento,
Agora, eu, ontem, dizia que correlação é um conceito
elasticíssimo, e até citei um exemplo: eu e Adão e Eva estamos trata-se de um recurso ao Plenário, recurso esse que, n()S
correlacionados _filogeneticamente, por ascendência ou des- seus trâmites, deve passar pela Comissão de_ Constituiçiio,
cendência, conforme for o ponto de vista. Eu e tudo que Justiça e Cidadania para que- ela elabore juridicamente- uril
parecer e venha, então, à consideração do Plenário.-- ·
estiver acontecendo em matéria de coisas e pessoas no mundo,
Faço isso, não porque eu queira criar obstáculo. faço
neste momento, estamos correlacionados, no sentido de que
somos contemporâneos. A contemporaneidade nos correla- isso - vou explicar depois, num pronunciamento - para
não criar obstáculos, porque se o texto continuar como está,
ciona. Mas não é essa a correlação legal, porque a lei não
sem correlação nenhuma com essas duas ações aí, vou ter
brinca com semelhantes elasticidades. Uma lei que brincasse
a pretensão de chamar a atenção dos meus amigos Senadores
com semelhantes elasticidades deixaria de ser lei, porque
abrangeria todas as hipóteses que a vontade do intérprete sobre o que é que significam essas duas açóes, que tipo de
brutalidade jurídica estão fazendo aqui.
entendesse.
Então, evidentemente, se por acaso conseguir convencer
A lei não pode lidar com elasticidade semelhante. Então
os meus companheiros - e o assunto é grave: já sei que
ela fala, como o Regimento fala, em Correlação direta, que
é a. correlação lógica de contradição. Quer d~er, se eu mudo a Ordem dos Advogados está se movimentando; já sci"qtie
um texto e a modificãção se reflete em outros textos, sou os juízês dos Estados estão se movimentando, já sei que os
obrigado; necessariamente- necessidade, no sentido lógiCo, Tribunais dos Estados estão se rnovimemftndo, porque essas
significa o que não-- pOde ser de outro modo - , porque, duas ações são a literal castração dos juízes, a literal castração
Senador, não pode ser de outro modo. pois cu afeto a outros dos tribunais regionais, são a ditadura de onze Ministros do
Supremo Tribunal Federal e de outros tantos do Superior
dispositivos. Esta é a única possibilidade.
Então, "emenda", aqui no -senado, ali na Câmara, lá Tribunal de Justiça; são uma decapitação da vida jurídica;
no Planalto, em qualquer escola pública, nos dicionários, em são um amortecimento, uma petrificilção da criatiVidade juri·qualquer lugar do mundo em que seja utilizada, significa algo dica; são, em suma, uma verdadeira barbáiíe- , eu pediria,
então, a V. Ex• que recebesse a minha súplica como um recurso
· que se faz numa parte de um todo. Esta é que é a verdade!
Agora, reparem o· seguinte: se posso emendar e chamar ao Plenário para que essa questão tramite pela Comissão de
de emenda- como esta faz -mais de um dispositivo, ·vou Constituição, Justiça e Cidadania e volte para a decisão da
fazer uma indagação aqui, que duvido que me respondam: maioria deste Colégio. OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} -Nobre Senase posso emendar dez, por que é que não posso emendar
cem, se não existir a correlação? Se posso emendar cem, dor José Paulo Bisol, V. Ex~ comentou uma decisão da Mesa.
por que é que não posso emendar duzentos e quarenta e Lembro porém que V. Ex• não suscitou nenhuma questão
tantos: dispositivos, que é o que tem a COnstituiÇão? Quer de ordem. Nos termos do art. 403 do Regimento Interno,
dizer, através de uma emenda eu faço uma nova ConStituição. lê-se:
Não é possível! Nós temos que ser rigorosos!
"Art. 403. Constituitá questão de ordem. susciA Câmara tem um regimento menos claro sobre esse
tável em qualquer fase da sessãO. pelo prazo Ue cinco
assunto e, como os interesses políticos são grandes saltadores
minutos, qualquer dúvida sobre interpretação ou aplide obstáculos - a característica da articulação política é saltar
_cação deste Regimento.
obstáculos; às vezes saltar obstáculos legítimos; às vezes saltar
Parágrafo úniCo. Paia contraditar questão dê orobstáculos que deveriam ser mais altos; às vezes saltar obstádem, é permitido o uso da palavra a um só Senador,
culos que deveriam ser, desculpem-me o neologismo, ''insaltápor prazo não excedente ao fixado neste artigo."
veis" - , como a articulação política tem esse -sei lá, acho
E diz o artigo 405:
que em todo_ mundo é a_ssim - vício, essa consuetudo, o
"Art. 405 A questãode ordem será decidida peque é que a Câmara fez? "Não, nós precisamos solucionar
esse problema do ajuste fiscaL É uma questão patriótica, é
lo Presidente, com recurso para o Plenário, de ofício
uma questão nacional, os valores Q'!e estão em jogo São valores
ou mediante requerimentõ, que sõ será aceito se formulado ou apoiado por Líder."
realmente respeitáveis. Então, vámos fazer aí como está."
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V. Ex~ fez uma solicitação num discurso que pronunciou.
Portanto, não suscitou uma questão de ordem. Daí por que
não está previsto, no Regimento, o recurso ã. que alude V.
Ex•
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Sr. Presidente, V. Ex•
pode me dizer o que é uma questão de ordem?
'
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - V. Ex•,
para levantar uma questão de ordem, tem que se fundamentar
no art. 403 e seguintes do Regimento Interno.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Eu não estou discutindo
a forma. O que é urna ·questão de ordem? Ontem, levantei
aqui, num pronunciamento, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTK"(Humberto L"ucena) - V. Ex• fez
um discurso, nobre Senador, e terminou fazendo uma solici~
tação à Mesa.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Um discurso que era
uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V.Ex• não
fez questão de ordem. Estou me atendo à norma formal,
do ponto de vista do Regimento.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -Só quero afirmar a V.
Sr. Presidente, que dando nome ou não dando nome,
o que fiz foi uma questão de ordem. Mas entendo esse tipo
de formalidade.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Veja bem
como V. Ex~ terminou o seu discurso de ontem: "Solicito,
se for necessáfio formularei por escrito _o pedido ... " - o
pedido -V. Ex• não estava, portanto, levantando dúvida
regimental alguma- "que a Mesa divida, como o Regimento
impõe, essa emenda em cinco emendas, que estão dentro
dela, para que possamos discutir e votar cada urna na sua
singularidade''.
Ex~,

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - E não é uma questão·
de ordem?
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -V. Ex•
não a fez mas não está impedido de suscitá-la agora.
Nobre Senador José Paulo Biso!, V. Ex~ há de convir,
Magistrado que foi, que tenho que me ater ao que está no
Regimento. Não posso considerar questão de ordem urna
questão de ordem que não foi levantada.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Substancialmente, tudo
que fiz foi uma-questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Apenas
quero pedir a V. Ex~ que, para ficarmos no Regimento, susCite
a questão de ordem e, então, darei uma decisão mais sucinta,
nos mesmos termos anteriores e terá V. Exa direito ao seu
recurso.
Quero me ater ao Regimento, porque a única ·maneira
que ternos de disciplinar os nossos trabalhos é cumpri-lo.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Sr. Presidente, suscito
a questão de ordem.
O Sr. Espetidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Esperidião Amin.
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O SR. ESPERIDIÁO Ali-DN (PDS - SC. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) Sr. Presidente~ tenho a impressão- estou
confiando na memória -que a resposta dada pelo Senador
Chagas Rodrigues, então em exercício da Presidência, ao discurso do Senador José Paulo Bisol, deu forma à questão de
ordem quando S. Ex• disse que levaria o assunto à consideração de V. Ex• que o responderia.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Li. nobre
Senador Esperidião Amin, a manifestação do nobre Senador
Chagas Rodrigues, que se limitou a dizer que levaria as considerações do nobre Senador José Paulo Biso! ao conhecimento
da Presidênci-a da Casa e nada mais.
Já que o nobre Senador José Paulo Biso! agora transforma
a sua solicitação numa questão de ordem, de acordo com
o art. 403 do Regimento, colocando para Mesa uma dúvida
regimental, a Presidência vai decidir a questão de ordem.
A decisão não é difererite daquela que já proferi. A Presi- dência enten~e que o art. 59, TIÇ) seu parágrafo único não
compreende o processo legislativo pertinente às emendas à
Constituição:
Realmente, salvo melhor juízo, essa lei complementar
referir-se-á, apena~, ao processo le_gislativo das leis ordinárias
e complementares.
Por outro lado, V. Ex• há de convir que o art. 230 do
Regimento não se relaciona com a proposta de emenda constitucional, porque essa matéria está contida num capítulo especial, conforme fui justificado a V. Ex~ pela Assessoria da
Mesa_- Das Proposições Sujeitas a Disposições Especiais.
CAPITULO 1: Da Propo-sta de Emenda à Constituição, que
vai dos arts. 354 a 373. E V. Ex'. estabeleceu, como fundamentO principal de sua- questão de ordem, o art. 37l;_Que
diz:
Art. 371. _ "É vedada a apresentação de propostas que
objetive alt..::rar dispositivos sem correlação direta entre si".
Ora, se a redação do art. 371, fosse:
''É vedada a l'Otação da proposta que objetive alterar
dispositivos sem_ correlação direta entre si" seria diferente,
pois, no Senado, não temos a apresent3ção de proposta, mas
apenas a votação de proposta de emenda constitucional, oriunda da Câmara dos Deputados. Portanto. ao ver da Presidência,
a oportunidade regimental que V. Ex• teria para colocar em
votação, separadamente, os dispositivos a que aludiu e dos
quais discorda, seria justamente o_dcstaque de parte da proposta de emenda, para votação em separado.
O Sr. José Paulo Bisol-- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo
a palavra ao nobre Senador.

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, recorro da deçísão com os fundamentos
já expendidos e, do ponto de vista dos artigos do Regimento,
o recurso se baseia no art. 230, alínea c, combinado com
o art. 371, que, por sinal, explicitamente, diz respeito à apre~
sentação de propostas.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O art. 405.
do Título XIII, Da Questão de Ordem, diz:
Art. 405. "A questão de ordem será decidida
pelo Presidente, com recurso para o Plenário, de ofício
ou mediante requerimento, que só será aceito se formulado ou apoiado por Líder".
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V. EX' é Líder c, portanto, pode formular o recurso.
A Mesa recebe o recurso de V. Ex', e o submeterá,
na sessão de amanhã, ao Plenário do Senado Federal.

O Sr. Jarb8s Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA. Pela ordem.
Sem revisão dO orador.) - Sr. Presidente~ eu pedi a palavra
pela ordem, não a pedi para uma questão de ordem. E, pela
ordem, no Regimento, quero apenas acrescentar, nesta discussão, uma experil!ncia que me pennite o termo regimental
"'pela ordem".
Quando eu era Coordenador Político do Governo passa-
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COMPARECEM MAlS OS SRS. SENADORES:
Aureo Mello- Dirceu Carneiro- Iram Saraiva -::-José
Fogaça- José Sarney- Levy Dias- Luiz Albf?.!:!_2_:-::- Má.rio
Covas- Marluce Pinto- Meira Filho- Nelson Wedekm.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esgotado
o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 58 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

do, presente V. Ex\ se não me falha a memória. no Palácio

do Planalto, com o Presidente da Câmara, Deputado lbsen
Pinheiro, com o Presidente do Senado, Mauro Benevides e
os Líderes, inclusive _o Líder Marco Maciel, e se encontraria
V. Ex• como Líder, há de recordar-se v.. Ex~ que o Governo
pretendeu mandar, numa única proposta de emenda, um ajuste fiscal, que era chamado "EmendãoH, mais do que um ajuste
fiscal, e, na ocasião, não houve discrepância. Mas, ao chegar
a Mensagem do Presidente da República à Câmara dos Deputados, a Câmara, por seu alvedrio, decidiu discriminar a proposta em cinco outras, desdobrá-la em cinco outras, já no
Regimento da Câmara, que é o atual.
Eu não estaria aqui, Sr. Presidente, e menos ainda em
nome do meu Partido, desejando delongar este trabalho. Acho
até que todos nós somos responsáveis pelo Governo do Presidente Itamar, a partir do momento em que votamos, de maneira indiscutível, o impeachment do Presidente Collor.
Desejo, entretanto, chamar a atenção para este fato histórico, embora compreenda, desde logo, que ele não gera jurisprudência.
Então, o prohlema para nós, a partir daquele instante.
não era mais apresentar emendas à emenda, mas_ sim considerar que o todo não poderia ser votado de maneira una
e indivisível; já que se tratava de pontos diferentes da Constituição, a cada ponto caberia uma emenda correlata. Aí no
sentido mais st~cto senso a que se referiu o Senador José
Paulo Bisol._
Era apenaS esta observação que eu queria fazer, lembrando que V. Ex~ amanhã dará a sua decisão, e talvez esta observação seja importante, ainda que eu não deseje, de modo
algum, prolongar no tempo a decisão que devemos fazer em
favor do País.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Muito obrigado a V. Ex•
Lembro aos Srs. Senadores que a minha decisão já foi
dada. Apenas amanhã constará da Ordem do Dia para a votação em plenário, soberanamente, o recurso do nobre Senador
José Paulo Biso!.
O SR. JARRAS PASSARINHO - E quero, se V. Ex'
me permite, congratular-me com V. Ex~. porque poderia usar
o Regimento e, em vez de submeter ao Plenário, V. Ex•,
de ofício, recorreria à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, e ísso, então, impediria o Senador José Paulo Biso!
de amanhã verificar-O Plenário decidir a matéria.
Parabéns a V. Ex"
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Muito obrigado, nobre Senador.

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N' 50, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do P~ojeto de_ Le! da
Câmara no 50, de 1992 (n°4.621/90, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe
sobre a criação de Escolas Técnicas Federais e dá outras
providências, tendo
Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador
João Calmon, favorável coro Emendas que apresenta.
A matéria constou da pauta da sessão extraordinária do
dia 3 do corrente, oportunidade em que foi aprovado o regue~
rimento de adiamento de votação para um exame da Comissão
de Educação.
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo
o nobre Senador João Calmon para proferir o parecer sobre
a matéria.
O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES, Para proferir
parecer)- O Poder Executivo encaminhou em 1990 o Projeto
de Lei no;. 4.621-A, de 1990, que "dispõe sobre a criação de
Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais e dá outras providências''. Tal Proposição visa a assegurar o funcionamento
das escolas construídas nos termos do Programa de Expansão
"e Melhoria do Ensino Técnico (PROTEC), criando os respectivos cargos e funções. Após longa tramitação, o Projeto em
epígrafe chegou a esta Casa, -tornando o no 50, de 1992.
Tão longo prazo, segundo informações do Ministério da
Educação e do Desporto, desatualizaram diversos dispositivos
daquele Projeto. Desse modo, a partir da Lei n' 7.816, de
12.9.89, as novas Unidades de Ensino Técnico Industrial passaram a funcionar como Unidades Descentralizadas, subordinadas e vinCuladas às Escolas-mãe já existentes nos Estados.
Foram verificadas também falhas na nomenclatura de Escolas,
a não previsão de cargos de confiança e a duplicidade de
carsos em relação à Lei n9 8.433, de 16.6.92, entre outras
questões.
Considerando a urgência de as escolas concluídas iniciarem as suas atividades_ ou de terem regularizado o seu funcio·
namento, o mencionado Ministério sugeriu a este Relator
uma série de modificações destinadas a adequar o Projeto
de Lei original. Segundo seus estudos, enquanto o Projeto
em análise propõe a criação de 3.150 novos cargos de Professores_de Ensino de 19 e zç Graus e 6.489 novos cargos Técnico-
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Admínistnitivos, tais nUmereis devem ser reduzidos, respectitrativ'?s, bem como 197 (cento e noventa e sete) cargos de
vamente, para 1.041 e 4.173. Levando em conta que as Escolas ! Direção (CD) e 1340 (um mil trezentos e quarenta) Funções
em tela, segundo o MEC, atenderam em 1992 a 66.815 alunos, __ 1 Gratificadas (FG) no Ministério da Educação e do Desporto,
a relação alunos/docente foi de 20,0 e a relação alunos/funnos Centros Federais de Educação Técnológica (CEFETs)
cionário, técnicO-administrativo, 7 ,8, computando-se os care nas Escolas Técnicas Federais (ETFs), para atender às novas
gos já criados pelas Leis n•s 7.816, de 12.9.89, e 8.433, de
Escolas de Ensino Técnico e Agrotécnico, bem como às Esco16.6.92. Como a expeCtativa de matrícula em 1993 é de 120
las de Ensino Técnico e Agrotécnico existentes e às.Unidades
mil alunos, tais relações poderão subir, respectivamente, para
de Ensino Descentralizadas (UNEDs), relacionadas nos refeR
36,0 e 13,9.
ridos Anexos, assim distribuídos:
Assim, as mudanças requeridas pela nova situação recoa) 228 (duzentos e vinte e oito) cargos de Professor de
mendam a seguinte
19 e 29 Graus, 2996 (dois mil novecentos e noventa e seis)
cargos TécnicoRAdministrativos, 88 (oitenta e oito) CD e 330
EMENDA SUBSTITUTIVA N" 1-CE
(trezentos e trinta) FG, no Quadro Permanente do_Ministério
Dispõe sohrc a criação de Escolas Técnicas e Agr:otéçda Educação e do Desporto, para atender às Escolas Agronicas Federais e dá outras providências. - - -técnicas Federais.
0 Congresso Nacional decreta:
b) 813 (oitocentos e treze) cargos de professor de 1"' e
Art. 1'·' Fica criada a Escola Técnica Fedeiàf de R_-orahiia,
2~' GraUs~ 1177 (um mil cento e setenta e sete) cargos TécnicoR
entidade de natureza autárquica, vinculada ao Ministério da
Administrativos, 109 (cento e nove) CD e 1010(um mil e
Educação c do Desporto, sediada na cidade de Boa Vista,
dez) FG, nos Quadros Permanentes dos Centros Federais
Estado de Roraima, nos termos da Lei n" 3.552, de 16 de
de Educação Tecnológica e das Escolas Técnicas Federais.
fevereiro de 1959, alterada pelo Decreto-Lei n~ 796, de 27
Art. 49 As Unidades de Ensino Descentralizadas-UNE Os
de agosto de 19()9.
das Escolas Técnicas Federais e Centros Federais de Educação
Tecnológica, relacionadas no Anexo II desta Lei, e as novas
Parágrafo único. A Escola Técníca Federal de Roraima
Unidad_cs de Ensino Técnico e Agrotécnico, cOmo prevísto
terá sua finalidade, organização administrativa, didática e panos artigos 19 e 29 , criadas na forma desta Lei, serão implantrimonial definidas em Estatuto próprio, aprovado nos termos
tadas gradativamente, bem como seus respectivos cargos e
da legislação em vigor.
funçõe-s de confiança, dependendo da existência de instalações
Art. 2n Ficam criadas as Escolas Agrotécnicas Federais
adequadas e de recursos financeiros necessários ao respectivo
funcionamentO.
de Ceres-GO. Codó-MA, Colorado do Oeste-RO, GuanamParágrafo único. Os cargos e funções de confiança das
bi-BA, Rio-do Sui-SC, Santa lnês-BA, São Gabriel da CaUnidades de Ensino Descentralizadas, relacionadas nos Ane~
choeira-AM, Senhor do Bonfim-BA e Sombrio-Se, subordixos I e II desta Lei, serão providos somente após a expedição
nadas ao Ministério da Educação c do Desporto, como órgãos
da respectiva Portaria de autorização de funcionamento, por
da administração direta.
_
parte do Ministério da Educação c do Desporto.
Parágrafo úniCO .. .,As Escolas Agrotécnicas Federais, ~e
Art: 59 O Poder Executivo ado tará as providências necesque trata o caput deste _artigo, terão suas finalidades c_ orgamsárias à execução da presente Lei, correndo as despesas à
zação admini"S!rativa estabelecidas pelos seus Regimentos, nos
conta dos recursos orçamentários destinados ao Ministério
termos da legislação em vigor.
da Educação e do Desporto, às Escolas T~çnicas Federais
Art. 3n FiCam criadas, na forma dos Anexos I, II, Ill,
e aos Centros Federais de Educação Tecnológica.
IV, V, VI. VII, VIII e IX desta Lei, 1041 (um mil e quarenta
A~L 6~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
e um) cargos- de Professq_r de Ensino de l 9~e 2"' Graus~ ç ~173
Ait:79 Revogam~se as ~isposições effi contrário.
(quatro mil cento c setCnta e três) cargos_Técnico-Ad_~inisR
ANEXO I
QUADRO DI: PESSOAL PARA A E:SCOLA TéCNICA FEDERAl OE

Rõf~Alt1A

QUADRO

I

TÉCN!CO-ADM!N!SlRAT!VOS

I

1-------------------------------------1
DENOHlNACÃO
DOCENTES
l NíVEL I NíVEL
l
I
I
I SUPERIOR I
MÉDIO I DE APOIO I
l-----------------------1-----------l------------l-----------l------------l
[
l
l
l
[
Boa Vista

I

1

60

I

t

24*

I

I

29-t~

50•

I

I

1----------------------~-1-----------l------------l-----------l------------l

I

I

I

TOTAL

I

l

l

l

24

60
I

I

I

50

I

I

I

29

l

I
I

I ------------------------------------------------------------------------1

1085 .. Detalhamento espec1ficado no Grupo III dos AneKOâ IV, V e VI
FUNCõES DE

CONFIANÇA A SEREH CRIADAS NA ETF OE RORAIHA E NÁS

33 UNIDADES OE ENSINO DESCENTRALIZADAS - UNEOs DO

ANEXO

II

Fevereiro de 1993
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QUADRO II

!------------------------------------------------------1
I
FUNCÕES DE CONFIANCA POR UNIDADE DE ENSINO TÉCNICO INDUSTRIAL

I
I

----1

I

U NE D

E T F

I

I

I

---------------------------------1------------------------------l
I
I
CD:

CD-2 = 01
CD-3 = 01
CD-4 = 08

FG:

FG1
FG2
FG3
- FG4
FG5
FG6
FG7
FGB

02
05
05
20
= 04
= 07
= 01
= 09

I
I
I

TOTAL = 53

I

TOTAL = 10

I

=
=
=
=

I
I
I
I
I

CD:

CD2 = -CD3 = 01
CD4 = 02

FG:

TOTAL = 03

FG1 • 03
FG2 = FG3 = FG4 = 12
FG5 = 04
FG6 = 05
FG7 = 01
FGB = 04

I
I
I
I
I

= 29

I

I

TOTAL

I
I
I
I

1-------------------------------l-----------------------------------l
I SUBTOTAL DE CD: 01 K 10 = 10
I SUBTOTAL DE CD: 03 K 33 = 99
I
I

SUBTOTAL DE FG: 01

I
I

TOTAL DE CD:

K

53

= 53

I

SUBTOTAL DE FG: 29

I
I

TOTAL DE FG:

K

33

= 957

I

l------------------------------1------------------------------------l
I
I
I
109

1010

--------------------------------------------~---------/--)

I
I

___________ _
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ANEXO

II

QUADRO DE PESSOAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO DESCENTRALIZADAS
QUADRO III

DENOMINAC~O

I

I

I

I

I

I

1------------------------------1

ISUBORDINAC~OI

I

TéCNICO-ADMINISTRATIVOS

DOCENTES I
NíVEL I
I
I SUPERIOR I

NÍVEL
MéDIO

. I NÍVEL I
I DE APOIO I

l---------------·-·-·-l-----------l----------l----------l---------1-------l 01. ALTAMIRA
I ETF-PA
I
10**
I
01**
I
08**
I
01**.
I 02. ARAXÁ
I CEFET-MG
I
I 03. BARREIRAS
I ETF-BA
I
I 04. CAJAZEIRAS
I ETF-PB
I
05. CEDRO
I ETF-CE
I
06. COLATINA
I ETF-ES
I
07. CORNéLIO PROCóPIO I CEFET-PR
I
08. CUBA TÃO
I ETF-SP
I
09. EUNAPOLIS
I ETF-BA
I
10. FLORIANO
I ETF-PI
I
11. IMPERATRIZ
I CEFE:T-HA
I
12. JATAi
I ETF-GO
. I
13. JUAZEIRO DO NORTE I ETF~Ct
.I
14. LAGARTO
I ETF-SE
I
15. LEOPOLDINA
I CEFET-MG
I
16. HACAÉ
I ETF-Campos I
17. HANAUS
I ETF-AM
I
18. HARABÁ
I ETF-PA
I
19. MARECHAL DEODORO
I ETF-AL
.i
20. MEDIANEIRA
I CEFET-PR
I
21. MOSSORó
I ETF-RN
I
22. NOVA IGUACU
I ETF-RJ
I
23. NILóPOLIS
I ETFO-RJ
I
24. PALMEIRA DOS iNDIOSI ETF-AL
I
25. PATO BRANCO
I CEFET-PR
I
26.PESQUEIRA
IETF-PE
I
27. PETROLINA
I ETF-PE
I
28. PONTA GROSSA
I CEFET -PR
I
29. S~O JOSé
I ETF-SC
I
30. SAPUCAIA DO SUL
I ETF-Pelotasl
31. SERRA
I ETF-ES
I
32. VALENCA
I ETF-BA
I
I 33.VITóRIA DA CONQUISTAI ETF-BA
I

60
60
10**
10**
10**

I
I
I
I
I
I
I
60
I
10**
I
40*
I
35*
I
60
I
60
I
31*
I
I
25*
I
10*11
I
.10**
I
I
10*11 ... I
10** · I
10**
I
10•11
I
I
I
60•
I
I
12*
I
10**
I
10**
I
60
I
60
I

24
I
24
I
01**
I
01**
I
01**
I
01**
I
01*
I
24
I
01**
I
01*
I
01*
I
24 .
I
24
I
01
I
01**
I
01
I
01**
I
01**
I
01*
I
..01** .. I.
01**
I
01**
I
01**
I
01**
I
01**
0111
I .
24
I
01•
I
01**
I
01**
I
24
I
24
I

.1

50
I
29
50
I
29
08**
I
01••
08**
I
01••
08**
I
01••
08**
I
01**
08*
I
01*
50
I
29
08**
I
01**
08*
I
01•.
08*
I
01• ,
50
I
29
50
I
29
08*
I
01•
08**
I
01•*
0811
I
01•
08**
I
01**
08**
I
01**
08*
I
01*
0811* .. J .. 01**
08**
I
01**
08**
I
01u
08**
I
01**
08••
I
01••
08**
I
01**
08•
I
01•
50
I
29
08*
I
01•
08**
I
01**
08**
I
01**
50
I
29
50
I
29
I

. 1------------------.------------1----------1----------1 ----------1--------1
I TOTAL

I

753

I

217

I

600

I

257

I

1--------------------------------------------------------------------------l
I Obs.:
I _______

* - Carg~~ comple~;~iarei aos aprovados pela Lei.nQ 7816, de 12/9/89.

I

::_=-=~~~~~-:~~ I emel):~~~~~-~;:~~~~~-~~~~-~~~-~~-~~~~~-~~-=~~~~~~~-- I
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ANEXO I II
QUADRO OE PESSOAL PARA AS ESCOLAS AGROTéCN!CAS FEDERAIS !Art. êQ)
QUADRO IV

DENOMINAC30

I

SUBORDINAC!O

I

DOCENTES

I
TéCNICO-ADMINISTRATIVOS
I
1--------------------------------1
I
NíVEL
I
NíVEL I
NíVEL 1

l--------------------------------l-----------------l----------------l-----------l----------1---------l
I
SENETE
I
!2 *
I
08 *
22 * I
22 •

101. Ceres/GO
102. Codó/HA
I 03. Colorado do Oeste/RO
104. Guanaabi/BA
105"." Rio do Sui/SC
i06 .. Santa Inês/BA
107. S~o Gabriel da Cachoeira/AM
108. Senhor do Bon h•IBA
109. So•brio/SC

I
I
I
I
I
I

I
I

SENETE
SENETE
SENETE
SENETE
SENETE
SENETE
SENETE
SENETE

I
I
I
I
I
I

36
36
36
!2
36
!2

I

36

I

!2

!3
13
13
08 •
13
08 *

*

*

*

!3
I

08

*

60
60
60
22 •
61
22 •

61
I

22

*

53
53
53
22 •
53
22 •

53
I

22 • I

r--------------------------------l-----------------t----------------t-----------1----------t---------l

ITOTAL

1·----.:-~

I
228
I
97
I 388
I 353
____________.; ______________________________________________________________________________
,I

IObs~: • Cargos co•pleaentares aos aprovados pela LeinQ 8433, de t6/6/92.

·I

FUNCõES DE CONFIANCA ASEREK CRIADAS NAS 99 EAFs do QUADRO III
E NAS EAFs DE ARAGUATINS/TO E PETROLINA/PE

____

ôUADRo:v

.:._

___________________..;._______________________,__________________________ '----·-FUNCõES DE CONFIANCA POR UNIDADE DE ENSINO. AGROTÉCNICO

l--~--~~---------------------------------------------------------------------------------------------1

I
I
I
I
I

I
I
I

I

CD:

06

I
I
I
I
I

08

I
I

CD-2
CD-3

= 01
= 0!

CD-4

=

'TOTAL

I
I
I
I
I

FG:

FG-3
FG-4
. FG-5
'FG-6

FG-7
. FG-8

TOTAL

= 15
- 07
= 04

= 0!
=~

02

= 0!

30
I

l--------------------------------------------1-----------------.: ______________________________ ,

'-~~~=~=~.:_~~-:_::_:_ a8--------------~---~~---~~~:J:_TFG
/ ~---r
. . /'Jé~~-:~_L:=~--------~----~
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ANEXO IV
QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA AS
UNIDADES DE ENSINO DESCENTRALIZADAS
UNEDs
UNIDADES DE ENSINO DESCENTRALIZADAS DE:
GRUPO

~

i

n:aus/.~1>1,

Irnper~:..tr:i.z/MA,

Cubatão/SP,

Medianeil-a/F'R,

tares aos criados

~ela

F'etl-ol'inà/F'E,

J<:~t:~:..:[/GO,

!-'i·::~."

Le:;or.ic,ldina/t1G,

<C'cú-iicis compli::-mE-.'!l-

São José/SC

Lei nQ 7816, Je 12/09/89).

-

GRUPO
2.-: Altami.nt/I"A, Caj<•.zeints/F'B, 'Ced•·o/CE, CoL<tina/ES, Col"né1 io. F'l·occipio/PR, Fl,~l-ütno/F'I, l·hcaé/RJ, 11<wabá/I"A·,· .11al·E~chal
DeÓ·~u·
•·o/AL,
11oss01·ó/F\I·~.
Nilópolis/H.J. l~ova I!>'-\''<cu/RJ, F'almei·.-a dos
[J,-

dios/AL,

Pato Branco/PR,

CUNEDs Novas:

16/06/92) .
GRUPO

Pe~queira/PE,

Sapucaia do Sul/RS, Serfn/ES

cargos comp'lementares aos criados pe'la Lei

.

3:-Ar~xá/HG,

'

Barreiras/BA,

Eun~polis/BA,

,,Q

Juazeiro do

8433,

~e

Norte/CE~

LC\gado/SE,
Ponta
G1·ossa/F'R, Valeno;:<1/BA ;;~ Vitól:ii;l da
Conquista/Bê•
CUNEDs Novas, com exceo;:io da UNED de Araxi, já em funcionamento).
IHVEL SUPERIOR

---------------------------------------------------------------------------1
I
I
QUANTITATIVO POR
.I
UN~DADE

I
I

CAT,E;GORII?I

FUNCIO~iOIL

I
I

-----------------------------------1
GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

I

l----------------------------------------------------------------------1

!Administrador
I
!Analista de Sistemas
I
01
01
I Assistente Social
I
..
I Bibliotecário
I
-I Contador
I
IM~dico
I
I Odontólogo
!Pedagogo/Orientador Educac,ional
I Pedagogo/Supervisor Pedagógico
!Psicólogo
I1--:_
Técnico
em Assuntos Educacionais
I
_________________________________________________

ISUBTOTAL ........................... I
INúHERO DE UNEDs .................... I

01
08

01
17

01
02
02
.02
01
03
02
02

I
I
I,
I,

01

..... 1.
.. i'
I
I.
L
J.

06

. Í•

24
08

I
.I .

02

~~-:--------:-:----:--

IITOTAL ......... , .................... 1--------------------------------------1
I
08
17
192
I
TOTAL GERAL
----------~----------------·-----

/

_,...---1
217
....-...-,
I
-/'"-----7--------~-~-------------
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ANEXO V
QUADRO DE PESSOAL TéCNICO-ADMINISTRATIVO PARA AS
UNIDADES DE ENSINO DESCENTRALIZADAS - UNEDs

UNIDADES DE ENSINO DESCENTRALIZADAS DE:
GRUPO 1: Cltbat ão/SF',

Imp!H.<tt ,- iz/11A,
Jat c<Í/GO,
l_eopo1 úina/MG,
!1,.··Medianeira/PR, Petrolina/F'E, Sio Jos0/SC <Ca•·~os
Compl~mentares aos criados p~la L~i nQ 7.816~ de 12:09.8?>.

naus/AM,
GRUPO

2: Altamira/PA, Cajazeiras/PB, Cedro/CE, Colatina/ES, Corniliu
Pro c. Ôp i o/PI:;:,
F'l o r· i ano/PI ,
l•h.-tc: a é /F\.J ~
11a r <.1.l:n.{/Pt•",
lít.\ w·· t.~ c Ir·:..~ 1
Deodo•·o/AL,

11ossorci/RN,

l~i16polis/RJ,

Nova Iguaçu/RJ,

meir·a dos irldios/AL, Pato Brar1co/PR, Pesqueira/PE,
do Sul/RS,

Serra/ES

<UNEDs Novas:

cargos

l=·al-

S~~~u~~l~

cqn1ple~éntar·~g;

-~~)~

criados pela Lei r1Q 8.433, Je 16.06.92).
GRUPO 3:

,;,-axá/I~G. Ba•-•-ein,s/BA, Eunápolis/B,;, Jltaz&il-o do Not-tc/CE,
Lagarto/SE,
Pont~ Grossa/PR, Valença/BA e Vitória da
Corl·quista/BA (UNEDs Novas com exce~io d~ UNED de Al-ax~, já e1n
funcionamento).

I

CATEGORIA

FUNCIONAL

I

QUANTITATIVO ·poR

UNIDADE

I

1-----------------------------I
I GRUPO 1 I GRUPO 2 I GRUPO 3 I

l-------------------------------------------l-----------l-----------1-----------l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Assistente de Administrado
AuKi 1 i ar ~de Enfermagem
AUKiliar em Assuntos Educacionais
Dati!Ógrafo
Desenhista Técnico
Eletricista
Laboratorista
Mecânico
Motorista
Programador
Técnico em Audiovisuais
Técnico em Contabilidade
Vigilante

1-----------------------------

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

06
01

06
01

01

01

I
I
I
I
I
I
I
I
I
~I

I
I

I

12
02
06
08
01
· ·01
06
01
02
02
02
01

06

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

-1-----------1----------1-----------1

I SUBTOTAL ......... , .. , . , .• ~· . ~~· . __ • . . . . . I
I NúMERO DE UNEDs ............. _.......• __ . I

I

I
I
I

08
08

I
I

08
17

I
I

50
08

I
_ I

1-----------1-----------1-----------1

I TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

64

~I

136

I

400

I

I -------------------------------------1--------------------------------·-- I

~-~~~~=-~=~AL--------------------r----r---.....
~----1-----~~2-~~~------------I
~ _/
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ANEXO YI
QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA AS
UNIDADES DE ENSINO DESCENTRALIZADAS - UNEDs
UNIDADES DE ENSINO DESCENTRALIZADAS DE;
GRUPO 1; Cubatão/SP,

Imper·atr·iz/11A,

Jatai/GCI,

Leopoldina/11G,

1-h·-·

Media11eira/PR, Petrolirta/PE_, São__ Jus.é./SC
( Ca:.- u os
Compl~menta,~es aos criados pela Lei l'lQ 7.8~6, de i2.09.E~9).
naus/AM,

GRUPO 2:

~~ltc'\rnlt-a/F'A,

c-a-Jaz(:d.l-~:vs/F'B,

P·t·o(.:ópio/FF<,

Flor i<.:..no/PI-,

[leodar·o/AL,

Ct:.•dt.. o/CE:,
11ac:.<:i.8/RJ,

Colatina/ES,

Cúnl~F1lo

1·1<..~1-<J.b~,/l::·~~~

i1:c).'fEI_h~"\1

11ossot·ó/I'\N, Nilópolis/FU, Nova J..gLta(;:u/RJ,

meit·a Jos .. irtdios/AL, Pato Brartco/F'I~,
Sul~·Rs,
Serra/ES
t:l~-it-u:ios pela Lei n9

do

<UNEDs
-B.433,

~~squeira/PE,

Novas.~

de

r:·;~J

Sapucaia

~argos ·camplementat·e~;
:1.6.e~t:>.9í.~).

~o~

GRUPO 3; Araxá/MG, B~rreiras/BA, Eunápolis/BA, Juazeiro do Norte/CE,
Lagarto/SE,
Ponta Grossa/PR, Val~n~a/BA e Vit~ria da Conquista/BA CUNEDs Novas com exce;io da UNE[l de Araxá, Já em
funcioname-nto).
· ·

I
QUANTITATIVO POR UNIDADE
I
1-----------------------------------1
I
I GRUPO 1 I GRUPO 2 I GRUPO 3 I
1-------------------------------------------1-----------1-----------1-----------1
I
I

CATEGORIA

FUNCIONAL

I Auxi I i ar de Artes Gráficas
I Auxiliar ae Eletricista

Auxll ia r de Mecânico
Carpinteiro
Encanador <Bombeiro)
Marceneiro
Operador- de Maquina Copiadora
Pedreiro
Pintor
Porte1ro
Servente de Limpeza
Telefonista

I
I
I

.I
I
01

I
1

I
I
I
I
I
I
I
I

I
1
I
I
I
I
I

I

I

I
I
01

I

I
I

02
02
01
02
01
01

I
I
I

I
I

02
01
01

04
10
I

02

I

------------------------------------------1-----------1-----------1-----------1
SUBTOTAL ........ , , ~ ___ , . _, ,- ___ .. ____ ... _ I
01
I
01
I
29
I
NúMERO DE UNEDs _. __ . __ . -~~- . ____ ... __ . . . I
08
I
17
I
08
I
1-----------1-----------1-----------1
TOTAL _.. __ . __ . ___ ... _. __ ... __ ..... ___ . _··- I
08
I
17
I
232
I
I ---------------·---------------------------I----------------------------------- I

I

-~~~~~-~=~~~-----------------------7---;---~----f---------7-=~:~--------------

I

::._F::;ev:,:er:.:e:::_iro;:._::de:..:l:.:.99:.:3:___ _ _ _ _D_I_Á_Rll--'O--_D_O-'-C-O~N""c_::;""_R-'-ESSO:::_
---.
..:_:N.:_:A:;:C::IO::::N~A~L~(S;:eça~-:.:.o~II;:_)_ _ ___;:Q:_ua_rt_a_-~_ei_ra_l_O_l_l6_1

ANEXO VII
QUADRO DE PESSOAL TéCNICO-ADMINISTRATIVO
PARA AS ESCOLAS AGROTéCNICAS FEDERAIS

GRUPO i: Cod Ó/11,;, Co 1 on~do

do Ocs t (-.0/RO, Gu<;n amb i/B,~,, S<.<n ta
Senhor do Bonfiffi/BA CEsc6las Novas).

I11

&<s/[:,;,

GRUPO 2: C~ies/GO, Rio -do Sul/SC, S~o G~bw·i~l da C~cho~i•·a/~M, So1n-·
brio/SC
<Escolas Novas: cargos comPlementares aos c1·iados
Pl?la Lei IIQ lL433, de i6/06/92).

GRUF'O

3:

C37 E.~Fs existentes:

cru-gos complement<H"E':s·).

NÍVEL SUPERIOR
I

QUANTITATIVO

I

II

I

1------------------------------------------l
CATEGORIA FUNCIONAL
I
POR UNIDADE
I PARA O GRUPO I
1------------------------------------------l
I
I
I
GRUPO 1 I
GRUPO 2
I
GRUPO 3 I
l------------------------------------l------------l---------------l-------------1
I Adminis-trador
I
01
I
01
I
24
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

Analista de Sistemas
Assistente J\.lrídico
Bibliptecário
Engenheiro Agrônomo
Médico
Nut ricionist a
Odontólogo
Pedagogo/Supervisor Educacional
Pedagogo/S\.lPervisor Pedagogice
Psicôlogo
Técn1co em Cooperativismo
Veterinário

I
I
I
I
I
I
I
I

1
I

01
01
01
01
01
01

01
01

I
I
I
I
I
I
I
I

37
23
32
20
20
31

21

I
I
I
I
I
I
I
I

01

I
I

22
37

I
I

01

I

31
32

I

04

I

01
01

0,1

01

01

01

24

I
I

01
01
01

I SUBTOTAL
I NúMERO DE EAF s

I

5

I

1------------1---------------1-------------1

I
I

l------------------------------------1------------l---------------l-------------l
I
13
I
08
I
354
I

I

TOTAL

I

65

I

I

32

I

I

354

I

l------------------------------------1------------------------------------------l
TOTAL GERAL
I
451 /___.,
I

I

-------------------------------------TT---;7-----:----~-::-------------------
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GUt->T.IRO DE f''ESSO'''L Td;CI~J:CO·-t•DIH IHSTF:'''T I'.' O

PARA 1;s ESCOLAS

GRUPO í:

Codó/l'i('1,
Be~~0r

GRUF'O P·

Ca·res/(30,

brio/SC
pr::l~l

do (Je~tt:/RO,

Co"lo-r·adu

do Bonflm/BA

L~·i

l~Io

FEDERAIS

AGROT~CI~I(:AS

<E•~ol•t

(3u::.:i.nambi./B,~,

do SLl:l/sc;-·s~o o-~-t!Jr':li.:::l

_(Escolas
ll:-2 !3.433,

Novas~

S4,11ta.

InJ.s/B1~1,

Novas).

cargos

d~l Ca~~l-;o~~-i\·;:1./AI•í .

aos

co~IPlementaies

de i6/06/92).

:3r.)m·-

c:1·iados

·

N:iVEL 11éDIO

I
I

CATEGORIA FUNCIONAL

I
I

1------------------------------------1 Almo><arife
I Assistente •m Administraç~o
I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I
I

.

Assistente de Aluno
Au><iliar de Biblioteca
Au><iliar de Enfermagem
Datllógrafo
Elt?tricista.
Enca.na.dor <Bombe1rol
Mecânico
Motorista
Programador
Técnico em Agropecuária
Técnico em Contabilidade
Telefonist.a
Vigilante

,... SUBTOTAL
I
I
I

GUANTITATIV.O
I
1----------------~~~~-~---~---------------1
I
POR UNIDADE
I PARA O GRUPO!
I

I

---------------------------1-------------1
GRUPO 1 ,I ___ :GRUPO
2
I
GRUPO 3 I
____________
_ __________
1------------:-1
01 , .. 1, ,
12·

03

.

0t''

',.',.

02
02
07
01
01
01
04'
02
08

02
02
12

01
04

.., I

I

I

I
.I
I

18
24··
62,,

I

I

I

64
73

180

I

01

02
.'i

.

'

02
08

I:
I
I''
. , I.
.' ' '

01
02
I

33

06'.
'13
74

i 0. '
34

68
I

170

I

--------------------------------.~-:-:-:

-:----::-.-.-.-:-:-;-:- 1--.-------:--::---1 -------'------I
60
I
22
I
889.
I

NúMERO DE EAFs

S
f
04
. I
-,.
I
------------1-----------~-~~-------~~~---1
300
I
88
I
889
I

I TOTAL
I -~----------------------------------1---------------------------------------l
I TOTAL GERAL
I
12771
I
-------------~-----------:-------------1----------------------------·--~---
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ANEXO IX
QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA AS ESCOLAS TéCNICAS FEDERAIS
ESCOLAS AGROTéCNICAS FEDERAIS <EAFsl DE:
GRUPO 1: Codó/MA, Colorado
Bonfim/BA <Escolas Novas).

do Oeste/RO, Guanambi/BA, Santa

Inês/BA,

Senhor

do

Grupo 2: Ceres/GO, Rio do Sul/SC, São Gabriel da Cachoeira/AM, Sombrio/SC <Escolas Novas: cargos complementares aos criados pela Lei nQ 8.433, de 16/06/92).
Grupo 3:

(37 EAFs existentes: cargos complementares).

NÍVEL DE APOIO

I

CATEGORIA FUNCIONAL

QUANTITATIVO

I

1-------------------------1
I POR UNIDADE
I P!IRA O I
I

I GRUPO

I

1---------~~-----1--------1

IGRUPO 1 !GRUPO 21 GRUPO 31

l---------------------------------~------------------l--------l-------1--------l

Au>fi l i ar d~ Cozinha·
Au><i l i ar de Encanador <Bon\beirol
AuxÚ ia r de Eletricista
Auxiliar d~ Limpezi
Au~1l i ar d~ Mecânico
Auxiliar Rural
Carpinteiro
Cozinheno
Marceneiro
Opl'rador de Máquinas Copiadoras
Operador de Máquinas Agrícolas
Operador de Máqu1nas de Lavanderia
Padeiro
Pedretro
I 'Servente de Obras
I Pintor

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I

i'
-1
I
I

10
01
01
10
01
12
01
03
01
01
03
03
01
02
02

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

01

I

53
05

I
I

03
01
01
08
01
-

01
01
01
02
02

01

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I

100

37
37
400
30

I
I
I

18
04
28
22
50
62
23
t8
60
26

I

,__ .:_:_ __________ ..:______________:..:..:..:~.:.--------------"-'-~--------~~---------------1
I SUllTOTAL. .. "'"·········-·····.' ...... : ............ I
I N~MERO DE EAF s ............ ~ ..•. :. . . . . . . . . . • . . . . . . . . I

I
I

-.~2 ..
04

I
I

915. I
I

1--------1-------1--------1
1--------1-------1--------1

I T O TA L........................................
I 265
I 88
I 915
I
1--------------------------------------------------l-----~---~------------l

I T O T A L

G. E R A L

I

1268

. ----------------------------- /---r/-----77--------------------

I
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ANEXO X
SíNTESE DO QUANTITATIVO DE PESSOAL

QUADRO VI

TIPO DE ESCOLA

DOCENTES

I
TéCNICO-ADMINISTRATIVOS
I
1-------------------------------1
I

I NíVEL

NíVEL

I

I

NíVEL

I
I
!SUPERIOR I MéDIO
I
DE APOIO I
l-------------------------l-----------:------1---------l--------l------------l
I ETF (01 E~colal
I
60
I
24
I 50
I
29
I
l---------------------------l-----------------l---------l--------1------------l
I EAFs 09 novas Escolas
I
I
I
I
I
I
37 Escolas E~istentes
I
228
I 451
11.277
I
1.268 ·· I
1----------------------------1--------:._ ________ 1----------1--------1---:._ __ _:_:_:~_.:_ I
I UNEDs <33 Unidades)
I
7S3
I 217 .
I 600
I
2S7 - ·I
1-----------------------1----------------- 1---------1---:-:----: 1-------:-:--:,-- I
I
T O T AL
I
1. 041
I 692
11.927
I . 1 . 5.54
I
--------------------------------------------------------------------~---

SíNTESE DO QUANTITATIVO DAS FUNCÕES DE CONFIAN.CA.
, i , r_.

QUADRO VII

'

---------------------------------------------------------------------to,.'-'-~-

I

TIPO DE ESCOLA

I

CD

I

I

FG

1------------

--------------,---------------l--------l-------------1
I 10
I
53
I
1--------------------------,----.,----------------'-'-' I ---~--·--·1 ~-'------------1
I
EAFs < 11 Escolas)
I 88
·I·
330
I
I

ETF < 01 Escola)

1----------------------------------------~------------

I:. _ _____ .;.._ 1-----·----I,--- I

I

I

UNEDs <33 Escolas)

99

I

957'

I

1----------------------~~-------------------,----l--------l----'----.--,--l

I

T O T A L

I 197

I

1-340

.. . I

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

..

l

''

t

;

'

~

} .,

'

,';

i

• -1.11'
•'} .~,I .I

''

'' •-r

'

;

...
'''
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O Sr. Humberto Lucena, Presidente deixa a cadeira

da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas
gues,

Rodri~

]~w Vice-Presidente

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer
conclui pela apresentação de um substitutivo.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto, do substitutivo e das emendas, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lo:>
Secretário.
_-_
- É lido e aprovado o-seguinte
REQUERIMENTO N•/25, DE 1993
Nos termos ·dos arts. 300,-inciso XIII, e 311, alínea D
do Regimento Interno, requeiro preferência para votaÇão do
Substitutivo ao Projetode Lei da Câmara n• 50, de 1992
(n• 4/92, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que dispõe a criação de Escolas Técnicas Federais
e dá outras providências.
Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 1993. - (João Cal~
mon).

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado
o requerilncnto, passawse à ·votação-do s_ubsti_tutivo.
Em votação o substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Ficam, assim, prejudicados o projeto e as emendas.
A matéría vai à Comissão- Oircrora, a fim de redigir ovencido, para o turno suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação
do vencimento, que será lido pelo Sr. 1\' Secretário.
É lido o seguinte:
PARECER N• 26, DE 1993
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido, para o turno suplementar,
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n• 50, de 1992 (n" 4.621190, na Casa de origem).
A ComisSão Di-rCtora apresenta a rcdação do vencido~
para o turno suplementar, do Suhstitutivo do_ Senado ao Prow
jeto de Lei da Câmara n'' 50, de 1992, (n'' 4.621190, na Casa
de origem), que dispõe sobre a criação de Escolas Técnicas
Federais e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 9 de fevereiro de 1993.
- Chagas Rodrigues, Presidente - Júlio Campos, Relator
- Lucídio Portella- Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N'' 26, DE 1993.
Redação do vencido, para o turno suplementar,
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n• 50, de 1992 (n• 4.621, de 1990, na Casa de origem),
que dispõe sobre a criação de Escolas Técnicas e Agrow
técnicas Federais e dá outras providências.
Art. 1•' É criada a Escola Técnica Federal de Roraima,
entidade de natureza autárquica. vinculada ao Ministério da
Educação e do Desporto, sediada na cidade de Boa Vista,
Estado de Roraima. nos termos da Lei n'' 3.552. de 16 de

\,~
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fevereiro de 1959, alterada pelo Decreto-Lei n' 796, de 27
de agosto de 1969.
Parágrafo único A Escola Técnica Federal de Roraima
terá sua finalidade, organização administrativa, didática e paw
trimonial definidas em Estatuto próprio, apl-OVado nos termos
da legislação em vigor.
Art. 2<:> São Criadas as Escolas Agrotécnicas Federais
de Ceres -GOiás-; Coâó -Maranhão, COlorado do Oeste
- Rondônia, Guanambi, Santa Inês e Senhor do Bonfim
- Bahia, Rio do Sul e Sombrio - Santa Catarina, e São
Gabriel da Cachoeira- Amazonas, subordinadas ao_MiniStérib- d3: Educação e do DespqrtO, cómo órgãos da adminisw
tração direta.
Parágrafo único As Escolas Agrotécnicas Federais, de
que trata este artigo, te~ão s~as finalidades e orga!}i?.ação.
administrativa estabelecidas pelos seus Regimentos; nu:::. termos da legislação em vigor.
- ·_
·
,
Art. 39 São criadas, na forma dos Anexos I, 11, III,
IV, V, VI, VII, VIII e IX, um mil e quarenta e um cargos
de Professor de Ensino de primeirO e segundo graus e- quatro
mil, cento e setenta e três cargos- TéCniCo-s· Administrativos,
)=!em como cento e noventa e sete· Càrg6s de Dfrêç3.9 ·e um
mil trezentos e quarenta Funções Gi'aTtíficadas no Ministério
da Educação e do Desporto, nos Centros Federais de Educaw
ção Tecnológíca - CEF_ET e nas Esc;olas Técnicas Federais
----- ETF para atender às novas Escolas de Ensino Técnico
e Airotécnico eXIstentes e às Unidades de Ensino Descentraw
lizadas - UNED, relacionadas nos referidos Anexos~ assim
distribuídos:
·
· a) duzentos e vinte e oito ·cargos de Professor de príineii-o
- c segundo graus, dois mil novecentos e noventa e seis cargos
Té_cnicowAdministrativos, oítenta e oito Cargos de Direção
e trezentos e trinta Funções Gratificadas, no Quadro Permaw
nente do Ministério da Educação c do Desporto, para atender
às Escolas Agrotécnicas Federais~
. . . ~} o_itocentos e treze cargos de Professor de primeiro
_e segunPo graus, um mil cento e setenta e sete cargos Téçnjco_·
Administrativos, cento e -n-ove Cafgos--de DireçãO-e um mil
e dez Funções Gratificadas, nos· QuadroS Permanentes dos
Centros FederaiS de Educação Tecnológica e das EScOlas Técnicas Federais.
.
Art. 4" As_ Unidades de Ensino Descentralizadas ' UNED das Escolas Técnicas Federajs e Centros Federais de
EducaçãowTecnoló;gica, relacionadas no Anexo II. e as novas
Unidades de EnSiilo TéCnico ~ Agrotécnico, córríó previsto
nos arts. 1~ e 2~, serão implantadas gradativamente, bem como
seus respectivos cargos e funções de confiança, dependendo
da existência de instalações adequadas e de__ recurso_s fio_a_n_:ceiros: necessários ao respectiVo funciOnamento.
Parágrafo único. Os cargos e funções de cOnfianÇa das
Unidades de Ensino Descentralizadas, relacionadas nos Anew
xos I e II, serão providos somente após a expedição da respecw
tiva portaria de autorização de funcionamento, pOr parte do
Minfstério da Educação e do Desporto.
Art. 5\' _O Poder Executivo adotará as_ providências necessárias à execução da presente lei, co_rrendo as despesas
à conta dos recursos orçamentários destinados ao Ministério
da Educação e do Desporto, às Escolas Técnicas Fedc.•rais
e aos Centros_ Federais de Educação Tecnóló_gica.
Art. 6" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7" RevogamMse as disposições em contrário.
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ANEXO I
QUADRO DE PESSOAL PARA A ESCOLA TéCNICA FEDERAL DC RORAIMA
QUADRO

DENOMINAÇÃO

DOCENTES

1
TéCNICO-ADMINISTRATIVOS
1
1-------------------------------------1
I

NtVEL
SUPERIOR

I
I

24*

rHVEL
MéDIO

I
I

I

DE APOIO

I

1-----------·------------1-----------1 ------------1-----------1------------1
I
I

I
I

Boa Vista

I
I

60

I

I
50*

I

I

29*
I

I

-----------------------1------------1------------1-----------1------------1

I

I
I

TOTAL

I
I

60

I

I
24

29

50

I

I

------------------------------------------------------------------------1
Oetalhame~to espec1f1cado ~o Grupo III do~ A~exos -IV, V a VI

IOBS ..

-----------~-------~.;,...

____
..

___

:___::;_

____________________________________ _

FUNÇõES DE CONFIANÇA A SEREM CRIADAS NA ETF DE RORAIMA E NAS
33 UNIDADES DE ENSINO DESCENTRALIZADAS - UNEDs DO ANEXO II
QUADRO II I
I
I

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

FUNÇÕES DE CONFIANÇA POR UNIDADE OE ENSINO TéCNICO INDUSTRIAL
I

1-----------c-------------------------------------------------------l
I
I
I
ETF

I

.UNEO

I

I

I
.
I
....
··.
1-----------:._
_________ c..___________
l___________________________
.:__:.__...;_;" ____..,Lj,

I

I

CD.

C0-2

= 01

FG.

CD-3 = 01
CD-4 = 09

=

FG1
02
FG2 = 05
FG3
05

=
= 04
= 07
= 01

. F.G4 = 20

TOTAL = 10

FG5
FGó
FG7

. .

CD.

I

CD2 CD3 = 01

I

C04

I

I

I
I
I
I
I

TOTAL

FG..

= 02
= 03

.

FG1 = 03
FG.2 =
FG3
FG4
12

I

'f

=

FG5

FG6
FG7
·.FGB

=

I
·j

04

= 05

I

I

.

'I

= 01 .1 .
I
= 04
I
TOTAL = 53
I
TOTAL = 29
I
I----------------------. ------------1------------------------------------1
I SUBTOTAL DE CD. 01 >< 10 = 10
I SUBTOTAL DE CD. 03 x 33 = 99
'I
I SUBTOTAL DE FG. 01 x 53 = 53
I SUBTOTAL OE FG. 29 x 33 = 957
. :r
l------------------'------------------l-----------------------------------'--1
I
I
I
. FGS = 09

I
I

TOTAL DE CD,

109

I
I

TOTAL DE FG,

1010

. 'I
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ANEXO

Il

QUADRO DE PESSOAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO DESCENTRALIZADAS
QUADRO III

I
I

DENOMINAÇÃO

TECNICO-ADMlNISTRATlVOS

1------------------------------1

I

ISUBORDINAÇÃO I DOCENTES I
NíVEL I
I
I
I SUPERIOR I

NiVEL
HeOIO

Nr<JEL I
I
IDE ,;POIO I

50
50
08**
08**
08**
08**
08*
50
08**
08*
08*
50
50
08*
08**
08*
08**
08**
08*
.0BÚ
08**
08**
08**
08**
08**
08*
50
08*
08**
08**
50
50

29
29

l------------------------l------------1----------l----------l----------!--------!
i0H
01. ALTAHIRA
I ETF-PA
01H
i
08*'1
01H

I

I 02. ARAXti
I
I 03. BARREIRAS
I
04. CAJAZEIRAS
I
05. CEDRO
I
06. COLA TINA
07. CQRNeLIQ PROCóPIO
08. CUBA TÃO
09. EUNAPOLIS
10. FLORI ANO
11. IMPERATRIZ
12. JATA:t
13. JUAZEIRO DO NORTE
14. LAGARTO
15. LEOPOLDINA
16. MACA e
17. HANAUS
18. HARABti .
19. MARECHAL DEODORO
20. MEDIANEIRA ·.
2:1. MOSSO Ró
22. NOVA IGUAi;:iJ
I
23. NILóPOLIS
2:4. PALHEIRA DOS ÍNDIOS!
25. PATO BRANCO
I
I
26. PESQUEIRA
27. PETROLINA
I
I
28. PONTA GROSSA
29. S2í0 JOSe
I
I
30. SAPUCAIA'DO SUL
I
31. SERRA
I
32. VALENCA
33.VITóRIA DA CONQUISTAI
1------------~-----------I TOTAL

CEFET-HG
ETF-BA
ETF-PB
EIF-CE
ETF-ES
CEFET-PR
ETF-SP
ETF-BA
ETF-PI
CEFET-HA
ETF-GO
1.
ETF-CE
I
ETF-SE
I
CEFET-HG
I
ETF-Campos I
ETF-AH
I
ETF-PA
ETF-AL
CEFET-PR
ETF-RN
ETF-RJ
ETFO-RJ
ETF-AL
CEFET-PR
ETF-PE
ETF-PE
CEFET-PR
ETF-SC
I
ETF-Pelotasl
ETF-ES
I
ETF-BA
I
ETF-BA

60
60
10**
10**
10**
60
10**
40*
35*
60
60
31*
25*
10**
10**
10**
10*"
10**
10**
60*
12*
10**
10**
60
60

24
24
01**
01**
0.1**
01**
01*
2.4
01**
01*
01•
24
24
01
01**
01
01**
01**
01*
01.**
01**
01H
01**
01**
01**
01•
24
01*
01**
01**

I.

24

I

2.17

I

24

I

I

01**
~1**

I
I

01**
01*~

01•
29

01**
01*
01•

I
I
-I

29

29

01•
01H
01*
01**
01**
01*
01**
01**
01**
01**
01 *"
01**

I

01*

29'
01*
01H
01**
29
I

29

I
I

I

- 1----------1---:------- 1------.--:---1 -------- I
I

753

600

257

1---------------------------------------------------------------l
I Obs.. * - Caruos complementares aos aprovados pela Lel nQ 7816, de 12/9/89.
** - Cargos complementares aos aprovados pela Lel nQ 8433, de 16/6/92
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ANEXO !!!
QUADRO DE PESSOAL PARA AS ESCOLAS AGROTéCNICAS FEDERAIS (Art. 2QJ
QUADRO IV

TéCNICO-ADHINISTRATIVOS

I

1--------------------------:

t

I
DENOHINACM
I SUBORDINACÃO
I
DOCENTES
I
~üVEL
I
Ni\IEL I NiVEL 1
1--------------------------------l-----------------l----------------l-----------l----------l---------l
10L Ceres/60
I
SWETE
I
1~ *
I
08 * I
22 • 1
22 •
102. Codó/HA
SENETE
I
36
13
I
60
53
103. Colorado do Oeste/RO
SENETE
36
13
60
53
104. Guanamb 1/BA
SENETE
31.
13
60
i
53
105 Rlo ao Sul/SC
SENETE
1~ *
08 *
2!?. * i.
22 * 1
106. Santa Inês/BA
SENETE
36
13
60
53
107. São Gabnel da Cachoeira/AH
SENETE
12 •
08 •
22 • I
22 •
108. Senhor ao Bon hm/BA
SENETE
36
13
i
60
S:Í
109. Sombno/SC
SENETE
I
12 *
I
09 •
I
22 * - 1 22 <
l--------------------------------l-----------------l----------------t-----------1----------l---------l
!TOTAL
I
228
I
97
I
388
I
353 I

1----------------------------* Car•JOS complementares

IObs ..

-------------------------------------------------------------1

aos aprovado• pela Le1 n2 8433, de 16/6/92.

I

FUNCõES DE CONFIANCA ASEREH CRIADAS NAS 09 EAFs do QUADRO III
E NAS EAFs DE ARAGUATINS/TO E PETROLINA/PE
QUADRO V

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

------·---------------------------

FUNC8ES DE CONFIANCA POR UNIDADE DE ENSINO AGROT&CNICO

1--------------------------------------------------------------------------------------------------l
I

I
I

CD

CD-2 = 01
CD-3 = 01
CD-4 = 06
TOTAL

08

I

FG.

FG-3
FG-4
FG-5
FG-6
FG-7
FG-8
TOTAL

=
=
=
=
=
=

15
07

04
01
02
01

30

I

I

l----------------------------------------------l-----------------------------------------------------1
I TOTAL DE CD. 08 X ll = 88
I
TOTAL OE FG . 30 X11 = 339
I
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ANEXO l'J.
QUADRO DE PESSOAL TéCN!CO-ADH!NISTRATIVO PARA AS
UNIDADES DE- ENSINO DESCEtHRALIZADAS
UNED~
UNIDADES DE ENSINO DESCENTRALI2ADAS DE.

....

GRUPO

c o :':1 p 1 \i:: :.·~ (·'!.: .": -~·

GRUPO
"t.i.ü

2
?·to(:O;:·::.o/I::·F;:,

;-o/:~1:-~

·:!

1 o·~::./:~.:....

flo·r::.::~i-.c:.·.:·I,

l'~os~o·,-6/i:;:h!~
.:>~~t--J--

; UJ. .L.E'~ I:·;: :~ {j '·./a-s ;
-~ ;:./06.19::::.

:"'i~caé/F~J.

:\~:L!.ói::-:::;1:~·:;;.;!:;·.-.J.

f:·: .. (':L... c:o/!::·t:::,
.:: s. ·.- :J .:J s c o r:: 1=·

Ã

:·:ov~l

;"'::::~·c:.:~t;<f~/F;.t:=-J,
:L:.;u.:;:~.ç:u.,'~::~J,

_::·>;;.. ~.;:.qt.t~: ~·: :::1./

F'E,

'.:1..:.\p',,l.-..: ::.\.i.;::'\ d:.J

~:::. :n ~-:; n t ~.!i. r_ c·:~ ~s

~?~. (J s

~,: 't. :'i. ::~. u •J s

;:: ·::.

:"1~:\)~.,:.~c!... .::·~l!::·~;."1~~''21'."::":..
t~u1

_.:;::;s-,

~ i.7~ -1- \-.. ::.

.". :-;;:

·u.:::oG:.;;·...
\::c;·,:;
::~-;·-·
;:~

::. .- ·,~ ·::\ .. : E:3

8 ··} 3 ~~... ,

... ,;_

Ni'JEL SUPERIOR

---------------------------------------------------------------------------1
I
I
QUANTITATIVO POR UNIDADE
1
I

CATEGORIA FUNCIONAL

I

------------------------------------1
GRUPO i
GRUPO 2
GRUPO 3
I

1-------------------------------------------------------------------------l
IAdm1n1strador
I
01
\Anallsta de Sistemas
IAss1stente SoClal
IBibllotecano
!Contador
IHedico
IOdontólo,Jo
IPeaauouo/Or•ençador Educa~1onal
IPedagogo/Supervlscr PedagÓqlcO
IPsicólouo
ITecnlCO em Assuntos Educac1ona1~

01

01

02

02
02
01
03
02
02
02
01
06

I

1-------------------------------------------------------------------------ISUBTOTAL ............................. I
I NúMERO DE UNE DI, ... , , . , . , .. , .... , .. I

01
08

01

17

24
08

I
I

IITOTAL .............................. I1----------------------------~---------1
08
17
192

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

TOTAL GERAL

217
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ANEXO V
QUADRO DE PESSOAL TéCNICO-ADMINISTRATIVO PARA AS
uNIDADES 0[ ENSINO DESCENTRALIZADAS - UNED~

GRUPO 1

GRUPO 2.

I~:~2l·-~~-r·l~/~~.

:;uo3tSo/S2,
'~au~/Al~,

:~~~lan~~.:·a~l::·R,

Alt~~lr~/PA,
:_:· ·;- \Jt:

ó p l. o/ F·::~

C5J~2eir~s/PB,
1 (J ;.; ':i. ~ln.ü/F' I I

r

>"-,J-:::.::·:);-ó/!:~i'i,

rr:•.-:::L·r-~:;..
·,.l!.J

-,;~Lt!/::;:s:.,

c.·· l :::-..o 1, ... ::;.
GRUPO 3

i~-:dJ.a·:;./(:.i·. __

do·s
;.)

~-~,·::\:-<~á/l"iG,

.· ~:._:

B·(::~nC•:J/i:-:::

!.U.'i;:~D·.i-

U. 4::;:3

Ü:i:'li-: .. ~- . :· :.~.-~:..-'.B:·:~),

~a;arta/SE~

qulst~/BA

L(·:-::~

Cea~~~t~,
l''l~':"•.i.:: 3.é; E:J '

.\l'l~.•;JC)l:t·=./;.:;j

t~·-atc

~~er·~""::t-.::::-·::-

e 'i a

Jat~i!G(l,

_so~oldlr~a/:~G.

~·et~olin~/0~.

~

.'-:·~~·~ ..:;.·_,:

.::: f2

:. 6.

~~~

l~ol~i~~i;ES,
!'~:_';.\.'C~... :.:::.-../ P{.; '

1

:'-i~)-,.'::\

.;·7'::;~)

;:~u.:"l:ctpol.:...;;,/f:!;!;,

~a-·

~s~~;~~

~0;-~:-sl-~=
:":::ti.. E..:~... ~r-. 1-

l:=ill~\l;ll/:7"·_,:,

:=:-e:~.:.qLtl2::.·t.:..t/PL.,

c:u.. :~o~~
·'!.·6

Jas~/~C

?:.:\1····

-:~-:::..~)u.~::;:-.:~~-~

t:omp.t:·:·t:e:"~(·::,;·~:-:··.:;_· _:·.~...:~.=.

.

J:..1.:·.:.!0:J.·.·'..J

du :-., ..Jf'~~-:'i.:.:·c·:::;

l3rossa/F'R, Valenç:a;BA e Vitó~~a ~:a
~av~s com ·excaçio c~~~~~D de A~3X3~

F·(;;~r~.

~u~~Jz

Cor;e.n

~i

·l:u.:-.ci\Jr~amt::~'}tCJ': ~

QUANTITATrVO

POR

UNIDADE

1---------------------------------- I
I
I
GRUPO 1 I GRUPO 2 I GRUPO 3 I
l-------------------------------------------l-----------1-----------l-----------l
Ass1stente de Adm1n1straç:ão
I
I
I
12·
I
CATEGORIA

1

FUNCIONAL

02

Aux1!1ar de Enferma~em
Aux1l1ar em Assuntos Educac1ana1s
Datlló n-afo
Desenh1sta Técn1ca
E1etr1c1sta
Laborat anst a
Mecân1co
Motonsta
Pro<Jramadar
Técn1co em Aud1ovisuais
Técri1co em Contab1lldade
V1u1lante

I

06
01

06
"

i

01

I
I

01
06
01

'

02
02

01

(H

06
08

02

I

01''•
06

I

~8

1

1

l-------------------------------------------l-----------l-----------1--------,---l
SUBTOT AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
08
I
08
I
50

I

N.:.MERO DE UNEDe.
TOTAL. ·-- . . . . .

1

08

I

17

I

1-----------1-----------1-----------1
I
64
I
136
I
400
I

------------------------------------------l-------------------------------~~~-1

TOTAL GERAL

600
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OUADRO DE PESSOAL TéCNICO-ADMINISTRATIVO PARA AS
UNIDADES DC Ef~SINO DESCENTRALIZADAS - úNED~
.UNIDADES DE E!ISHIO

DESCENTRAU:.~J.~S

DE.

f''(OCC)P :LD/PF,

... :,:.:odO\" C)/~tL,

.GRUPO 3--.

'; -.- ;;;\-;..,.. ~,__/ !•i L1 ,

.t~ ~n·

~;z~_:;J::i'l.·t-ttr/SE:.:-,

:ju.~.

·.:;t ~~/ B1!-,

:..-é_:.J. ·:·· ·::·._.=;·/ f: ~; ," - .:::ün :i p ü 1 1--~ ,/ B i~t

-.-::•.::;!"~·;:·t~

~ U:'i.:~D·.!i

ti'((JS·:;~"\/Ff:~,

:·;·-··-,::;;\··-=--

,

1 1

J i..t ~\ 2 2

v ~':!.l>;::.r·.ç.~:i~./Di~t

-::o:n 8!-<ceç3,,_.)

;~ .:.\

j, -~·o

~'!:.

;::: o

,·! ,,: \-

lJit.j·l-::..::·. ·.-·:-.

u~.,_~E~ü

._..:: ~;

.~\~-- ~;·\ . '---:~~-,

l: E·/~:~::.,
•,:cn~· -~\

1.:.1 ::!

.!:·l.J.!",C ::..Dll~l.rctEnto).

QUANTITATIVO

POR

UNIDADE

1-----------------------------------1
I
I
GRUPO l I GRUPO 2 I GRUPO 3 - i
l-----------------------------------------l-----------l-----------1-----------j
lj2
AuKiliar Qe Artes Gráfica~
CATEGORIA

FUNCIONAL

Au~1l1ar de Eletrlclsta
AUKlÍlar ae Mecân1co
C:arp1nte1ro
Encanador (BomOelrol
Marcene1ra
Operador de Hàqu1na Coplaüora
Pedre1ro
Pintor
Port e1ro
Servente úe Limpeza
Telefon1sta

'~2

01

01

01
'J2
01

01

02
\ii

01
04
10

I

02

----------------------------------------1-----------1-----------1-----------1
SUBTOTAL ......... , ...........__ ...........
01
01
2-9
NúMERO DE UNEDs

. .. . . .. .

09

17

. 08

1-----------!-----------1-----------1
I
08
i
17
I.
232
----------------------- · - - - --------J-----------------------------------1
TOTAL GERAL
I
257
I
TOTAL

""'""""'"
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ANEXO VIL
QUADRO DE PESSOAL
PARA AS ESCOLAS

T~CNICO-nDMINISTRATIVO
AGROT~CNlCAS

'.;::.~~ti"'·~·

Gl;.U~··'O

:'...

CóOÓ/I''i(.=\
Se~~~or

1-

do

:.;olo·,·:::·-.\~c;

GF\U!"ü _í.~ : C~f~s/GD, ~10
:)\·:tc)/~~C

.co

BoG1J.~/BA

.

FEDERAIS

--·-.

u~z·:6tt:::.~7F:Q,

CE~cjlas

l:iu:::i.i'1a:n::J:L~··.E;;:-.._,_-L;1:::·-w:·;t

~.:·~~~/i;.:':;,

No·;as~.

Gicrl~l ca_ CachQE~r~/A~, ~u;Q~
;"-,·::;'..,,.:J·J~; ---:;::a_·,~;o-3 comr.:I.:::::i-~2:-:t·.:-~-r·::::·L ,:~o:E
~~-1::\·.:lc;

do Sul/SC, Sáo

{~~s_~_.:LL.:_,;_

NíVEL SUPERIOR
I

QUANTITATl'JO

1.

I

1-----------------------------------------1
CATEGORIA FUNCIONAL

POR UNIDADE

I

I PARA O GRUPO!

l------------------------------------------·1
GRUPO 1 I
GRUPO 2
I.
GRUPO 3 · I

I

I

1------------------------------ 1------------1 ---------------1 ----------I
Adm1n1strador
Analista Je Sistemas
Ass1stente Juddlco
Bib llotecario
En1enhe1ro A•1rônomo
Hedico
Nut rlC1on1st a
Odontólo!IO
Peda•IO•Jo/Supervisor Educac1onal
Peda!lauo/Sl.lpervisar PedauÓ!IlCO
PslcÔla•JO
Tecnica em Cobperativisma
Vetennánc

I
I

01
01
01

I

01

I

I
I

01
01

I

01

I

01
01
01
01
01

-1

01

·i

01
01

24
"37
23
32
20
20
31

01

24

01

21

.1

22
37
31
32

- I

01
01
01

1

01

I

I

5

I

04

1

1

I

65

I

32

.. I

354- .. I

I

---------------------------------l------------l---------------l------------1
SUBTOTAL
I
13
I
08
.I
354
NúHERO DE EAFs
I

TOTAL

1------------1---------------1-----------1

..

1--------'-----------------------l----------------------------------------l
I TOTAL GERAL
I
451
-.._
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·-~

-~ .~..

-~ Ut-! ü ::~u -~>L
_:_2 -' LJ;:·, ;_, ·:.:~C ;'t I CO :" ~:\ ú: . I;·.~~- ~i ·;· :~:~;::_ :· .:=_1..._1 ::_;
F:·:~~t;:A .(.:~:.- ...~:~cu ~~i~; r.\GF\.u·; Ll.,I·~l.C::~s :::·::~l.(Lt:~-i~~::.:~

..

/.':o·,,"!\J'/I,i·/,.,{::,,
_
•
'-

~enJ·,Ol''

í.JRu:::·o --·

~-C12r·

~!o

(·2:s / Go· ~

:J t ~- .::.·/'3C

c·u-1\'"H,·'~":,_I.,o'',
.~

Bon·fl.r:,~.·:
~~~o

..

~

~~sca1~s

.·-. ._,'..J"-..,
.. ,lJ~':'l.'-0:.·.

'-----·-.C-t;;U.:::..n:.;.:~tLl~:./t::,;,

o"'•

N~v~sJ.-

.. - :.-~~,-,.:--·r,'-;-:.h·,·--·-··.".-'·1--7=-~7, ('

~.-.-_!'..J
....'.'.'L,·l,'~:--,c·
•
-

~:t:sL~ol::_~_.,
-'

~Q
·)

~. '' ,:•·,,j"
................~.-.w •'j'"''
'.::.::.i-':../
r'.:,

~-~

•

--~....

.... ...~

--

. ---- -

•...,.:::-l.C!',J.JC:.i":~~/d~~.

c::-:.·,-_::J·''o!::
.. -·-,·-t·--··
·
--· ................
L.v,..,.,pl
••.
\::.".1.~-:;:;
,..~:s-~·.;~

8.48~~- ce--:6;0b/92~.

:·.J-o-~·;~

..

'
aos.:·:··::.::tc.c:;:.

.

.--

1
1-----------------------------------------1
CATEGORIA FUNCIONAL
I
POR UNIDADE
I PARA O GRUPO I
1---------------------------1-------------l
I
GRUPO 1 I
GRUPO 2.
I
GRUPO 3 I
I-----:__-----------------------------J------------1--------------J------------I
QUANTITATIVO

1 Almoxanfe
I Ass1stente em Adm1n1st r ado
Ass1stente de Aluno
Auxiliar de Biblioteca
ALL><lliar de Enferma<Jem
I Datllónrafo
I' Elethnsta
I' Encanador <Bombeiro)
I'Mecãnico
I Mptonst a
1 Pro•Jramaaor
1' T'ét:n'lCo em- A"ropecuár'íã I'Técn'lc·o em Contabilidade
I Te! efonista
I lli<Ji Jante

I

01
12

I

1

01

03
·I

-

1

I
1
I
I

18
24

62

02
02
07
01
01
01
04
02
08
02
02
12

I

5

I

04

300

I

88

64
73
180

01
04
01
02
02
08
01
02
1

33
06
13
74
70
34
68
170

1

1-----'-------------------------------l------------l--------------l-------------l
I SUBTOTAL
I
60
I
22
889
NuMERO DE EAFs
TOTAL

1------------1--------------1-------------l
I

1

889

I

------------------------~----l--------------------------------------1
TOTAL GERAL
I
1277
1
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ANEXO IX
QUADRO DE PESSOAL TéCNICO-ADMINISTRATIVO PARA AS ESCOLAS TéCNICAS FEDERAIS
ESCOLAS AGROTeCNICAS FEDERAIS IEAFsl DE.
GRUPO 1. Codó/MA, Colorado do Oeste/RO, Guanamb1/BA. Santa Inês/BA,
Bonf1m/BA <Escala. Novas).

Senhor do

Grupo 2. Ceres/GO, Rio do Sul/SC, São Gabriel da Cachoe1ra/AM, Sombr1o/SC (Escolas Novas. tarJas complementares aos criados pela Le1 n9 8.433, QQ 16/06/921.
Grupo 3: 137 EAFs e><istentes. car,1as complementares).
NÍVEL DE APOIO
QUANTITATIVO

1-------------------------!

- CATEGORIA FUNCIONAL

I

POR UNIDADC

I
I

PARA U I
GRUPO . I

1----------------J--------1
!GRUPO 1 I GRUPO 21 CRUPO 31

-----------------------------------------------------1--------l-------l--------l
Au><i llar de Cozinha
I
10
I 03
100
I
Au><Lliar de Encanador lBombe1rol
Au><Lliar de Eletr1cista
Auxiliar ae LLmpeza
AuKiliar de MecãnLco
AUKLliar Rural
CarpLnteLro
Co;unhe1ro
Marceneira
Operador de Máqu1nas Cop1adoras
Operador de Miqu1nas Auritolas
Operador de Máqu1nas de LavanderlaPacte1ro
Pedre1ro
Servente de Obras
I Pintor

I

01
01
10
01
12
01
03
01
01
03
03
01
02
02
01

NúMERO DE EAF s ............ _........ -.............. _ . I

05

.1

01
01

37
37
400
30

I. 08
I 01

18
04
28
22
50
62
23

01
01
01

-ia

I

02
02
01

I

I

04

I

60
26

I

1-------------------------------------------------------------------------------l
SUBTOTAL. . .
53
22
915

I

1--------1-------1-----~--1

T O T A L. . . . . . .

....... ...

..........

1--------1-------1--------1
I

265

I

88

I

915

I

l---------------------------~-------------------------l-------------------------1

I T OT AL GE R AL

1268

I
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ANEXO X
S.iNTESE DO QUANTITATIVO DE PESSOAL
QUADRO VI
TéCNlCO-ADMlNISTRATIVOS

I

TIPO DE ESCOLA

1-------------------------------1

DOCENTES

I

N1VEL

!SUPERIOR

I N.iVEL

I

MéDIO

I

I

NiVEL

DE APOIO

1

l-----------------------------!-----------------l---------l--------l------------1
I ETF (01 Escola)
60
I
24
I 50
I
29
l---------------------------l-----------------l---------i--------l-----------1
1 EAFs 09 novas Escolas
1
1
1
1
1

I

37 Escolas

E~1stentes

228

451

11.277

1

1.268

1

1----------------------------1-----------------1---------1--------1------------1
UNEDs ( 33 Un lO ades I
753
217
I
600
I
257
1-----------------------------1-----------------:---------1--------1------------1
I
TOTAL
I
1.041
692
11.927
I
1.55~
1

J

SiNTESE DO úUANTITATIVO DAS FUNCÕES DE CONFIANÇA
QUADRO VII

·---'.-------------------------------------'

!!PO DE ESCOLA

CD

I

FG

1

l----------------------------------------------------l--------1-------------l
I
ETF (01 Escola.J
1 10
1
53
1
l--------------------------------------------------l--------1-------------l
EAFs (11 Escolas!
I
88
I
330
1·

1------------------------------------------------------l--------l-------------!
I
UNEDs (33 Escolas!
I
99
I
957
I
1-------------------------------------------------j-------- 1-------------1
I

T O T A L

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em discursãoo o substitQtivo, em turno suplementar. (Pausa.)

A Presidência suspende a sessão por cinco minutos, para
que alguns dos Srs. Senadores, querendo, possam oferecer,
ainda, alguma emenda.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às-J6h34min, a sessão é reaberta às 17h.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -::Está reaberta a sessão. Sobre a mesa emenda que será lida pelo Sr.
1'' Secretário.

É lida a seguinte

I 197

I

1 . 3 40

EMENDA AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 154, DE 1992
Emenda n• 1-CN

Inclua-se onde couber:
Art.
Ficam, ainda, criadas as seguintes Escolas:
1. Escola Técnica e Industrial de Sobral- CE, Coelho
Neto-MA; Parna1ba- 1'1, Ponta-Porá- MS.
2, Escolas Técnicas Federais:
-Porto Velho- RO; Santarém- PA; Palmas- TO,
e Rolin de Moura:.... RO.
3. Escola Agrotécnica:
-Dourados- MS.
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Justificação
O objetivo da presente emenda é adotar os municípioS
em epígrafes, que são os mais importantes dos Estados_, de
escolas de profissionalização que penriítam que a mão-de-obra
especializada seja aproveitada no locaL
~ala das Sessões, 9 de fevereiro de 1993.- Chagas Rodrigues- Beni Veras- Magno Bacelar-- Ronaldo Aragão.

Fevereiro de 1993

concluídas; talvez menos de 30%. Nesta relação de janeiro
de 1990, estavam incluídas 63 escolas técnicas federais, e tenho
a impressão que, durante a gestão no Ministérío da Educação
·do ex~deputado Carlos Sant' Anna, o número de escolas concluídas foi muito reduzido.
Ao longo desses anos, parlamentares de todos esses Esta~
dos têm incluído verbas no Orçamento para o início da construção, o prosseguimento ou a conclusão das obras. Como o
Orçamento é uma lei meramente autorizativa, não adianta
muito o parlamentar nele consegll:ir incluir verbas para a construção, porque quase sempre o Poder Executivo não destina
verbas. Por isso mesmo há uma aspiração nacional no sentido
da criação de novas ~scolas técnicas federais, novas escolas
agrotécnicas federais de 29 grau e novas escolas agrícolas de
1' grau.
Há uma distância enorme entre a inte_n_ção_ ~qnsl!_bstan
ciada no papel e a realidade ---:- que depende exclusivamente
do Poder Executivo, já que de acordo com as leis _brasileiras,
com a praxe brasileira o Executivo não é obrigado a cumprir
o Orçamento. Acontece no Rio Grande do Norte, acontece
ho meu Estado, o Espírito Santo, que inicialmente foi contemplado com três escolas - está aqui na pág. 2 - das quais
apenas uma está quase concluída; as demais não foram sequer
iniciadas.
Essa é a informação que, como Relator, posso fornecer
à Casa neste momento.

O SR. PRESIDENTE- (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Relator João Calmon para se pronunciar
sobre a emenda oferecida ao substitutivo em turno suplementar.
O SR. JOÃO CALMON- Como Relator, acolho a emenda de plenário que acaba de ser lida.
o SR- PRESIDENTE (Chagas Rodriguesr- Em discussão o substitutívo, em turno suplementar, com a emetida aco'lhida pelo nobre Relator. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, vou encerrar a discussão.
Encerrada a discussão,-pas-sa..;-se â votação do substitutivo,
ressalvada a emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaitecer
sentados. (Pausa)
Aprovado o substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se,
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Não havenagora, à apreciação da emenda coletiva, que recebeu parecer
do mais quem queira discutir, encerro a discussão.
favorável do nobre Relator.
Em votação a emenda, com parecer favorável do nobre
Em discussão.
relator.
O Sr. G8Mb3l(fi Alves Filho ~Sr. Presidente, peço a
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
palavra.
_.s~_I.l!_ados. (Pausa)
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo·
Aprovada.
a palavra a V. Ex~
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB- RN. Pará
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~-Sobre a
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~
mes~ redação final que será lida pelo Sr. 19 Secretário._
dores, Quero indagar do Senador João Calmon, que teve
b lida a seguinte
a oportunidade de aprofundar-se sobre o problema da construção dessas escolas técnicas federais, se S. Ex~ tem alguma·
informação sobre o andamento das obras das referidas escolas.
PARECER N• 27, OE 1993
NãÕ sei se o Senador João Calmon, ao relatar· a matéria,
(Da Comissão Diretora}
trouxe a esta Casa algum esclarecimento sobre o andamento
Redação final do Substitutivo do Senado ao Projeto
e a própria viabilidade da construção dessas escolas técriicas
de Lei da Câmara o9 50, de 1992 (n~ 4.621/90, na Casa
federais.
de origem).
No caso do Rio Grande do Norte, está- prevista a construA Comissão Diretora apresenta a redaçâo final do Substição de uma escola técnica no Município- de Mossoró, mas
tutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 50, de
a obra está paralisada; e cito o casõ de Mossoró porque é
1992, (n' 4.621/90, na Casa de origem), que dispõe sobre
o que conheço de perto, Sr. Presidente.
a criação de Escolas Técnicas Federais e dá outras providências.
O Sr. João Calmon- Sr. Presidente, peço a palavra
Sala de ReuniÇ>es da Comissão, 9 de fevereiro de 1993.
para discutir.
......... Chagas Rodrigues, Presidente - LUcidio Portela, Relator
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Teni a pala- - Beni Veras- Julio Campos.
vra o nobre Relator.
--ANEXO AO PARECER N' 27. DE 1993
O SR- JOÃO CALMON (I'MDB - ES. Para discutir.
Redação final do Substitutivo do Senado ao Projeto
Sem revisão do orador.) --No Governo JoSé Sarney, foi
de
Lei
da Câmara n9 50, de 1992 (n9 4.621, de 1990,
tomada a decisão de se construírem 200 novas escolas técnicas
na
Casa
de origem), que dispõe sobre a criação de Escoe agrotécnicas federais no Brasil todo. Por falta de verbas,
las Técnicas e Agrotécnicas Federais e dá outras proviou porque a educação neste País nunc~_(oi prioridade-e não
dências.
o é até hoje, a execução desse plano arrastou-se por muitos
Art., 1'·' É criada a Escola Técnica Federal de Roraima,
anos. Hoje, diria- sem poder afirmar com absoluta segurança
entidade de natureza autárquica, vinculada ao Ministério da
- que apenas 30% ou 40% dessas escolas chegaram a ser
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- UNED, relacionadas nos referidos Anexos, assim distriEducação c do Dt.!sporto, sediada na cidade de Boa Vista,
buídos:
Estado de Roraima, nos termos da Lei no 3.552, de 16 de
a) duzentos e vinte c oito cãrgOs de Professor de primeiro
fevereiro de 1959, alterada pelo Decrctr.)-Lei n" 796, de i7
e segundo graus, dois mil novecentos e noventa e seis cargos
de agosto de 1969.
Técnico-Administrativos, oitenta c oito- Cargos de Direção
Parágrafo único. A Escola Técnica Fedc_ral de Roraima
c trezentos~ trinta Funções Gratificadas, no Quadro Permaterá sua finalidade, organizaÇão_administrativa, didática e panente do Mifiistério da Educação e do Desporto, para atender
trimonial definidas em Estatuto próprio, aprovado nos termos
as EscÓlas Agrotécnicas Federais;
da legislação cm vigor.
b) oitocentos e treze cargos de Professor de primeiro
Art. 2n São criadas as Escolas Agrotr[aiíCãSFederais
e segundo graus, um mil cento e setenta c sete cargos Técnicode Ceres Goiás, Codó -.Maranhão, Colorado do Oeste Administrativos, cento e nove Cargos de Direção e um mil
Rondônia, Guanamhi, Santa Inês e Senhor do Bonfim c dez Funções Gratificadas, nos Quadros Permanentes dos
Bahia, Rio do Sul c Som h rio- Santa Catarina, e São_ Gabriel
Centros Federais de Educação Tcchológica e das Escolas Técda Cachoeira - Amazonas, sobordinadas ao Ministério da
nicas Federais.
Educação e d.o Desporto, como ór&ãos da Administração diArt. 5•' As Unidades de Ensino Descentralizadas reta.
--uNED das Escolas Técnicas Federais c CcntrQs Federais de
Parágrafo único. As Escolas Agrotécnicas· Fedefais, de
Educação~ Tecnológica, relacionadas no Anexo II, e as novas
que trata este artigo, terão suas finalidades e organização
Unidades de EnsinO Técnico e_ Agrotécnico, como· previsto
administrativa estabelecidas pelos seus Regimentos, nos ternos arts. 1" e 2", serão implantadas gradativamente, bem como
mos da legislação em vigor.
seus
respectivos cargos e funções de_ confiança, dependendo
Art. 3" São, ainda, criadas as seguintes eScolar.;:
da existência de instalações adequadas e de recursos finan1. Escolas Técnicas Industriais- Sobral- CE, Coelho
ceiros necessários ao respectivo funcionamento.
Neto- MA; Parnaíba- PI; Ponta Porã- MS.
2. Escolas Técnicas Federais: Porto Velho- RO; San_ Parágrafo único. Os cargoS e-fUnções de confiança das
tarém- PA; Palmas- TO; Rolim de Maura- RO.
Unidades de Ensino DcscentraHzadas, relacionadas nos Ane3. Escola Agrotécnica: Dourados- MS.
xos I e II, serão provido~_~omente após a expedição da respecArt. 4'' São criadas, na forma dos Anexos I, II, III,
tiva portaria de autorização de funcionamento, por parte do
IV, V, VJ, VII, Vlll e IX, um mil e quarenta e um cargos
_Ministério da Educação e do Desporto.
de Professores de Ensino de primeiro c segundo graus e quatro
Art. 6" O Poder Executivo adotará as providéncias nemil, cento e setenta c três cargos Técnicos-Administrativos,
cessárias à execução da presente lei, cor"rendo as despesas
bem como cento e noventa e sete cargos de Dircção e um
à conta dos recursos orçamentá(iqs dçstinados ao Ministério
mil trezentos e quarenta funções Gratificadas no Ministério
da Educação e do Desporto, àS. Escolas -Técnicas Federais
da Educação c do Desporto, nos Centros Federais de Educae aos Centros Federais de Educação Tecnológica.
ção Tecnológica- CEFET e na~ Escolas Técnicas-Federais
Art. 7" Esta lei entra em vigor na-_d~_~a de sua publi- ETF, para atc_nder a_s novas Escolas de Ensino e Agrocação.
técnico existentes e àS Unidades de Ensino Des_ccntralizadas _
Art. 8" Revogam-se as d_isposiç?es_em_contrário.

__ ·::-;;r;- .

OUA"RO DE PESSOAL P~RA A ESCOLA TéCNICF. FEDERAL DC RORAIMA
QUADRO I

TeCNICO-ADH!N!STRATIVOS

1-------------------------------------·
NíVEL

DENOHINACÃO

NíVEL

SUPERIOR

I

MeDIO

DE APOIO

1-----------------------1-----------1------------1-----------1------------·
I

I

I

Boa V1sta

I

24•

29*

\-----------------------!-----------!------------!-----------1------------j
I

I

TOTAL

I

I

60

I

24

I

50

I

29

-----------------------------------------------------------------------!
Detalhame~to espec1f1c~ao no Grupo III da~ Anexo~ lU, V o VI
I

OBS.

FUNÇõES DE CONFIANCA A SEREM CRIADAS NA ETF DE RORAIMA E NAS
33 UNIDADES DE ENSINO DESCENTRALIZADAS - UNEDs DO ANEXO II
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QUADRO II

FUNÇÕES DE CONFIANÇA POR UNIDADE DE ENSINO TéCNICO INDUSTRIAL
I

I
I

1-------------------------------------------------------------------------l
I
I
I
ETF

I
I

UNED

I
I

I
I

l---------------------------------1------------------------------------l
I
I
CD. .CD-2 = 01
CD-3 = 01
CD-4 = 08

FG.

TOTAL = 10

FG1
FG2
FG3
FG4
FG5
FGó
FG7
FGS

=
=
=
=
=
=
=
=

CD.

02

05
05

20
04
07
01
09

CD2 =
CD3 = 01
CD4 = 02
TOTAL =

FG.

;J3

FG1
FG2
FG3
FG4
FG5
FG6
FG7
FGB

= 03
=
=
= 12
= 04
= 05
= 01
= 04
I

TOTAL = 53

I
I

TOTAL = 29

I

33 = 99
33 = 957

I
I

---------------------------------1 ------.------------------------------1
SUBTOTAL DE CD. 01
SUBTOTAL DE FG. 01

H

x

10 = 10
53= 53

I
I

SUBTOTAL DE CD. 03
SUBTOTAL DE FG. 29

I
I

TOTAL DE FG.

x

x

l------------------------------------l------------------------------------1
I

I
I
I

TOTAL DE CD:

109

1010
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ANEXO

II

QUADRO DE PESSOAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO DESCENTRALIZADAS
QUADRO III

DENOM!NACIO
I

I

TéCNICO~ADMlNISTRATIVOS

I

I

i'

1------------------------------1

ISUBORDINACIOI DOCENTES I
NíVEL I
I
I
I SUPERIOR I

NiVEL
MéDIO

I ~ ~iVEL I~
I DE APOIO I

l------------------------l------------l----------(----------l----------1--------l

01. ALTAMIRA
I
02. ARAXA
I
03. BARREIRAS
I
04. CAJAZEIRAS
I
1 05. CEDRO
I
06. COLATINA
07. CORNeLIO PROCóPIO
08. CUBATÃO
09. EUNAPOLIS
10. FLORIANO
11. IMPERATRIZ
12. JATAi
13. JUAZEIRO DO NORTE
14. LAGARTO
15. LEOPOLDINA.
16. MACA5
17. MANAUS
18. MARABÁ
19. MARECHAL DEODORO
20. MEDIANEIRA
21 . MOSSORó
22. NOVA IGUACU
I
23 .. N!LciPOLIS
_ ~I
24 PALMEIRA DOS iNDIOSI
25. PATO BRANCO
I
26. PESQUEIRA
I
27. PETROLINA
I
28. PONTA GROSSA
I
29. SÃO JOSe
I
30. SAPUCAIA DO SUL
I
31. SERRA
32. VALENCA
33.VITóRIA DA CONQUISTAI

ETF-PA
CEFET-MG
ETF-BA
ETF-PB
ETF-CE
ETF-E.S
CEFE!-PR
ETF-SP
ETF-BA
ETF -PI
CEFET-MA
ETF-GO
ETF-CE
ETF -SE
CEFET-HG
ETF-C;;.nlPOS
ETF-AM
ETF-PA
ETF-AL
CEFET-PR ~
ETF -RN
J:TF -iiJ f
ETFO-RJ
.I
ETF-AL
CEFETcPR
I
ETF-PE
I
ETF-PE
I
CEFET-PR
ETF-SC
I
ETF-Pelotasl
ETF-ES
I
ETF- BA
ETF-BA
I

~

i0n

iliu

08ll11

60
60
10**
10**
10**

24

I
I

24~

50
50

01h
01**
01**

08H
08**
08**

01**

08**
08*

Ol.ll
24
01**

60
10**
40*

01*

35*

01*
24
24

60
60

31*

01
01**
01

25*
10**
10**

01u
01**
.

10**

~~01*

**
**

10**

29
29

08*
0BH
08*
08**
08**
08*

01*

08**

08**
08*

121

24
01ll

50
08*

10**
10**

01**
01**
I

24
24

~

01**

01*
01** I
01**
01•,
01 **
01

08**
08**
08**

01*

60

01*
29
01**

'i

50
50

60*

60

01""

01*
01*

01**

~

I
I
I
I

~

**

I
,1

I
I

01Ú
01**
01H
01"* !
01*
29
01*

08**
08**
50
50

1

01h

50
08H
08*
08*

01**

1

01*< 1

- 08**

01
01
01**
01**

10**
10*'<

01**
29
29
01**

01*1
01**
I

29
29

I

l-------------------------------------l----------l----------l----------l--------1

I TOTAL
I 753
I 217
I 600
I 257
I
1-------------------------------------------------~--~---~---~-----------~~----~l
1 Obs.
Caruos complementares aos aprovados pela Le1 n9 7816, de 12/9/89.
1
** - CarjOS complementares aos aprovados pela Le1 n9 8433, de 16/6/92

*-
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ANEXO II!
OUADRO DE PESSOAL PARA AS ESCOLAS AGROTéCNICAS FEDERAIS tArt. 291
OUADRO

IV

TéCNICO-ADHINISTRATIVOS

1------------------------- i
DENOHINACÃO

I

WBORDINACliO

DOCENTES

I

NtVEL

I

N1VEL

I

NíVEL 1

l--------------------------l-----------------l----------------1----------l----------l--------l
I ~1. CerestGO
I
SENETE
I
12 •
I
08 * I
22 •
22 *
102. Codó/HA
103. Colorado do OestetRO
10~. Guana11b 1/BA
105. R1o ào Sui/SC
106. Santa Inês/BA
107. São Gabnel da Cachoetra/AH
108. Senhor do Bonhm/BA
109 Sombno/SC

I
I
I
I

SENETE
SENETE
SENETE
SENETE
SENETE
SENETE
SENETE
SENETE

I

36
36
3ó

12
36

12
I

36
12

*
*
*

13
l3
13

ó0
60
60

53
53
53

08 •

22 •
60

22 •
53

13
08
13
08

*
*

22
60
í!2

*

I

*

22 • I
53

I

í!í! •

1--------------------------l----------------l---------------l---------l----------l--------l
I TOTAL
I
21!8
I
97
I
388
I
353
I
l---------------------------------------------------------------------------1
IObs.

• Car•Jos complementares aos aprovado> pela Le1 nQ 8433, de 16/ó/92.

·I

-----------·-------------- ... ------------------------------------------------------.:...;.~..::.:_-"::;.:;::-

-

FUNCaES DE CONFIANCA ASEREM CRIADAS NAS 09 EAFs do QUADRO III
E NAS EAFs DE ARAGUATINS/TO E PETROLINA/PE
QUADRO V

.

________________________________________________________________

I
t

FUNCõES DE CONFIANCA POR UNIDADE DE ENSINO AGROTéCNICO

~

,._- ·'

.

.,!_:_!..,~

'·/.1

----------------------------------------------------------------------.-·J.J:.i:Lt:
f-·f"·r:_.-·1;
' --;} .

CD

CD-2
CD-3
CD-4

= 01

FG.

= 01
= 06

TOTAL

08

FG-3 = 15
FG-4 = 07
FG-5 = 04
FG-6 = 01
FG-7 = 02
FG-8 = 01

I

'I

I
"I
I

:-~~~\_~!'

. ~'.~'I.'. I
I

TOTAL
I
I

I

30

- ,-,'-;-,-~

.. ·.. q

1-------------------------1
TOTAL OE FG . 30 X 11 = 330
-------------------------------------- ------------·---

1-------------------------·
I TOTAL DE CD. 08 X li = 88
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ANEXO IV
QUADRO DE PESSOAL TeCNICO-ADHINISTRATIVO PARA AS
UNIDADES DE ENSINO DESCENTRALIZADAS
UNEDs
UNIDADES OE ENSINO DESCENTRALI:ADAS DE.
GRUF'O

1

GRUPO

2

'110
:::''(C)t:Óp::.o/P!~, Flor:.;:;\J"",( .. ·.:~_I, :1o.c:o.é/FÇJ, i"':Z:\\-o.~~à/F':~~ :'"iai-ech.::·ti
.u..sc·~:·.)""
·.-o/ t~~ ~
l'hJ-:::,~~-or 6./ 1~N J
:·< :t ·:. ór- D·.L 1 s/HJ . :·.~ov~1 I:;: u.:::\ç u/ ~;"J , _!::•::J. 1 ~Yie 1 ,.. ~·:~ .::: fJ·:~~
:~ :-. ·-·
dJ.o-:.s/t·.··-1
:::o:::~td f:·:·a-r1c-o;"'F'~o;:l
?:·::·~:;ql.l2.:.:~:.:\/F'E: ~~;:.\pt.t·-~:>. .i.:::\ JD ;:.u1/~:S 1
~-.~;·.·;···::-tJf3
(UNE.:I:·:; :-...:Qva·:s. -,:.:0.':'";.JQ_S \::o;;=:p l·:·~!;tii"i·~-:it~;,:~XG:'S-- ::..1.óS ·.:~-i::..-'~.•.:>.::s p . .~·!:.::~ i-~.::i---; . }2 t>=-~-3~ .... .-ii:.

:!. 6/06/íl'::.: . -

GRUPO 3: .·'::

_-:.:dfMG,

BarreJ.:·~~/B~.

Eunipolis/BA, .JLtazsiy·~ do Nort2/C~.
VaieG=a/BA ~ V:tor1o. da Co~qUlst~/-BA

Gtcii~~;~:·~,

NÍVEL SUPERIOR
-----------------------------------------------------------------~---------1

I
I

I
I

CATEGORIA FUNCIONAL

1----------------------IAdm1n1strador

I

QUANTITATIVO .POR UNIDADE
I
------------------------------------1
GRUPO i
GRUPO 2
GRUPO 3 I

------------------------------------------1
01

!Analista de Sistemas
IAss1stente Soc1al
IBibliotecárlo
!Contador
!Médico

01

-01

IOdontólo~o

I Peda!IOHO/Or ient ado r Educae1onal
IPedagogo/Supervlsor Pedayóq1có ·
IPsicólouo
1Técn1co em Assuntos Educac1ona1~

1

02
02
02
01
03
02
02
02
01
06

1------------------------------------------------------------------------l SUBTOTAL ........................... I
01
01
24
I
INúMERO DE UNEDs ................... ~I
I

08

17

I

1--------------------------------------1
08
17
192
I

I TOTAL .............................. I

TOTAL GERAL

08

217

118?
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ANEXO V
QUADRO DE PESSOAL TéCNICO-ADMINISTRATIVO ~ARA AS
UNIDADES DC ENSINO DESCENTRAUZAD?.S - I.JNED~

GRUPO

i

-~~u~~t~c/s~:·~
~~au~/AM.

i~P2~·~trl=/~~.

Co~pl~~entara3

GRUPO 2.

Alt~~1r3/PA,

dos
Su1.1RSI

m~1~~

~-·laa~~

GRUPO 3

i~Clos/A~.

;:,ela!_~:

:-,,-cl;«\/i~G.

qulst~/BA

-~

C€drç/CE,

:·1 ~=\c:~~- é/ !;~J ,

Pato_ Branco/F·::_-

S8r~-~/fS

{U~J~D~

~~-~~~:

-~t::O~o'lüJ.:··.a/:'~:~-~,

F·0:~~ ~

~u~~~~s

:l(Jnarl".E:~-Lt

Jass/SC

S~u

t;,. ._:;·;· :--. ~ l ~- ,:;._
:,·:a i" E:,:;--, ::;.1

F·~~qu~:i·~/P~.

S~puca~a

camp12~e:1c~.·2~

~~~

i:h.:o

c:::,·

8:433, ce :6.06.92).
Juoz:ZC:J.l'CJ

,,,_,:-t•2.'

0rossa/F:·R, Vale!1ça/·~A ~ Vit6~-~a ~a
~0V3s com excaçi~ d~ U~ED de Arax~,

_Cwr~-

~~

2~

o} .

QUANTITATIVO
CATEGORIA

:·-~a--·

~s~: ~~~

1

C~l~t~::a/ES
~--·: ::;.1- ::1 ~ :l / P :-:':'L ,

c3r~as

B<.'\"1")" '· .... _,,._,,.;:(;:,::,, CLU"\'',p_ol.i.;;/f:(,,

~a~arto/SE~

f·u:-.c

~os

C~J~~211·as;?B,
F'l o 1~ :;. :t:~n 0/ F' I ;

?;· CiC.: cip i •::J/F·:::_

~a

Jat~~/GO,

0·2trolina/ff,
~~-~~~os pel3 ~.21 nQ

l,~~lancl~~/PR-~

FUNCIONAL

I

POR

UNIDADE

1------------~-----------·----------

I

I

I

GRUPO 1

I

GRUPO 2

I

GRUPO 3

l---------------.---------------------------1-----------l-----------l-----------l
Ass1stente de Adm1n1strado
Aux11lar de En ferma•Jem
Aux1llar em Assuntos Educaclona1s

I

I

·i

I.
·I

llatilórr·afa

Desenhlsta Técn1co
Eletr•c•sta
Laboratonsta
Hecin1co
Motor•sta
Pro~ramaóor

1

06
01

06
01

01

01

··~

Técn1co em Aud1ovisuais
Tdcn1co em Contabllidade
Uiuilante

12

02
06

1
·1
I

08

I

06

j

.. ,

11·

·I·

01

I

01
02
02

·I

02
01

I
.. I

06

I

<i!8

I

1---------------------------------l-----------1-----------l---------~~l
I SUBTOTAL ......... _.......... _ ....... _...
08
08
50
I NuMERO llE UNEDs

. .. . .. .. .

I
I TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. ... _ .. .. . . I

08

I

17

I

1-----------1-----------1-----------1
64
I
136
I
400
I

. ..... -· .. __ . I

------------------------------------------l------------------------------~--1
TOTAL GERAL

600

I

··i
·I_
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QUADRO DE PESSOAL TéCNICO-ADMINISTRATIVO PARA AS
UNIDADES ~C ENSINO DESCENTRALIZADAS - UNED~
uNIDADES DE ENSHIO OESCENTR;;L::;;:;AS DE.
GRUPO 1

Cuo~tio/SF',
~aus/AI~,

l~pe~~tr~=./~A,

Med~a:.s:~a/PR,

Gornp!t:::!r:Ental-e~s

GRUPO 2:

;~,

l t

::.1,;\11. ·,- 3./ p !~!

Pt~QC?.Jp

:LO/F'F\

· D20dt:n-o/o~L,
~e1r~ ~os

,·.,..;_;_;:

'

C:::\~~·:_~. .?;EJ.t-~·~s/F':E{,

I

. . :- ~· ·.::.-·;-~ar. ':>/P 1 ~

i~dios. t:~,

do S~1/RS 1 S~r~-~/~S
c~~~ados pel~ t_,_.;;,~ :.~?.
G~Uf'O

3:

_d~~oldl.~3/~G,

Sio-~o~é/SC

;:.ela LEJ. ,M1S! 7 83.6,

c:r·t:.:·~cto-:;:.

· ~os~07Ó/RN,

J~t~~/!30,

~etroli~~~~··::r

C.::cL·,..:/c·.::..,
i": a c "l..:c..é/ F(J,

Bra~co/F'R,

ZlJNEDs

NOV~s;

{~.43"3~

c:e

l2.~9-~·~l.

Col;;lt jJ;:;;<./CE.
~·ta·r~ 7:\:J ;;·i/ ::·,q,
~ova

Nilopoils/RJ,

Pato

c~

.-,~

~Ca(.;~~

C.·.:n·:~·:,z! ~ . .::

t·"l:::\ \'·c c!". ~:~l

l;uaçu;RJ,

:~~sque1r~/F'~,

?~1--

:.~p[;(0_~.

c~r~os cd~~l~~:e~c~~2~
~~--6.06.·-;·E~;r.-

~~S

.~)~ ~,_;...~~; /!"iG, Bar·;" ~~:-J. ~.. :-.. ·::./B,;-, Sun ::\p Ó'll·.;; I t·:t::-., Jll.:\-z:s- i;~ o_~ c: c) i't-c lR t t~· /C;~
La; ~.iR to/sr.:= I
::· .::::;; t :0.Gr os.sa/Fi:..::~ 1.}a 1 -a;. . ç ::::../ 1::A z - !..) i i. ó-·~w : . ~i. :.:. ;.3
Ct;n ·o:;Lu.·;;ta/Bl!j
(U~'{;:~D·.::. :':...:-va·;.:. c:o:n ~,-.:n. .:ceç~{~,.; :J:.::. Ui'!ED d2 .t~~--~t.-..::·~, ~·J ~~. s:::-t
J

·Func~onamento).

----------------------------------------------------------------------------QUANTITATIVO POR UNIDADE
CATEGORIA FUNCIONAL
1-----------------------------------1
I
GRUPO 1 I GRUPO 2 I GRUPO 3 I
l-------------------------------------------1-----------l-----------l-----------l
1 Auxi 1ia r de Artes Gráfica;,.
I
~2
AL1Xll1ar de EJetrlCISta
Aux1liar de Mecânico
Carp1nteiro
Encanador (Bombe1rol
Marceneiro
Operador de Máqu1na Copnaora
Pedreiro
Pintor
Porte1ro
Servente úe Limpeza
Telefonista

01

02
01
02
01
01
02
01
01
04
10
02

01

1
1

-~----------------------------------------l-----------1-----------l-----------l

SUBTOTAL .......................... ___ ,__
NúMERO DE UNED-;. .. ~ ...... ___ . . .. .. .. .. ..
TOTAL ........... __ . ., . _.. .. .. .. .. ..

01
08

01
17

I

29
08

I

I

08

I

17

I

232

I

I

1-----------1-----------1-----------1
I

-~----------------------------------------l-----------------------------------1
TOTAL GERAL
I
257
--~------------------------------------------------------------------------
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ANEXO VIl
QUADRO OE PEESOAL TéCNICO-ADMINISTRATIVO
PARA AS ESCOLAS AGROTdCNICAS FEDERAIS

GF~J:··'O

:~.

í3i=\:UPO ::~.

Cocn/M~~. l;olor3•:.
~:o U8st~.IRO,
Guar:a~a~/2A.
S2~~o~ do Bo1·~·~~ .. r1RA (~sc~las Nov~~~

C2xtz·s/GDJ
~r1o/SC
pela ~.el

Sá~~~ -1~~3/B~,

Rio
~.:·~::.- :-.~-~..d/SC, :3âo .G:::·-.::n-:i.~·.:.'l c:a C::.:\J.::hot::.Lr::;./~:\l"":, ·:~clirt""
<Zsc~l~-~ ~~Jv~~:- car~cs cc~~la~:e~t~:es ~o~
~rJ.~d0-~
r·Q 8.~:~~3. ac 16/06/9~].

NÍVEL SUPERIOR
QUANTITATIVO

CATEGORIA FUNCIONAL
I

I

1------------------------------------------l
I
POR UNIDA O[
I PARA O GRUPO I
1------------------------------------------l
I
GRUPO 1 I
GRUPO 2
I
GRUPO 3

1

1------------------------------------l------------l---------------l-------------l
I Adm1n1strador
I Analista ue Sistemas
I Ass1stente Jurid1cc
Biblioted.na
En•Jenhelro A·trônomc
Medico
Nutncion1sta
Odcntola,ta
Peda·tO,JO/Supervisor Educac1onal
Peda<IDua/Supervisor Peda~tl!ilCD
Pslcóla•JO
Técn 1co em Caoperat ivismo
I Vetennáno

I

I
I

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

I

01
01
01

I

01
01
-1

01

01

24

I

37

01

01
01

i

01

I

5

I

04

I

23
32
20
20
31
24
21
2237

1

1-

I

31

1

32

--'I

l------------------------------------l------------l---------------1-------------l
SUBTOTAL
I
13
08
354
I

I
I

NúMERO

OE EAF s

I

. I

I
1------------1---------------1-------------1
I
TOTAL
I
1>5
I
32
I
354 ..
1------------------------------------t------------------------------------------l
~1

I

TOTAL GERAL

I

451

-----------------------------~~--------------------------------------------------
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::~ ~~lll/SC~ __ Sáo G~b~~El da Cac~.os:r~;A:~~ ;o~-.";ov;:~·:::;: c:::;... y·;~..:)s co;r1p l..:::;nE:·::t::\·,···.:.::·~;- ::lo·5
·.:·:-::.7.\·:!c:::.

([sco1~·)..:

QUANTITATI•JO

I

CATEGORIA FUNCIONAL

I

1-----------------------------------------1
I
POR UNIDADE
1 PARA O GRUPO I

1---------------------------1-------------l
I
GRUPO 1 I
GRUPO 2
I
GRUPO 3 . I
l-------------------------------------l------------l--------------l-------------1

I

Airooxanfe
Ass1stente em Adm1n1stradio
Assistente oe Aluno
Aux1liar de Biblioteca
Aux1liar de Enfermagem
Dat 1IÓc1rafo
Elelncista
Encanador <Bombelro)
Mecânico
Motonst a
Pro•Jramador
Técn1co em A<~rapecuária
Técn1co em Contabilidade
Telefonista
I Vi'lih.nte

01

18

12

01
. I

03
02
02

07
01
01

01
04

180

01

33

02
02
08
01
02

13
74
70

(H

06

04
02
08
I

02
02
12

24
62
64
73

I

34

I

68
170

I

l-------------------------------------1------------l--------------l-------------l
SUBTOTAL
I
60
I
22
889
NúMERO DE EAF s

5

04

I

l------------1--------------1-------------1
I
300
I
88
I
889
i
------------------------------------l-----------------------------------------1
TOTAL GERAL
I
1277
TOTAL
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ANEXO IX
QUADRO OE PESSOAL TéCNICO-ADMINISTRATIVO PARA AS ESCOLAS TéCNICAS FEDERAIS
ESCOLAS AGROTéCNICAS FEDERAIS IEAFsl OE.
GRUPO 1. Cedo/MA, Colorado do Oeste/RO, Guanamb1/BA. Santa Inês/BA,
Bonf1m/BA <Escola~ Novas I.

~o

Senhor

Grupo 2. CereslGO, Rio do Sul/SC, São Gabriel da Cachoeira/AM, Sombr1o/SC (Escolas Novas. car-Jos complementares aos criados pela Lel nQ 8.433, aa 16/06/92).
Grupo 3: <37 EAFs existentes.

c~r:JOS

complementares!.

NÍVEL OE APOIO .
QUANTITATIVO
I
1-------------------------!
CATEGORIA FUNCIONAL
I POR UNIDADE
I PARA U I
1 GRUPO I
I
1----------------1--------1
I, ____________________:..._ _________________________ 1--------1-:-----1--------1
!GRUPO 1 !GRUPO 21 GRUPO 31
Auxilia r de Cozinha
Aux1liar de Encanador tBomhe1ro1
Auxlliar de Eletncista
Auxiliar de L1mpeza
Auxi l1ar de MeCânico
Aux1liar Rural
Carp1nte1ro
Co21nhe1ro
Harcene1ro
Operador de Háqu1nas Cop1adoras
Operador de Maquinas Aurico 1as
Operador de Máqu1nas de Lavanderia
Pade1ro
Pedre1ro
. '.-•, I.
Servente de 'Oti~as
Pintor

I
I
I

J
I
I
·!

10

I

(H

01
10
01
12
01
03

I· -

01

I

..

I

03

I

01

····'1.'
I

100
1

I
I

I
37
I
37- · I

400
30

I
·I

··01
03
.

03
01
01
08
01

I

11
"01
01

I
I

• 0.2. ' ·'-. ~2
02
I
02
I. -01
01

28"

.I

22

50
I
I

62
23"

1.
I

,!.8

I

. 2\!i'

60

''

I ---------------------------:-------:----------~-~~~-~-~~-.-:-~---~----~---:~---~~--7~(~-- I
I
I

SUBTOTAL .............., .... ·/, ·.. :- ............. .-...
NúMERO DE EAF s ......................... , . . . . . . . . . . . .

I T O T A L ... _ . ,.

. .,,

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

I
f

53
05

I
I

22
04

I
I

91?,,
" .

,I
I

1--------1-------1--------1

1--------1-------1----~---1
J 265
I 88
I 9t5' I

l-------------------------~--------------------------1------------------------l

1 T OT AL GE R AL

1268

-------------------------~----------------------------------------------------;
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ANEXO X
SíNTESE

co· QUANTITATIVO
QUADRO

OE PESSOAL

VI
TéCNlCO-ADMINISTRATlVOS

I

TIPO OE ESCOLA

1-------------------------------1
I NíVEL
I NíVEL
NiVEL
I

DOCENTES

!SUPERIOR I MéDIO

DE APOIO I

!--------------------------~--i----~------------j---------l--------j------------1

I ETF (01 Escala)

60

I

24

228

I

451

50

I

29

1

1.268

l-----------------------------!-----------------j---------1--------·------------!
1
1
1
i
1

1 EAFs 09 novas Escolas

1

37 Escolas Exlstentes

11.277

1

l-----------------------------1-----------------l---------!--------l------------l
· 753
I 217
600
257
I

I UNEDs < 33 Un lO ades>

t-----------------------------:-----------------!---------t--------1------------l

· I

T O T A L

1. 041

692

- 11.927

1. 554

I

SíNTESE DO UUANTITATIVO DAS FUNCÕES DE CONFIANÇA
QUADRO VII

CD

TIPO DE ESCOLA

1--------------'-----------I

FG

-------------1--------1-------------1

ETF (01 Escola>

I

10

I

53

I

l--~------------~--------7-------------------------------l--------l-------------l
1

EAFs <11 Escalas>

I

88

I

330

I

1-----------.,----------:---------------------1--------1-------------1
I
UNED<; <33 Escolas>
I
99
I
957
I
l--------------------------------------------------------1--------l-------------l
I
T O T A L
I 197
I
1. 340
I
------------------------------------------------------~-----------

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Em discussão o Substitutivo, enitumo Su-plementat. (Pausa.)
N_ão havendo quem peça a palavra, ·encerro a discussão.

.. E!IlYOtação.. ...•..
_ ••• -----·-- ..
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto, na forma regimental, volta à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-' Item 2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARAN' 154, DE 1992
- (Em regime de urgêrlcia, nos termos do

art. 336, c, do Regimento Interno)

_

------

Disclftlsão, em turno único, do ProjetO de Lei da

Cãmara n' 154, de 1992 (n' 3.424/92, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que
concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais
por motivaÇão política. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 140 do Regimento Interno, designo
o nobre Senador Iram Saraiva para proferir parecer sobre
a matéria.

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB- GO. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, atavés_da Mensagem n9 800, de 1992, o Sr. Presidente
da República encaminhou ao Congresso Nacional projeto de
lei concedendo anistia a dirigentes ou representantes sindicais
por motivação política.
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Com efeito, o projeto 3.nistia aqueles que sofreram punições em virtude de motivação política, de participação em
movimento reivindicatório, ou outra modalidade própria do
exercício do mandato ou representação sindical. A eles fica
assegurado o pagamento dos salários relativos ao período da
suspensão disciplinar e, aos demitidos, a reintegração ao em-

prego com todos_ os direitos.
Por outro lado, em seu artigo 29 ~ acertadamente o projeto
não beneficia os dirigentes ou representantes sindicais punidos
em decorrência de falta grave devidamente apurada nos termos da lei.
Efetivamente, não podemos concordar com a manuteri-ção de punições impostas a dirigentes e :i:'epreseni3iltes síndicais, vez que tais puniÇões por motivação polftíCa têm a conotação de verdadeira cassação e é absolutamente incompatível
com a ordem democráticá_que se quer construir no País.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, deixou
de existir a interferência e a intervenção do Estado na organização sindical. Entretanto, faz-se necessáriO apagar de vez
por todas o momento histórico que antecedeu a presente Carta
Magna, onde o sindicato era subordinado, contrqlado e cooptado pelo EStado. Naquela época, dirigenteS e representantes
sindicais eram punidos em atos do Ministério do Trabalho,
sob as mais diversas al~gações, inclusive a genérica e imprecisa
figura de ''má conduta'', e, como conseq!iê~cia, viam-se privados de atuar na vida sindical.
Infelizmente, tal fenômeno ainda que, com conotações
diferentes, não for banido, por completo, de nosso País e,
daí, a necessidade e a premência de se aprovar o presente
projeto de lei.
Ante o exposto, somos favoráveis ao projeto quanto ao
mérito, uma vez que· o mesmo--r-ep'ara uma grave injUStiça
cometida contra os dirigentes ou--representantes sindicais.
Por fim, cabe observar que o presente projeto está de
acordo com a norma constitucional (art. 48, inciso VIII, CF),
de igual modo_, é jurfdico e atende à boa técnica legislativa,
razão pela qual opinamos pela sua aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecêr
é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto em tuino único.- (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação. _
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vaià -sanÇão.
É o seguinte o projeto_aprov:<ldo:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 154, DE 1992
(N' 3.424/92, na Casa de origem)
{De illicia:tiva ~do Presidente da República)

Concede anistia- a dirigentes ou representantes sin~
dicais por motivação política.
O Congresso Nacional decreta:
Art ._ 1" Fica concedida anistia aoS dirigentes ou representantcs sindicais que, no períOdo compreendido entre 5 de
outubro de 1988 e a publicação desta lei, sofreram punições
em virtude de motivação política, de participação em movimento reivindicatório ou outra Modalidade de exercício do
mandato ou representação sindical, assegurado o pagamento
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dõs salários do Período da suspensão disciplinar e, aos demitidos, a reintegração ao emprego com todos os direitos.
Art. 2" A anistia de que trata o artigo anterior não
beneficia aqueles cuja punição tiver decorrido de falta grave,
apurada nos termos das alíneas a, c, d,e e do art. 482 da
CLT.
_Art. 3o:> Esta lei entra em vigor na_ <lata de sua publi~
cação.
Art. 4" Revog;:~.m-se as disposições _em contr~rio.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)__:__ Item 3:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 8, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termOs do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto-de Lei da
Câmara n• 8, de 1993 (n' 4.497/93, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe
sobre a fixação dos níveis das tarifas pai3. o serviÇO
público de energia ~IétriCã~ e~fiiig~e ~ i"e"g1rn.~
neração garantida e dá _ou~ras providências. (Depen- - -dendo de Parecer)

_ae _remu-

-Nos terffioS ciO-art. -140, a, do Regimento Interno, d~signo
o nobre Senador Teotônio Vilela Filho para proferir parecer
·
sobre a matéria.

O SR. TEOTÔNIO VILELA FILHO (PSDB-AL Pàra
proferir ·parecer. Sem revisãô do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, sentimo-nos hOn-rãdos· Coffi a iD.Ctinlbêricia de
relatar ~ste .importante projeto que fepreSe.nta o primeiiO pas.:.
so· no sentido de uma reestruturação do setor elétrico, e-nfraquecido durante anos por uma crise _de notórias proporçõ_es.
O setor elétrico, qUe até o final da década de 70, cumpria
satiSfatoriamente o seu Papei de fornecedor de energia na
qualidaçl~ e na quantidade requerida pelo esforço de desenvoiVillJ.ento _económico: hoj~ ca:râ.cteriza-se por tal deSéquillbrl.o
que seu papel na vial;lilizaç~_o_. do ~Qe.st;!nv:oJyimento ,ifl.temo
assim como a sua credibilidade externa estão serianiente abalados.
. _
- Ê. bó_m friSàr" que·, por irollia, o' Brâsil está salvO do "caos
por é0rit.1 da: i:-ecéSs'ãO ecoTiómiêa. "TiVês'sêm'os -atirígidO um
índice, p_or mínimo_ q-u·e_ fosSe, de· cieScimento econÔmiCó e
estaríamos· hoje vivendo sob a tutelá de raciCmam~efliOs--de
energia, com cortes-nas cidades, causando transtornos a ~odos
os brasileiros.
Erri primeirO lugar. devido a sua pujança, o setOr paSsou
a ser fártemente utili2:3.do -como iiistrúníento de pOlítica thacroeconôm.ica. Resultou, então, na contenção de tarifaS cOiri.o
forma de controlar- a inflação, não se obtendo, a partir de
1978, níveis tarifários que permitissem a toDseCuç3õ-dã i'etnu~
neração- mínima legal. Pata ·se ter Uma no·ção de quão nociva
foi essa política para o setor. basta lembrar que a atua1 tarlfa
média praticada equivale à metade da tarifa em-vigOr no·ano
. de 1975._ Para visualizar melhor. se mantido o índice tarifário
de 1975, o setor elétrico teria uma receita de 54 bilhõeS de
dólares a mais do que a ·receita obtida com a tarifa praticada
pelo Governo Federal. Vejam bem: US$54 bilhões, se praticada a tarifa de 1975 até hoje.
·
Por outro lado, o setor foi usado- para captar recursos
no exterior, com o objetivo de aliviar as dificuldades de balan.,____ ço -de pagamentos do País. Coino conseqüência, vê-se hoje
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defrontado com uma dívida externa da ordem de US$2S bilhões, algo muito além de sua capacidade de pagamento.
Foram adotadas também duas políticas que acabaram
gerando grande ineficiência e forte desequilíbrio nas relações
dentro e fora do setor elétrico. A primeira, foi a equalização
tarifária, forte estímulo à ineficiê-ncia, pois criou a· c:ultura
do aumento de despesas operacionais para evitar a transferência de recursos de empresas lucrativas para as deficitárias.
A segunda, foi o- regime de serviçô pelo custo com remuneração garantida, que representou forte estímulo à proliferação
de investimentos antieconõmiCos e desiieceSSãrios pois, quanto maior o ativo- das empresas, maior deveria ser sua remuneração contábil.
Finalmente, foram implantados projetes considerados est~atégicos, mas que não se enquadravam em prioridades estabelecidas com base em critérios téc:nicciS e, sobretudo, políticos
e estratégicos. O setor, então, teve de arcar com o ónus de
sustentar projetes faraónicõs. tã.is cóino O Programa Nuclear
Brasileiro e as usinas hidrelétrkas de Itaipu e Tuturuí.
Aqui, todos nós temos conhecimento de que a Usina
de Tucuruf foi concebida, úrtica e eXclusivamente, para obter
recursos no sentido de eQuilibrar a balança de pagamentos.
Ao. ffiesiÍlo .temP~; no front externo, verifiCou-se significativa retração no mercado financeiro iri.tei'riãcíOnal;· principal
fonte de financiamento dO setor .. A crise financeira mundial, que precedeu à_ crise da dívida
externa dos países do Terceiro Mundo, elevou as taxas ·de
juros internacioriáis~ como á prime rate, de 6,5%, em 1977,
para'20%',.ein 1981. ·
·
· A· conj uga·ção "dess~S dois fatores teve ~ma profunda infh.iênCi'a' Das futuias. fírián~âs Se:tbfiài:s: H6Uve ~ni.- éridi~1da-·
mento 'iitâdequ3do, OOnl 'jUroS 'ele.vàaôS, 'no ·m.ofu'entO êm· que·
a reniuhei-a"ção í-eál dos inveStiril.êritOS era declin~nte: em }975,
foi de 12,3%; mas, eiri 1989, jáesfava próxima de zero.
V~le enfatizar que à difúença entre à taxa de remun~
ração 'real e a prevista por lei, de 10%' ao ano~ "foi serido
coutàb~fizada n_um~ COnta dita 4e R~~ultaQo? ,3: C~JllpenSar
- a .c:Rc·- , _uni~ e-spéde de débito da União por não
ter cu,Il).priÇo a legislação voltada para- o setor.
CoÍriô cónseqüêriciá ê:le todas essas difiCUldades, 'O se'tã~ hoje caracteriza-~e pela ineficiência ein i:n?-PC!rtaiites áteas,
pel~ 1~9-pácidade _i::le fin'anciai' SÇl.J.S tny~~tj:rpeQ.tos, 'pela in~
dimplênp\a, gcneralizapa e por um pat.:_que ~e .obras_ pratica-~
mente,p,aralisado, superior a 10 mil megawatts, equivalente
a aproXimadamente 20%_ -da capacidade brasileira instalada.
Vale registrar que hofe, no Brasil; temos 28 usina,s _cpp1 .
as ot?. rp.j_paralisadas. Pratjcame;nte tqda$ .as P.bras, com. exceção~ d€1)}:\ngó e algumas poucas, estão paralisadas, acarretando
um,cugo. <;le U$1,2 bilhão. ao ano.
, . No intuito de evitar o colapso na oferta d,e energia elétrica, ·re.clu;z{r a ineficiência_ e viabilizar a retomada d~ investi- .
men.tQa pú'blico.s e privados, o Poder ExecutrvO. apresentOu_
um projeto, que foi aperfeiçoado na Câmara dos Deputados,
~ujo mérito está ein introduzir as seguintes melhorias no funcionamento do setor:
l.- o estabelecimento de mecanismos indutores de_ efi_ciênci~ e de defesa aõ Cõt)s~lnidor finau!en.te a custos indevi-·
dos,. Qutrora ocultos, tendo em vista que a·custo do serviço
dos concessionários de energia elétrica será examinado pelo
DNAEE_, com base em parâmetros técnicos ·que levam em
consideração a natureza de cada item de despesa e as peculiaridades.de cada concessionário. Adicionalmente, o Conselho ·
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de Consumidores participará da análise e avaliação das questões ligadas ao fOrnecimento, tarifas e adequação dos serviços
prestados ao c:onsumidor final (Artigos 1~>, 2~" e 13);2 - a tarifa não deverá mais ser utilizada como instrumento de política aotiin.flacionátia, o que, alem de ineficaz
por gerar déficit público, no passado, levou os concession&riqs
de energia elétrica a um quadro económico-financeiro de e~
trema gravidade, inviabilizando a geração própria de recursos
para pagamento do serviço das dívidas dos concessionários,
para a formação de novos investimentos e até para a manutenção dos serviços prestados (Artigo 1"', caput e parágrafos
2!?.e39) -:-este item âeixá muitõ a desejar em relação à questão
instituciõnal e aO Processo de decisão do set01: esta_tªl eiétrico,
mas voltarei a falar sobre esse assl!o.tQ_no iinal do relatório;
3 --- a utilização dos crédito~ Q.as_ empresas na Conta
de Resultados a Compensar- CRC, em pagamento das dívidas acumuladas. Na verdade,. esse mecanismo se c.onstitui
no reconhecimento de direitos garantidos e assumidos pela
União com o Decreto-Lei n"' 2..432, de 1988, posteriormente
ampliados pela Lei n9 8.013, de 1990, e que nunca foriim respeitados. Isso promoverá a_ adimplência das empresas dO setQr
eletro, possibilitando que as mesmas se credenciem para a
contratação de empréstinios junto a organismos· firianceiros
nacionais e internaciónaiS, objetiVa.ndo a retomada dOs investimentos necessários ao atendimento de seus c_onsumidqres (Artigo 7"', caput e parágrafos 2"', 3? __e 4"'};
- 4 - a extinção da- Conta de Resultados a Compensar
~ CRC- e da Reserva Nacional de Compensação de Remuneração - RENCOR - , elirniriando-se ·de vez os_ instrumentos altamente indutores de ineficiência empresarial, pois
garantiám, além -da cobertura de todos os custos. quaisquer
que fossem, uma remuneração gararitida de 10% ·sobre Qs
investimentos realizados.
~ Es~e privilég~ _único do setor ~létrico, que;: ~ndu:ifa ao
desint~resse pela busca de recursos de baixo custo para investi~
mentes, penalizarido o consumidor e desestimulando a eficiência empresarial, fiCará definitiVãfuehte' elirilin3dO; cOritribuin~
do decisivamente, para o estancamentO do déficit do setor
·
público (Art. 7', caput e§ 1');
5 .- as empresas estaduais poderão repassar aos respectivos governós dos_ Estados os eventUais saldos cre-dores da .
-Contá de R_eSUitadas a -ComPensa-r- CRt~...:.:....-, resUltantes
após as compeflsãções com suas próprias divisas; saldos esses
que poderão ser utilizados contra a Fazenda Nacional para
dedução das dívidas vencidas dos Estados_ a_ serem refinanciadas pela União e também para pagamento das prestaÇÕes
inensais da dívida refínanciada (Art..7?,. § 7"');
·
6 - a melhoria das relações co~erciais entre-empresas
supridoras e suprjda,s, desgastadas_ pelo chamado "calote" generalizado_n_o setór elétrico, mediante. a "instituição, pelO- projeto de lei, do _contrato de suprimento. O suprimento de ener~
gia elétrica era fonnãliz3do, ate erit36, por--acordos_ operacionais e cõnvênnió~·cju-e riãO possibilitavam a garantia juríclica
do recebimento de haveres. Com o _contrato de .suprimento,
elimina-se o ·~calo~e", rest<;~belecendo-se, assim, o indispen~
sável fluxo financeiro intra-setorial (Art. 3' e §§);
7 - a formalização, através de• lei, da cham_ada Conta
de Consumo de Combustíveis - CCC - para os: sistemas
isolados, favorece as empresas de energia elétrica da Amazônia, pennitindo uma redução de seus custos na geração térmica, urna vez que s_ó.pagarão o equivalente ao custo da geração,
caso ela fosse hidrãulica. O restante do custo é rateado por
todas as empresas do setor no Pars. Os benefícios, obviamente,
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serão revertidos no custo da tarifa para o consumidor fiÍtal
(Art. 8•);
8 -·6 reVigor'árifelilo, ãti'áVés~de 'lei~- da reserva glob:il
de reversão, incluída no projeto de lei como parte do custo
do serviço, base para o cálculo da tarifa, Com a finalidade
de prover recursos para a expansão e a melhoria dos serviços
públicos de energia elétrii::à, reverter~s:e--á em benefício dos
estados e dos municípios- nás áreas dos- conceSsionários de
energia (Art. 2'- § 3• e Art. 9').
Sr. Presidente • Srs. senadoreS, o projeto, apesar de_ restringir--Se quas~-qp.e S<?m_e_nte ao·campo econômiCo~financeiro,
assada instrumentos de; efiçiência enij)resarial com o saneamento das empresas, sepdo de g_rande importância p~(a o
País, pois proCUra solucioilar -definitiVàriielite os prOblemas
de inadimplência entre coilcessionái'iás. eStã:aUais e federais,
a Eletrobrás e o Tes6Ut6 NaciOnal, dando ao setor o fôlego
necessáriO para o seu. soergtiiin_entO_. _ · · ~
·
.. '
-A .continuidade do atual modelo_ eco,nómico-fíilariceiro,
em que coexistem a remuneração garantida e a compressão
tarifária, obrigará o Tesouro Nacional a dispender cerca de
U$ 1,5 bilhão a cada mês para cumprír o·déficit do setor.
Essa, por si só, -é uníã i"azãO-SUfiCie-nte para qUe· o projetO
em análise tenha uma rápida tramitação. interrompendo a
sangria dos cofres públicos.
Em vista -do expostO~ feitero nossa posiçãO favoráve1 à
aprovação do projeto, ressaltando, no entanto, que se trata
apenas de um primeiro passo no sentido "da reestruturação
profunda de que carece o.·setor."
Sr. Presidente, Srs.·Senadores, desde-1986, quaildo cheguei'a: esta ca.Sà;tenho·prócurado meâedicar, com preocupação e afinCo, à ·que:StãO"'da energia. Visitei todos os,Estados
brasileiros, procuraridó ouvir e discutir sobre o problema energétiCo. Como presidente da sub-Comissão de Energia do Sena;.
do, promovi três audiências públicas de muito sucesso; -ocasiões· em· lotamos o auditório Petrônio_ Portella, onde toda
a sociedade brasileira, -interessada na questão, veio, democraticamente, dar a sua contribuição aqui, no Senado Federal,
no sentido de que o' Sra'sil venha a ter uma legislação ampla,
abrangente, democrát~ea e, sobretudo, que inspite segUrãnÇa
e tranqüilidade ao futuro. .
-·
Como fruto de.ssas audiências públicas, elaborei três prOjetas de lei que--tfiriiii.ãril--riesfa Casa, Utn deles visando o
estudo de uma matriz energétiCa pãra cqJa1s. Não podemos
discutir ·energia elétrica· sem perder de vista a questão enérge~
tica brasileira; não podemos discutir o PROÁLCOOL isoládamente de um projetO de energia para q ·País; não podemos
discutir a crise da PETROBRÁS sem ter em mente o qUe
desejaffios cOmo mOdelo de desenvolvimentQ para este· País.
Sempre entendi que a legislação neCessária para a questão
do setor elétrico, Cofllq- pftra "quãlqu~~ piscussão a respeito
de energia, tem que vir depois de um grande estudo, de uma
g~ande discussão sobre·a matriz energétifá brasilei~a. O Brasil
dispõe de um manancial enorme de fontes'ctlergéfiC:as e insiste
em permanecer na coritra-mão da iniclãtNã' de praticamente
todos os pafses interessados em energia ·na mundo, atendo-se
a unicamente duas fontes de energia-- ·a hidroeletrit:i:dade
e o petróleo-, fundamentais, mas temósqu:e buscar, explorar
e desenvolver as tantas outras alternativas que possufmos e
que, hoje, m"oStrãm-se economicamente cóirtpetitiVas, eColo-gicamente limpas e, sobretudo, estrategicamen-te seguras para
o desenvolvimento do BraSil.
..
Faço ainda_mais.um registro para não al~ngar mais nessa
discussão: a longínqua Dinamarca, onde Osordemora a apare-
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cer, tem um projeto de energía com base na bioinassa~
um eucalipto demora 18 anos para fiCar maduro economi- _
camente, enquanto, aqui no Brasil. um eucalipto fica maduro
com seis anos. Os dinamarqueses t~in- Ufl:i' prOjeto de- energia
voltado para a biomassa e, aqui, desconhecemos o nosso potencial. Se -considerarmos que a engenharia genética já estuda
e aponta para daqui a dois anos o amadurecimerito de euca-.
liptos· com três anos e que, nesta década, foi desenvolvido
um processo tecnológico - a gaseificação da biomassa que aumenta em 40 vezeS o potencial da biolnassa, temos
-que reconsiderar to~C?_s esses- parâl!!_e!~~s_ ~e têm nos guiado
em riossa política energética. Aqui está um projeto absolutamente neCeSSáriO-e qUe está sendo votado numa oportunidade
rara, talvez- únrca; dê se qu~~r~r. a ~deüi ~de_ inadi1llplência
que tem impqsto a9 setor elétrico _ess~ caos a que eStamos
assistindo.
POls.be~. se o e:n_coÍltro de_ contas permitindo. ci~e esse
crédito de CRC - que monta em praticamente 22 milhões
de dólares de créditos acumulados- seja computado na tarifa
de energia elétrica praticada no Brasil, talvez à exceção do
Japão, ela seja a mais cara do mundo,·em torno· de lQO.dólares
por, qUilowatt. Então,_ temos _que acabar com essa lenda essa
fa!Jtasia de qu~ .ene~gi3 no Biasil é farta e barata. Nilo'! Ela
.·t car:a e tem cust~d.o. muito ao~ brasi_leiros, porque ~ t importante _que se frise -:--;- me.tade da população praticamente não
usufrui de energia nenhuma, pelo menos essas_energias custea~as pela União, com cuja geração o Tesouro tem arCado.
Só 5% das propriedades rurafs bátSIIeiras_- têm~ energia
el~~ri~. _NQs nunca yamos CQipc~.r: ~n~rgia p~lo i~fe'río(do
Brasil, levando ,fio por fio, poste pqr pos_te. Nupca! Temos
que procurar valorizar a, energja. que está. lá no interior e
que é acessível, cuja tecnologia permite sua utili2;ação, como
· n<? cas(_) do~ óleo~ _vegetai_s~ Nessa átea, foi desenvolvido pelos
alemã~s uni moto_r que utiliza o 6Ieó vegetal in õ.StUra;basta
extrair. E o 'Brasil poSsui mil varie'dàdes dê ole"agi'n,o$Ç,S. Um
fazendeiro do interior do país planta a oleaginosa mais vocacionada para·a sua região, ele mesmo colhe, ele mesmo extrai
o óleo e colocaMo no tratar, no motor diesel, para gerar energia
.elét!ic~ •. para toc_a~·-a. ~~r:n.ba_~e !nígti~o e gerar.·re.rida e
desenvolvimento no ínterior do País, criâ.ndo uma da"sSe média
na região' VlabilliandO Os ·prOje'tos de refofina 3gi-ár'ia,:que
. nunca dão c~rtc;>, Dfjqt 9-~{ãp, se nãq llQLJ~er energia nq iritérior
do País. O homem que vai para o interior e Vê~se-seffi e'nergiã,
em dois meses, volta para sua casa na çidade, pois sem energia
não se tem trabalho, não se tem absolutamente nada.
Pois· bem,.senhotes, ninguérri mai~ do que eu tem consciência de que. esSe. projeto é .insuficiente, é incompleto e
de que precisa, urgentemente,_ ser segUido de uma proposta
do Governo FederaL Defendo esse. projeto porque tenho um
compromisso do Prl!~idente Itamar Franco, do Ministro Paulino Cícero, do Presidente da ELETROBRÁS, de que o Governo Federal enviará, nos próximos di,as, Mensagem no sentido de que discutamos a questãO energética na profundidade
que ela merece e tenhamos uma legislação· que-venha moldar
toda a questão institu_cional, o processo decisório, que tem
sfdo excessivãmeriú~ · ceiltralizado, ·e todas as queStões que
envolvem o setor, de energia, parti~Ulimilente, o setoi-.~iétrico.

e

O Sr. Josaphàt Marfnho ---Púin'ite V. Ex~ u:rh aparte?
O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO- Estou proferindo
parecer, Senador Josaphat Marinho, mas concedo o aparte
a V. Ex•
· ·- ·
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O Sr. Josaphat Marinho - Eu queria apenas fortalecer,
se possível fosse, o brilhante parecer que V. E~ está emitindo,
para lamentar que em um mom~nto como esse ainda há quem
queira privatizai a PETROBRAS.
O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO -Obrigado, Senador Josaphat Marinho.
~Quero frisar, também, que obtive do Governo o compromisso de que a regulamentação desse projeto terá o acompanhamento do Congresso Nacional, para que os--diversos interesses do setor sejam contemplados na discussão, absolutamente necessária e democrática, que se fará para a regulamentação desse projeto.
_
Registro, fanibém, qtie não obteria, de forma alguma,
a solidariedade, o apoio e a compreensão para um momento
importante e, como eu disse anteriormente, talvez único de
podermos proporcionar um encontro de contas no setor se
não tivesse havido esse compromisso do Governo de mandar
a Mensagem~ dialogar e procurar conduzir um processo decisório e democrático em relação às medidas que se farão necessárias para a regulamentação desse projeto.
Sr. Presidente, aguardamos a continuidade dessa proposta e a ampla discussão~ ocasião em que _a essência do problema será p~rseguida. O Congresso não· pdderá se furtar ao
debate maior sobre a nossa matriz energética- e sua niâtriz
de preços associados~ seus graves equívocOs e distorções. O
Congresso deverá refletir sobre o modelo institucional e de
gestão do setor energétiCO, autoritário, centralizador e extremamente dependente do Estado. Liv.re das pressões financeiras que hoje sofre o setor elétrico, estará criada a condição
básica para que urtf debate maior, que deverá seguir como
eixo os pro jetos que já tnimitam nesta Casa e a proposta
que o ExeCutivo -se-comprOilfeteu a apresentar.
Assim sendo, na compreensão de que damos o primeiro
e indispensável passo na discussão das questões do setor energético, através da solução do problema financeiro do setor
elétrico, apresento o meu parecer favorável ao projeto.
Muito obrigado.
É o parec~r, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Completada
a instr"ução da matéria, passa-se ã discussão do projeto, em
turno único.
Sobre a mesa, emendas que serão li~as pelo Sr. 1"' Secretário.
São lidas as seguintes
EMENDA DE PLENÁRIO OFERECIDAS
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 8 DE 1993
(N• 4.497/93, na Casa de Qdgem)
Emenda n• 1 - ACEN
Suprima-se o § 4• do artigo I•
Justificação
O dispositiVO~- q-Ue não teve oriiefiYriO projeto do Executivo, é flagrantéfuente-inconstitucicinal, pois permite, de fato,
que cada concessionária de serviços públicos de eletricidade ·
legisle em matéria constitucionalmente com~tida, privativamente à União, conforme dispõe o artigo 22, incisO IV.
Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 1993. Senador Eduardo
Matarazzo Suplicy.
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Emenda n• 2- ACEN

Dê-se ao§ 49 do art. 1"' a seguinte redação:
Art. !• ............................................................... .
§ 4• Respeitado o valor médio das tarifas de fornecimento devidamente homologadas na forma do disposto neste
artigo, poderá, o concessionário distribuidor, desde que haja
parecer favorável do Conselho de Consumidores de que trata
o art. 13 desta lei, promover alterações compensatórias entre
os níveis das tarifas de fornecimento relativos a_ cada classe
de consumidor finaL
·
Justificação
As alteraÇõeS compensató.fias eittre os níveis· de tãnfa
significa que uma classe de consumidor final irá subsidiar outra
classe. Uma política de subsído não pode ser decidida tão-somente por uma empresa concessionária sujeita a injuQções
poUtícas e empresariais conjuntUrais. -A política de subsídio
deverá ser aprovada pelos consumidores que a sustentem sob
o aspecto de ónus financeiro. - Senador Garibaldi Alves
Filho.
Emenda n' 3 - ACEN
Suprima-se "do parágrafo 49 do art. 39 a expressão "um;:t
vez carãcterizado o inadimplemento".
Justificação
A expressão "uma vez caracterizado o inadimplemento"
poderá abrir espaço para discussão jurídica do que é inadimplência, mantendo inclusive a atual situação de não pagamento
generalizado que ocorre no setor. O contrato de suprimetno
referido no caput do artigo 3"' estipulará necessariamente as
condições de pagamento (valor~ data_ etc. etc.) s,_omen,te !il-Pós
o que será possível juridicamente.o débito automátiCo na .conta, logo não há porque existir a expressão que se pretende
suprimir.
Sala das Sessões, fevereiro de 1993.- Senador Eduardo
Matarazzo Suplicy.

ErDe.id8 n' 4 ~ AêEN
Suprima-se o parágrafo 59 do artigo- 39
Justificação
A- tedação dada ao 5" elimini;l. totalmente a .existência
de risco comercial, inerente a qualquer atividade económié~,r
por parte das concessionárias supridas. A inadimplência se;á
toda transferida para as empresas geradoras federais. ESte
parágrafo permite que a inadimplência do setor possa continuar a existir tal como é hoje.
Sala das Sessões, 9 de fevereiro pe 1993. - Senador
Eduardo Matarazzo Suplicy
Emenda n• 5 - ACEN
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 59 do art. 7"'
§ 5• A Eletrobrás receberá créditos de CRC, de que
sejam titulares concessionários de en.ergia elétrica, para compensação de débito.s.vencidos rel&~ivos ~contratos de financiamentos com ela çelebrados, podendo _utilizar tais ativos para
os efeitos do que estabelecem as alíneas "a", "b" e "d" do
parágrafo anterior.
Justificação
Existem várias concessionáriaS que além de diStribuidoras
são também supridoras~ Assim sendo, a supressão da palavra
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distribuição no parágr-afo 5" dará a abrangência total requerida
por esta Lei.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 1993.

~Senador

Eduardo Matarazzo Suplicy.
Emenda n' 6 -

ACEN

Supríma,se o parágrafo 7• do artigo 7'
Justific.ação

Este parágrafO implicaria num eXpressivo ímpactó sobre
o caixa do Tesouro Nacional. Alguns números preliminares
mostram que somente 4 empresas teriam um crédito de mais
de US$1,5 bilhão, que poderia ser descontado no saldo devedor das dívidas dos Estados controladores ou na amortização
mensal do financiamerifo desta dívida. O TesoUro Nacional
evidentemente ficaria -obrigado a pagar ·a parcela abatida às
instituições financeiras credoras, o que causaria um desequilíbrio de caixa sfgníficativo. Além diSso, teriam empresas com
saldos devedores que a Lei não determina em que condições
pagar.
Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 1993. - S_enador
Eduardo Matarazzo Suplicy.
Emenda n• 7-ACEN

Dê-se a seguinte redação ao Parágrafo 79 do art. 79:
Parágrafo 7 9 Os concessionários q·ue tiverem uni saldo
da CRC- Conta_de Resultado a Compensar, em 31 de dezembro de 1992, insuficiente para quitár os débitos previstos no
Parágrafo Terceiro des~e Artigo serão passíveis de uma auditoria especial relativa aos últimos dez anos, a ser determinada
pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
- DNAEE, de modo a verificar o acerto ·dos_ lançamentos
e critérios que determinaram o referido saldo.
Justificação
Como é do conhecimeilto de VosSã E-XCelência, a CERON tem envidado os maiores esforços no sentido de manter
a níveis- i"a:WãVCis de operação, a prestação de um melhor
serviço de eletricidade dentro das atuais e difíceis circunstâncias enfrentadas pelo Estado e notada~ente pelo País.
É de vosso -conhecimento que a situação geral do Setor
de Energia Elétrica apresenta-se problemática em todo o País,
com várias empresas beirando a condição de inviabilidade.
No caso específico da CERON :a -Sífilãção geral é ainda substancialmente agravada pelas condições peculiares vividas: se
por um lado a instituição da CCC dos Sistemas_ Isolados trouxe
um considerável alívio em termos de custo dC coffibllstivel
para a CERON, temos entretanto de enfrentar altos- Custos
de operação e manutenção de sistemas de pequeno porte,
atendendo em carátcr de pioneirismo aS regiões- de novas
colonizações estirilllladas pelo Govemo'-Federal e que. com
certeza, muito representarão para o futuro do nosso Estado.
Por outro lado, curnpre ressaltar que a CERON acumulou
ao longo dos__ últimos anos, não em função de investimentos,
ma::. _sim da própria operação de seus sistemas, uma dívida
de enormes proporções, decorrente da compra de energia
da Eletronorte e da _compra de combustível da Petrobrás,
situação esta que só deixou de se agravar de modo _insuportável
em função da instituição da CCC dos Sístemas Isolados. Entretanto, apenas com a Petrobrás a CERON acumulou, ao longo
de muitos anos, uma díviâa maior que o equivalente a US$120
milhões, valor este cerca de 40 vezes e já deficitáiiã. ieceita
f!lensal da empresa. A CERON-está acompanhando com real

interesse a tramitação do importante ProjetO de Lei recentemente enc3minhado pelo Governo Federal ao Congresso Nacional, visando definir novas políticas tarifárias para o Setor
de Energia Elétrica e promover em- enCOntro- de contas que
permita ressarcir as concessionáriaS pela insuficiência de receita tarifária ocorrida até 31 de dezembro de 1992._No referido
Projeto de Leí estão propostas as se_qüências de quitações
a serem promovidas com os valores CRC - Conta de Resultado a Cotppensar, acumulado pelas empresas, definindo também procedimentos a serem adotados pelas empresas que
mesmo após tais quitações ainda permanecem com um saldo
positivo da referida conta. Nada prevê entretanto o referido
Projeto de Lei em relação às empresas cujo saldo de CRC
seja insuficiente sequer para o pagamento de suas dívidas
de energia comprada e de combustível, como é o caso da
CERON. Entendemos que- tal omissão na proposta do Governo Federal se deve ao fato de que, do ponto de vista
teórico, tal situação poderia parecer, em princípio, inadmissível. Entreta~_to, ~e fa~o. esta_ é a si.tuação da CERON.
Entedemos que devam ter ocorrido, no passado, erros
de contabilização e/ou de apuração dos saldos da CRC, além
de eventual omissão de argumentos e informações significativas para o Poder Concedente, o que se por um lado seria
extremamente lamentável, por outro lado deve ser entendido
como decorrente das dificuldades naturais de um Estado novo,
em que os Recursos Humanos ainda estão em formação. Entretanto, s_e erros deste tipo ocorreram. entendemos não ser
razoável condenar o presente e o futuro da CERON sem
que antes sejam tentados_ todos os esforços no sentido de
promover as correçõcs dos mesmos. Estamos convencidos de
que uma competente revisão da contabilidade da CERON
e o recálculo do saldo da sua CRC poderão levar a empresa
à urna condição pelo menos mais semelhante às de suas congêneres. Pelo que estamos informados, a sitUãÇãõ-da CERON
acima exposta (de uma CRC insuficiente sequer para a quitação das dívidas decorrentes da compra de petróleo ocorrida
no passado) é peculiar e talvez única, mas ainda assim, e
principalmente por isto, passí~~~- de análise específica.
Em face do exposto, solicitamos de Vossa Excelência
a mais alta consideração em relação à sitUaçãO da CERON,
muito pouco produzirá o empenho do Goverilo do Estado
e da Diretoria da CERON no sentido de promover a recuperação da empresa se não conseguirmos resOlver a situação
das dívidas acumuladas ao longo de vários anos jun.to à Petrobrás, dívidas estas que hoje oneram a empresa com crescentes
encargos finariCeiros e que diminuem consideravelmente a
possibilidade de realização de imprescindíveis iriVestimentOs
para o atendimento do mercado de energia elétrica de Rondônia.
Com o propósito acirria exposfO ·es1a-mo-s- submetendo a
Vossa Excelência a proposta de inclusão do se~uinte parágrafo
·
no art. 79 do referido Projeto de L~i.:
Como pode ser percebido, não estamos propondo nenhuma benesse especial, mas sim a possibilidade legal de um
reexame para apuração de eventuais erros de contabilização
e de critérios cometidos no passado. Contando com o apoio
de Vossa Excelência para que no referido Projeto de Lei
hao deixe de ser considerado a grave situação da CERON
e de eventuais outras Concessionárias de Energia Elétrica
em: semelhante circunstância. subscrevemos-nos . ..;___ Ronaldo
Aragão.
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Emenda n' 8-CEN

Acrescente-se ao artigo n~ 7 o seguinte parágrafo:
§ - Os concessionários que tiveiem um saldo da CRC
--Conta de Resultado a Compensar, em 31 de dezembro
de 1992, insufide_nte para quitar débitos previstos no pãrágrãfo
terceiro deste artigo, serão passíveis de uma auditoria especial,
relativa aos últimos dez anos, a ser determinada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica --DNAEE,
de modo a verificar o acerto dos lançamentos e: critérios que
determinaram o referido saldo.
Justificação

Na proposta de autoria do Poder Executivo estão previstas seqüências de qUitação a serem promovidas com valores
ÇRÇ - Çonta de Resultado a Çompensar acumulado. O
Projeto de autoria do Poder Executivo define, também, procedimentos a serem adotados pelas empresas que, mesmo após
tais quitações ainda permanecerem com um saldo positivo
da referida conta.
Nada está previsto no Projeto, entretanto, em relação
às empresas cujos Saldos de CRC sejam inSuficientes sequer
para os pagamentos de suas dívidas de energia compradas
._ .
_
e de combustíveis.
A presente Emenda visa, assim, além de sanar esta omissão, estabelecer uma completa e esclarecedora revisão da contabilidade das empresas, através do recálculo do saldo de
suas CRC. Entendo que possam ter ocorrido, no passado,
erros de contabilização e/ou de_ apuração dos saldos da CRC.
Impõe-se, pois, a inclusão deste parágrafo no art. 7"~ do
Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 1993. - Senador
Odacir Soares (RO), Vice-Líder do PFL.
Emenda n• 9-AÇN
Dê-se a seguinte redação ao _artigo 9~
H Art. 9"
O -_art. 4~ e seus parágrafos, da Lei n 9 5.655,
de 20 de maio de 1971, com a redação dada pel9 Decreto-Lei
n9 2.432, de 17 de maio de 1988, passam a_ vigorar com a
seguinte redação:
., Art. 49 serão computados no custo de serviços das
empresas concessio:t:~:árias, supridoras e supridas, quotas anuais
de reversão, com a _finalidade de prover recursos para reversão, encampação, expansão e melhoria dos serviços públicOs
de energia elétrica.
§ 1" A quota anual de reversão, a ser fixada pelo Poder
Concedente, corresponde ao produto de até três por cento
incidente sobre__o investimento do concessionário, composto
pelos saldos pro rata tempore, nos exercícios de competência,
do Ativo Imobilizado em Serviço, não se computando o Ativo
Intantível, bem como deduzindo-se a Depreciação Acumu~
lada, as Doações e Subvenções para investimento e Obrigações Especiais- Reversão, Amortização, Contribuição e Participação dà União.
.
_~ ;
. .
§ 29 O Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica- DNAEE, do Ministérip d~_ Minas e Energia, fixará,
para cada concessionário, nos termos da legislação em vigor
e nos períodos de competência, os valores da quota anual
de reversão, ·com as correspondentes parcelas para recolhi~
menta mensal.
§ 39 Os concessionários de serviços públicos de energia
elétrica recolherão mensalmente, até o dia quinze do mês
seguinte ao da competência, ao Tesouro Nacional, as parcelas
de sua quota mensal de reversão.
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§ 4~ O Tesouro Nacional repassará, no prazo máximo
de 15 (quinze) dias, para a conta de Reserva Global de Reversão- ROR no Banco do Brasil S.A., os recursos arrecadados
de acordo com o_ disposto no § 3~> deste artigo.
§ s~ Os recursos da ROR serão geridos, em nome da
União, pela Centrais Elétricas Brasileiras S._A.- Eletrobrás,
que os utilizará para atender aos casos de reversão e encampação dos serviços públicos de energia elétrica, podendo, também, e subsidiariamerite, utilizá-los para concessão de financiamento às empresas concessionária~~ para expansão e melhoria dos serviços públicos de energia elétrica, mediante projetas
específicos.
§ 6• A Eletrobrás, na qualidade. de gestora, adotará as
providências necessárias e suficientes para assegurar aos recursos da RGR correção mensal de seus valores de acordo com
os índices de correção dos ativos permanentes das concessionárias de energia elétrica e juroS de 5% (cinco por cento)
ao ano sobre o montante corrigido dos recursos.
§ 7' Ao DNAEE serão destinados 2% (dois por cento)
dos recursos da RGR devidamente corrigidos monetariamente
para custear seus dispêndios com projetas e atividades relativos a hidrologia, hidrometereologia, operação de rede hidrometereológica nacional e fiscalização as concessões de energia
elétrica.
§ 8• A Eletrobrás destinará anualmente 15% (quinze por
cento) dos recursos da ROR arrecadados para financiamento
de programas de eletrificação rural.
§ 9~ Os recursos do Fundo d_e_Reversão investidos pelos
concessionários na expansão e melhoria dos sistemas até 31
de dezembro de 1971, bem como as retenções da Reserva
Global de Reversão- RGR, efetuadas até 31 de dezembro
de 1992, serão corrigidos monetariamente pelos mesmos índices de correção dos ativos permanentes dos c_on__c_es_sion.ári.vs
do serviço público de energia elétrica e vencerão juros de
5% (cinco por cento) ao ano sobre o montante mensalmente
ço~_r!gido.

JUstificação

A Reserva Global de Reversão ao ter por finalidade primeira prover recursos para reversão e encampação e subsidiariamente para expansão e melhoria dos serviços de energia
elétrica, caracteriza-se nitidamente como um recurso da
União, que é o Poder Concedente (art .. 21, XII, b ~a Constituição Fedúaf): Desta fórriia Os reCurs-os dela originadqs n~o
pOdem ser recolhidos diretamente à Eletrobn\s: Têm_ necessariamente que fazer do Orçamento fiscal da União (art. 165,
5• item I da Çonstituição Federal) sendo transferida à Eletrobrás por intermédio de dotação orçamentária, para aplicações
em projetas especificados no Orçamento Geral da Vnião.
Sala das Sessões, 9 de ·fevereiro de 1993. -.., S~nador
Eduardo Matarazzo Suplicy.

Emenda N• 10-AC
- Adite-se ao art. 13 um parágrafo único com a seguinte
redação:
Parágrafo úniéo. O ConselhO de Consumidores, no caso
específico de promoção de alterações compensatórias entre
os níveis das tarifas de fornecimento relativas a cada classe
de consumidor final, terá poder deliberativo podendo aprovar
ou rejeitar a proposta de concessionária.

Justificação
As alterações compensatórias entre os níveis de tarifa,
previstas no§ 4"', do art. 1~ deste projeto, significa, na realida-
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de, um subsídio que os próprios constiinidoreS bancarão para
uma determinada classe de consumidor. Assim sendo, ninguém melhor para deliberar sobre o assunto do que quem
vai desembolsar o subsídio. Deixar para a emprêS:a concessio-

nária decidir sobre o subsídio que ela não vai bancar, pode
sair muito caro-para maioria dos consumidores. - Senador
Garibaldi Alves Filho.
Emenda N• II - ACEN
Modifique a iedação do art. 14 que passará a s~r a seguinte:
Art. 14- Ficam autorizados os concessi-onários a contratarem com seus consumidores, fornecimentos que terlham por
base tarifas diferenciadas na ~ipótese da existência de energia
elétrica temporariamente excedente, ou ouvido o Conselho
dos Consumidores.
·
Justificação
Da forma que o artigo está redigido no projeto aprovado
na Câmara dos Deputados, autorizando a contratação direta
de tarifas-.. __ : ·que contemplem o custo do respectivo atendimento·-·" dá margem ao estabelecimento de tarifas individualizadas e privilegiado, para um ou outro consumidqr, sem
que disso resulte qualquer benefício para a sociedade. A contratação diretá da tarifa somente se justifica na hipótese da
existência de excederife e energia elétrica. - Senador Garibaldi Alves Filho.
Emenda n• 12-ACEN
Suprima-se o art. 15 do PrOjeto dC Lei dã- Cáqtaia n"
8, de 1993 (n' 3.497·C, na Cisa de origem).
Justificação
o Projeto de Lei da Câffiara no -8. de 1993 -que "diSPõe
sobre a fixação dos níveis das tarifas para o serviço público
de energia elétrica, extingüe o regime de remuneração garantida c dá outras providências~' - prevê o seguinte: '
"Art. 15~ Fica a Elctrobrás autorizada ã. alienar
a entidades do Poder PUblico as ações ordinárias· que
possui de empresas concessionárias de serviço público
de distribuição de energia elétrica, admitida _a manutenção de participaç-ãO acionária nlihoritái"ia."
2. Este dispositivo não constou do Projeto de Lei oriundo
do Poder Executivo e contraria os motivos inspiradores de
tal Proposiçã<1, haja vista que a -Exposição de Motivos (Interministerial) n~ 91/92. anexa à Mensagem no 22/93 encami~
nhadora do Projeto, conclui dizendo que as medidas propostas
serão complementadas por outras, visando à " ... .racionalização do setor empresarial ligado à energia elétrica, inclusive
com a fusão de empresas c sua eventual privatização ..• " .
3. Ora, a Lei n" 8.031, de 12 de abril de 1990, instituiu
o Programa Nacional de Descstatiiação: que se insere no
programa de mudança conduzido pelo atual Governo: Já nos
primeiios dias do Governo Itamar Franco entre os treze pontos
trazidos à opinião pública como princípios intocáveis, cOnstava
o compromisso de aperfeiçoamento do_ programa de privatização, garantida a manutenção dos leilões já programados.
4. Nas "Diretrizes do Governo para Ação de Curto Prazo", está o compromisso de "manutenção e aperfeiçoamento
dos programas de reformas estruturais, como a privatização
( ... ), os quais prepararão a retomada sustentada do crescimento e_conômico ''.
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5. Mais recentemente, o Decreto n»724, de 19 de janeiro
de 1993, ao dar nova regulamentação â citada Lei no 8.031/90,
mantém como privatit'áveis as empresas distribuidoras de
energia elétrica e participaçOeS societárias nessas empresas
(arts. 2', 3'' e 4••).
6. Desta forma, não cabe ao Congresso Nacional- num
momento em que o Governo se mobiliza para dar andamento
ao processo de privatização - colocar obstáculo à venda de
ações a particulares. Na prática, estar-se-ía proibindo que
tais empresas saiam do controle do Poder Público, ao direcionar a alienação das ações de empresas distribuidoras de energia elétrica, pertencentes à.Eletrobrás, a outras entidades do
setor público.
7. É o caso, notadamente, = d !Lihgt Serviços de Eletricidade S.A. e da Espírito Sa-nto Centrais Elétricas S.A. ESCELSA, que está incluídas no Programa Nacional de Desestatizaçâo por força do Decreto n~ 572, de 22 de junho
de 1992. -Aliás- consoante dispõe o art. 2» desse Decreto,
em conformidade com o art. 10 da Lei n' 8.031/90 e o art.
18 do Regulamento objeto do Decreto n"' 724/93, já citados
- , as ações representativas das participações, acionárias da
União e de suas empresas estatais nas referidas sociedades
estão sob custódia do Fundo Nacional de Desestatização, a
ele vinculadas em troca de Recibo de Depósitos de Ações
- RDA, "intransferíveis e inegociáveis a qualquer título"
(art. 4~, § 1", da Le_i citada, e art. 18, § 1'". a, de seu recente
·
Regulamento).
8. Em conclusão, esse art. 15 de Projeto de Lei, se não
suprirriido, como ora proposto. além do mais tornará insubsistente a inclusão dessaS duas empresas no Programa Nacional
de Desestatização - o c]uc· tló míTilmO," seria um retrocesso
lamentável na pplítiça de privatização e- atirigida ~:; Rrlncípio
da independência _e da harmonia entre os Poderes.~ Senador
Lucídio Portella, (PDS -PI).

O SR. CHAGAS RODRIGUES, i" VICE·PRESI·
. DENTE, DEIXA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA,
. Q'UE E 6C'UPADA PELO SR. LUCÍDIO PORTE·
LLA, SUPLENTE DE SECRETARIO.
O BR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nos Úrmos
áo ari. -140, a, do Regimeilto Interno.:designb o nobre Senador
Teotónio Vilela Filho para proferir o parecer sobre as emendas.
·
O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO -Sr. Presidente,
solicito a V. Ex" um prazo de trinta minutos para elaborar
um parecer sobre as emendas apresentadas.· (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia)- A Presidência
defere o pTaZo solicitado por V. Ex~
. O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Item 4:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVÓ
N• I, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do,
Regimento Interno.)
- DiScussão,.em turno úniCo, do Projeto de Decreto
Legislativo n'~ 1, de 1993 (n'~ 232/93, na Câma-rã dos
Deputados), que aprova a indicação ·dos_nomes de
membros titulares e suplentes que integrarão a Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização.
(Dependendo de Parecer.)
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Nos termos do art. 140, a, do Reginientó Interno, designo
o nobre Senador Jutahy Magalhães para proferirparecersobi-e
-a matéria.
-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para emitir parecer.) Com a Mensagem n-?26, de 1993 (do Poder ExecuR
tivo), o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à aprovação do Congresso Nacional os nomes dos mem_-

bros titulares e suplentes que integrarão a Comissão Diretora
do Programa de Desestatização, em conformidade ao disposto
no art. 5•, da Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990.
A Comiss_ão Diretora será COnstituída por 15 (quinze
membros titulares, com igual número de suplentes, sendo

5 (cinco) represenfantes governamentais e 10 (dez) representantes não-governamentais, todos relacionados na referida
mensagem, onde está anexado o curriculum viU.:e de cada
um dos indicados.
-- · -·
Consoante o rito congres~ual normal, a matérià foi apre~
ciada primeiramente nã. Câtnara dos Deputados, onde recebeu
parecer favorável quanto à constitucionalidade, juridicidade
c técnica legislativa, bem como quanto ao mérito específico,
sendo aprovada no plenário daquela Casa_e encaminhada ao
Senado Federal.
ll- Voto
Trata~se

de matéria incontioversa, na -qual a legiSlação
de referência, Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990, dispõe
de forma clara sobre a indicação e poskrior" n<?meação dos
membros da Comissão Diretora do -Programa Nacional -de
Desestatização, pelo Presidente da República, apõs aprovaÇãO
dos nomes pelo CongresSó Nacional.
A leitura dos históricos de vida pessoal e profissional
dos indicados conduz, igualmente, à verificação- da profunda
maturidade dos mesmos para o exercício das funções préVisfas
no âmbito do Programa Nacional de Desestatização.
Não há, portanto, qualquer óbice à nomeação dos cida~
dãos ora indicados, pelo que somos pela aprovação das indica~
ções, na forma do Projeto de Decreto Legislativo, em·a~exo.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Completada
a instrução da maté~a-.- -passa-se- â dis~~Ss~o 'do proj~to: em
.
__
turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, eDc'erroã-discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permaneCer
sentados. (Pausa.)
, _ , _____ _
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Di~e_tora para a redaçãO-ijnal..
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -:Sobre a mesa,
redação_final que seiá Ilda pelo Sr. 1<? Secretário.
É lida a seguinte.
PARECER N• 28, DE 1993
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 1, de 1993 (n.. 232, de 1993, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Dirctora apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo no 1, de 1993 (n9 232, de 1993, na
Câmara dos Deputádos), que aprova a indicação dos nomes
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de membros titulares e suplentes que integrarão a Com_issão
Diretora do Programa Nacional de Desestat_izaçã_o.
Sala de Reuniões da Comissão, 9 de fevereiro de 1993.
-Humberto Lucena, Presidente- Lucidio-Almeid3.; Relator
-Chagas Rodrigues -- Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N' 28, DE 1993
Redação final do l'rojeto de Decreto Legislativo
n• 1, de 1993 (n' 232, de 1993, na Câmara dos Peputados), que aprova a indicação dos nomes de membros
titulares e suplentes que integrarão a Comissão Dire~
tora do Programa Nacional de Desestatização·.
O Congresso Nacional decreta:
É aprovada a indicação feita pelo Poder Execu~
tive, na Mensagem n9 26, de 1993, dos nomes dos cidadãos
que integrarão a Comissão Diretora do Programa Nacional
de Desestatização, a saber:
I - titUlares governamentais:
.
---- 8) Luiz André Rico Vicente - Ministério de Minas c
Art. 1~

E~ergia;

b) Frederico Victor Moreira Bussinger- Ministério dos
Trausportes;
c) Keniti Aniya -Ministério_ ~o _'~r~!Jalho;
d) Emílio Humberto Carazz<ii Sob.ririho-:- Mi.nJ~tÇrio da
Fazenda;
e) Antônio Rocha Magalhães - Secretaria do Planeja~
menta, Orçamento e Coordenação;
II -titUlares não governameritais:
a) Wandenkolk Moreira;
b) André Franco Montoro Filho;
c) José Roberto Mendonça de Barros;
d) Oscar Di às Corrêa Júnior;
e) Oclilon Niskier;
O. R.uy de Castro;
g) Geraldo Nunes;
-h) José Alencar Gomes da Sil.va;
-i) 'João Agripino de VascOTICelos. Maia;
j) Vladimir Antonio Rioli;
III- Suplentes governamentais': ·
a) Ricardo Pinto Pinheiro- Ministério de Minas e Ener~
gia;
b) Clovis Fontes de Aragão - Ministério dos Transpor~
tes;
c) Dirceu HUe-rtas~ Ministério dõ Trabalho;
d) Fernando de Holanda Barbosa - Ministéi"io da Fazenda;
e) Paulo Fontenele e Silva - S~cretaria do Planejamen~
to, Orçamento e Coordenação;
IV- suplentes não governamentais: ·
_a) Olinda Ribeiro de Magalhães;
b) Mareio Wohlers de Almeida;
c) Waldemar Giomi;
d) Celso Renato D'Avila;
e) Japy Montenegro Magalhães Junior;
f) Antonio Massarioli André;
g) Henrique de Assis Villaça;
h) Edme Tavares de Albuquerque;
i) Nelson de Abreu Pinto;
j) Sílvia Maria Caldeira Paíva.
Art. 2<? Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella)- Em discussão
a r e dação final. (Pausa.)
- - ~-Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
-

O Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Luc{dio Portella)

-Item 5:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
n'9, de 1993
(Em regime de urgência--nos-"termos do-a'rt.-3~6,
c do Regimento Interno.
Votação-, em turno úniCO--;--do ProjetO de R?solução
9, de 1993, que aU:ton.za-a-Prereitura de-Elumenau
- Santa Cat3iina, a contratai' 'óp-ecições de crédito
no valor de cinco bilhões e cento e trinta e··um ritiihOes
de cruzeiros, a preço de agosto de 1992, ji.J.ritó ao Banco
. de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina ....:...
BADESC, dentro õo Programa qe,Apoio ao I?~senvol
vimentO Urbano dos Municípios de Pequeno,Pórte do
Estado de Santa Catarina - PROUR.
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ANEXO AO PARECER N' 29, DE 1993
Redação final do Projeto de Resolução n" 9, de
1993.
Faço saber que o CongressO NaCional ãprovou, e. eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, 1tem
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'
.DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de Blumenal se, a contratar _q_perãção de crédito no va!oE _de
Cr$5.l3f000.000,00 (cinco· bilhões, cento e trinta e
Um milhões de cruzeiros), a preços de agosto de 1_992,
junto ao Banco de Desenvolvimento i:lo Estado de San- ta Catarina S.A. - BADESC, dentro do Programa
de Apoio ao Desenvolvimento Urbano dos Municípíos
de Pequeno Porte do Estado de Santa Catarina PROURB.

n~

A Presidência esclarece ao Plenárío que a niatéria foi
instruída em sessão extraordinária realiia"da hoje às 11h·. quan1993,
do foi apresentado o Projeto de Resolução n' 9,,
que teve sua discussão encerrada.

qe

Passa-se, portanto, à votaçãO do projeto·,-em: turD.Ciúnico.
Os- Srs. Senadores· q ti e- o 'lprovam, "queifam--permanecer·
sentados. (Pausa.)
·
Aprovado.
A matérfã.-Vai à Comissão DiretOiá,-l?ara a redaç~o'final.
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) -Sobre a· mesa,
·'
redação final que será lida pelo Sr. l!' Secretário.
É lida a seguinte.
·
··

PARECER N• 29, DE 1993
(Da Comissão DirctOfa)
Redação final do Projeto de Resolução -:-~ 9, de
1993.
'.
.
A Comissão Dfr'etor::a apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n'' 9, de _1993, que autori~,a Prefeitura _Municipal de Blumenal - SC, a contratar operação de crédito
no valor de Cr$5.131.000c000,00 (cinco bilhões, cento e trinta
e um milhões de cruzeiros), a preços de agosto de 1992, junto
ao Banco_ de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina
S. A:- BADESC, dentro da Programa<le Apoio do Desenvolvimento Urbano dos Municípios de Pequeno Porte do Estado
de Santa Catarina- PRQURB,
.-.. ,
·
Sala de Reuniões da Comis-são, 9 de fevereiro de 1993.
-Chagas Rodrigues, Presidente - Luddio PorteUa, Relator
-Júlio Campos- Beni Veras.

o·senado Federal resolve:
Art. I' É a Prefeitura Municipal de Blumenal - ..SC,
autorizada, nos termos da Resolução n" 36, de 1992, do S~nado .
Feder~!, .a realizar operação de crédito junto ao Banco de
Desenvolvimento do Estado de_ Santa Catarina S.A. - BADESC, no valor de Cr$5.131.000.000,00 (cinco bilhões, cento
e trinta e um milhões de cruzeiros), a preço de agosto de
1992, atualizado pela Tãxa Referencial- TR.
Parágrafo úniço. Os recursos provenientes ·cta operação
de crédito referida _neste artigo de"stiilaril-se à execuÇão de
projetas' de infra-estrutura naquela muriieipalida~e, dentro
do Pr.ograma de Apoio ao Desenvolvimento Urbano dO$ Municípios de_ Pequeno Porte do Estado de Santa Catarina PROURB.
Art. 2~ As: condições financcinls básicaS da operação
de_ crédito são as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$5.!31.000.000,00 (cinco bilhões,
cento_e trinta e um milhões de cfuzeirOs), a Preços de agosto
de 1992, atualizado pela variação da Taxit.Referiú\Cial- TR._
, b) prazo para de.sembolso dos recur~: imedü~to; ,
-_- C)juroS~ doze por _ceõ.to ao ano;
,. ,
· d) ínO.iée de atualização monetária: variação da TR;
e) destinaÇâo dos recursos: ülVeStiinento urbario (pavimentação de ruas);
. f) condições de pagamento:
. :.::.. do principal:em noventa e seis parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação;
~·dos juros: em parcelas r_nensais.
· · _· "
·Art. 39- À presente autOriZaÇão Ser~fexerêidà ho ·p·razo
máximo de duzentos e setenta dias, a contar da data de sua
·
publicação. ·
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na -data. de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Em discussão
a redação final.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senãdores que a aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
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O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- Tem a palavra

v_ EX'

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB- RN. Pela
?rdem. Sem revisão do orador.) -Sr ,_Presidente, há poucos _
mstantes, atendendo ao _apelo do Senador Teotónio Vilela
Filho, V. Exf concedeu trinta ininutos a S. Ex~ para que ele
pudesse apresentar o parecer sobre as emendas do projeto
do qual é Relator. Isso vai ficar para Sessão extraordinária?
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Não, a matéria
será apreciada agora mesmo.
O SR. GARIDA.LDI ALVES FILHO- Então, a sessão
Vai ser suspensa?
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Exatamente.
A Presidência vai suspender a sessão por vinte mjnutos
para aguardar parecer do nobre Senador Teotónio Vilela Filho
sobre as emendas.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 17h54min, a sessão é reaberta tt.s-_18h20min.)
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Está reaberta
a sessão.
_
Concedo a palavra ao Senador Teotónio- Vilela Filho,
para profenr o parecer sobre as emendas.
O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO (PSDI!-AL. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. _Presidente,
Srs. Senadores:
Emenda n"' 1: Somos -contrá!ioS-à E"ffi~nd-a n9 1, pois,
pelo parágrafo proposto, a União não perde O_ direito de legislar sobre a matéria, comO argunientado na justificativa daemenda.
A proposição não é íncOil.StítUciOri.ãl~ porque o poder concedente aprovará os pedidos das conce.ssionárias.
Emenda n9 02: Somos contrários à Emenda n? 2, porque
compete unicamente ao poder concedente deliberar sobre as
propostas tarifárias dos concessionários.
O Conselho de- Cons-1,1midores pode ser ouvido, como
preceitua o art. 13 do projeto de lei. Entretanto, o assunto
não pode estarcondicióriado ao parecer favorável do Conselho
de Consumidores, por ser prerrogativa do poder concedente.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Presidente, pela
ordem, se me permite o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) :- Concedo ~
palavra a V. Ex~
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do-se a dilação de prazos de pagamento para permitir que
os concessionários distribuidores possam cobrar as contas dos
clientes inadimplentes e então pagar aos supridores.
Emenda n"' 5: "Dê-se a seguinte redação ao § 5"' do art.
79:

5• A ELETROBRÁS receberá créditos de CRC,
de que sejani. titulares concessionários de energia elétrica, para compensação de débitos vencidos relativos
a contratos de financiamento com ela celebrados, podendo utilizar tais ativos para os efeitos de que estabelecem as alíneas a, b e d do parágrafo anterior."
Não acolhemos a emenda porque os concessionários distribuidores, que também são supridores, já são abrangidos
pelo próprio piuágtaio.
Atualmente, as concessionárias uniCamente supridoras
são federais e poderão receber tratamento pelo§ 6"' do mesmo
artigo.
· ·
Emenda n"' 6: "Suprima-se cr§-79 dõ ar'f. 79"
Vou ler o parágrafo porque essa emenda foi uma das-mais polêmicas.
O § 7• do art. 7' diz:
"Os eventuais saldos credores dos concessionários
controlados por Estados da Federação, remanescentes
após lódas as compensações- autOriZadas- neste artigo,
serão considerados créditos líquídos contra a Fazenda
Nacional, exdusiVã:mente parã. o-fim de serem utilizados cinqüenta por cento para deduzir os saldos das
4ívidas vencidas dos Estados controladores, que vierem
a ser refinanciadas pela União, e o" reStante para pagamento de até cinqüenta por Ce"nlo das prestações mensais de dívidas de concessionários e_dos Estados coritroladores refinanciadas pela União."
Somos contráriO:s à erttenda do nobre Senador Edu_ardo
Suplicy, tendo em vista que há coficessiÜn-ários que -há'multo
não vêm cumprindo com_ os seus compromissos de pagamentos
de energia comprada e de dívida externa, apresentando elevado débito vencido que, com o projeto de lei, poderá ser quitado, mediante encontro de contas. Por sua vez, há concessionários que pagaram em dia os seus compromissos e não apresentam dívidas compensáveis, não teiÍdo como utilizar os_seus
créditos de CRC - o caso do Ceará ..
A inserção do dispositivo constante do § 79 _do art. 7~
tem justamente o objetivo de permitir que os concessionários
que foram adimplentes possam utilizar-se do benefício de reconhecimento de CRC pelo Tesouro, permitindo-lhes que, mediante acerto _com o Estaóo da Federação controlador. utilizem os seus créditos de CRC.
Trata-se, portanto, de um dispositiVo qu-e visa unicamente
estabelecer um tratamento equânime entre os concessionários
adimplentes e os inadimplentes. o que não poderia ser conseguido sem ele. Além do mais, são poucos os concessionários
em situação de créditos líquidos e_em. valores não significàtivos.
Emenda n9 7: ~·Dê-se a seguinte redação ao § 7"' do art.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Pela ordem.
Sem reviSão do orador.) --:--Sr. Presidente, Sr. Relator, como
não 'temos conhecimento da emenda, seria interessante se
pudéssemos saber o texto,
O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO- Pois não, Senador
Jarbas Passarinho.
··
Emenda n"' 3: "Suprima~se do § 49 do art:- 3~ -a expressão
"uma vez caracterizado o inadimplemento".
Somos contrários' também a essa emenda, porque é semeRejeitamos a emenda, porque a garantia prevista neste
lhante à Emenda n9 6, já-apreciada. Ela propõe um tratamento
artigo - débito automátiCo em conta - só será êX_erc_ida
nãó equânime. Teriã de haver auditoria sobre as CRCs pata
se o concessionário de distribuição não pagar a conta no seu
- todos os concessionários e n~o apenas para os indicados na
vencimento, isto é, se_fica_r_carã_cterizado o inadimplemento.
emenda.
Emenda n9 _4: "Supririla-se·o § 5"' do art. 39"
- Emenda n~ 8: ''Acrescente-se ao art. 7~ o seguinte paráSomos contrários à einenda, em favor do texto original.
grafo:
porque não se está perdendo a receita, mas apenas pennitin-'
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Os concessíónários qu'e tiVerem Um saldo-de CRC
- Conta de Resultados a Compensar -,-em 31 de
dezembro de 1992, insufidente para quitar Os débitos
previstos no § 3"' deste artigo, serão passíveis de uma
auditoria especial relativa aos· últimos dez anos,_a ser
determinada pelo Departamento Nacional de Aguas
e Energia Elétrica- DNAEE -,de modo a verificar
o acerto dos lançamentos e _critérios que determinam
o referido saldo."

Semelhante à Emenda n~ 7, também foi rejeitãda porque
não concede um tratamento isonómico a tOdos os concessionários -de energia elétri_ca do serviço público.
A Emenda n"' 9 diz: "Dê-se a se-:gui_n_!e redação ao art.

Art. 9" O art. 4" e seus parágrafos da Lei no
5.655. de 20 de maio de 1971, com a redação dada
pelo Decreto-Lei n" 2.432, de 17 de maio de 1988,
passam a vigorar com a seguinte redaç_ão:
Art. 4~' Serão computados no custo de serviços
das empresas concessionárias, supridoras- e supridas,
quotas atuais de reversão, com a finalidade de prover
recursos para a reversão, encampação, expansão e melhoria dos &erviços públicos de energia elétrica.
§ 19 A quota anual de reversão, a ser fixada pelo
Poder Concedente, corresponde ao produto de até 3%
incidente sobre o investimento do concessionário, com:..
posto pelos saldos_ pro rata tempore, nos exercícios
de competência, do Ativo Imobilizado em Serviço, não
se computando o Ativo Intangível, b!!m como deduzin~
do-se a Depreciação Acumulada, as Doações e Subvenções para Investimentos e Obrigações Especiais- Reversão, Amorüza.Çâo-, Contfibuição e· Participação da
União.
_
_
- - -§ 2~ O Departamento Nacional de Águas EÍlergia Elétrica - DNAEE - , do MiníStério das MinaS
e Energia, fiXará, para cada concessionàrio, nos termosda legislação em vigor e nos períqdos de competência,
os valores da qu-ota anual de revers-ão com as correspondentes parcelas para recolhimento mensal;
§ ·3" Os concessionários de sei-ViÇos públicos de
energia elétricã.-reC01heiãO meris-~Imente, até o dia 15
do mês seguinte ao da competêncJá, ao Tesouro Nacional, as parcelas de sua quota mensal de reversão;
§ 4"' O Tesouro NaCionãl ·repaSsara:, no prazo
máxirriO -de 15 dias, para conta de Reserva Global de
Reversão - ROR do Banco dO -Brasil S.A. - , os
recursos arrecadados de acordo .com o disposto no §
3~' deste artigo; ·
§ 5o Os recursos dã RGR serão geridos,_ em -nome da União, pelas Centrais Elétricas Brasileiras S/A
- ELETROBRÁS - , que os utilizará para atender
aos caso-s de reversão e encampação dos serviços públicos de energia elétrica. podendo também, e subsidiariamente, utilizá-los para concessão de financiamento às
empresas concessionáriaS~ para -expansão e melhoria
dos serviços públicos de energia elétrica, mediante projetes' específicOS;
- --- § 6' A ELETROBRÁS, na qualidade de gestora, adotará as providêncías necessáriaS e sU.fidéites
para assegurar aos recursos da RGR correção mensal
de seus valores~- de acordo com os índices de correção
dos ativos permanentes das concessionárias de energia

e
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--- _elétrica, e juros-de 5% ao arto sobre o montante corrigido dos recursos;
§ 79 Ao DNAEE serão destinados 2% dos recursos da ROR deVidamente corrigidos monetariamente,
para custear seus dispêndios com projetas e ativiáã:des
relativos à hidrologia, hidrometeorologia, operação de
redes hidrom~teorológiças nacional e fiscalízaçãn às
concessões de energia elétrica;
§ 8' A ELETROBRÁS destinará, anualmente,
15% dos recursoSda_RGR arreCadados para·finá-hda:_
mento de progfarilãS d-e eletrificação rural;
§ 9~ Os recursos do Fundo de Reversão investidos pelos concessionários na expansão e melhoria dos
sistemas até 31 de dezembro de 1971, bem como as
retenções da Reserva Global de Reversão - RGR
- efetuadas até 31 de dezembro de 1992, serão corrigidos monetariamente pelos mesmos índices de correção dos ati vos permanentes dos concessionários do serViço público de energia elétrica e vencerãO- jufOs de
5% ao ano sobre o montante mensalmente corrigido.
Parecer do Relator sobre a Emenda no 9:
A lei atual dispõe que os recursos da ROR São-reColhidos
à ELETROBRÁS. O recolhimento ao Tesouro Nacional corresponderia a uma receita tributária, ou seja, criáçãO- de um
novo tributo, carecendo de_ abrigo constituciohã.l. Somo~_,_ portanto, contrários à presente emendã, pois elã. cOntraria a lei
vigente.
Emenda n 9 10, que diz: .. Adite-se ao art. 13 um parágrafo
ú_nico com a seguiri~~ fe"daçã~:
Parágrafo úníCo. -ü conselho de constiriiidOres.
no caso específicO de promoção de alterações compensatórias entre o_s_níveis das tarifas de fornecimento relativaS a cada classe de_ consumidor final. terá poder delí~
berativo. podendo aprovar ou rejeitar a proposta da
concessionária."
A preSente emenda fere. mat'éria. COnstitudonal em que
compete à União legislar sobre energia -elétrica e ã.q poder
concedente deliberar _sobre_ as propostas tarifárias dos_conces- siOrtários.
- -Somos, por isso. contrários à -emenda do Senador Garibaldi Alves Filho.
.
.
Quero esclare_cer ao nobre Senador Garibaldi Alves Filho
que o meu projeto de institucionalização para o setor elétrico
procura democratizar, em todos os níveis, as decisões relativas
à energia. Propomos, neste_ projeto de lei, vários conselhos
para que, em todas as instãncias, haja participação dã- sOciedadenas decisões referentes-à energía.
·
Emenda n" 11 pede que se modifiqUe- a reda-çãó do art.
14, que passaria a ser a seguinte:
"Ficam autorizados os _concessionários a contratarem, com seus consumidores, fornecimentos_ que tenham por base tarifas diferenciadas na hipótese da existência de energia elétrica temporariamente excedente".
Somos contrários à eníenda, Porcjtie a toda ·prestação·
de serviço deve estar associada a estrutura de seus respectivos
custos. Adicionalmente. a proposição da audiência aO Conselho de Consumidores já está contemplada no art. 13.
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Emenda n" 12 diz: .. Suprima-se· o art. 15 do projeto de
lei da Câmara n'-' 8."
Este artigo iepiesenta: uma- autOrização legal, com o objetivo de ampliar o leque de opçõ~s para que o Setor Público
Federal, atrav~s da ELETROBRAS, transfira o cOntrole acionário das empresas de distribuição de energia elétrica, ainda
sob o seu controle. Como se sabe, é prática que as empresas
de distribuição pertençam aos Estados onde atuam.
A Lei n• 8.031, de 1990, que instituiu o programa de
privatizações e o Decreto no 572, de 1992, qUe incluiu as
concessionárias de distribuição LIGHT e ESCELSA entre
as empresas a serem privatizadas, não são alterados, pÚmanecendo com todos os seus efeitos. Assim, o dispositivo inserido
no Art. 15 do projeto de lei é apenas autorizativo.
A decisão fínal sobre a quem efetuar a transferência do
controle acionário poderá ser tomada na !!poca oportuna,
·atendendo aos mais altos interesses da Nação, c~msiderando
todo o leque de opções possíveis.
Somos, assim, pela rejeição da presente emenda.
Sr. Presidente, concluo, assim, o parecer sobre as emendas apresentadas pelos ilustres Srs. Senadores. ao mesmo tem- .
po em que, mais uma vez, lembro a este Plenário que existe
um compromisso do Governo Federal, na figura do próprio
Presidente da República, do Ministro da Indústria e Comércio
e do Presidente da ELETROBRÁS de que o Governo enviará,
nos próximos dias, uma mensagem aperfeiçoando a matéria,
permitindo assim, de uma forma definitiva, que tenhamos
uma legislação abrangente, democrática e que atenda a todas
as demandas que permanecem ainda no setor.
Diante deste compromisso e como autor de três projetas
de lei que tramitam nesta Casa: sobre matriz energética, sobre
a questão instituCiOnãT e Sóbre·conservaçãode energia, e ainda
com a autoridade, permitam-me dizer. de quem percorreu
todo este país conversando-e discutindo sobre a questão energética e que, coino Presidente da. Subcomissão de Energia
e Presidente em exercício por várias vezes da Comissão de
Infra-estrutura, promoveu várias audiências públicas e inúmeras comissões de trabalho, acredito que as vádas propostas
em tramitação na Casa nos permifirãcnen:tma legislação que
atenda às necessidades deste pa(s em relação a urna política
energética conseqüente. - _
E neste sentido que justifico aos Srs. Senadores o porquê
da rejeição das emendas propos_tas que tiveram o intuito de
aperfeiçoar o projeto, lembrando que temos, hoje, uma oportunidade rara, que vimos perseguindo há maiS -de oito anos,
de proporcionar ao setor elétrico brasileiro condições para
que quebremos, de uma vez por todas, essa cadei_a de inadimplência que foi formada ao_ longo desses anos.
Muito obrigado.
O Sr. Luc(dio Portella, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que ~ ocupada pelo Sr,
Chagas Rodrigues, 1"-Vice~Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer
é favorável ao projeto e contrário a todas as e_mendas.

Em discussão o projeto e as emendas.
O Sr. Ronaldo Aragão - Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir. -0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a palavra V. Ex•
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
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entendo que esse é um projeto importante, e, neste particular,
concordo com o RelatOr. Mas parece-me que o projeto não
atende de todo a determinadas cOnC'..essionária.s que não têm
saldo suficiente fia Conta de Resultado a Compensar. É o
caso da Ceron.
Entretanto, com relação a essas propostas, às seqüências
de quitações a se_rem promovidas com os valores da CRC
acumulados pelas empresas, definindo também procedimentos a serem adotados pelas empresas que, mesmo após tais
quitações, ainda permanecem com o saldo positivo da referida
conta, nada prevê o referido projeto de lei em relação às
empresas cujo saldo da CRC seja iriSUficiente sequer para
o pagamento de suas contas de energia comprada e de combustível.
Segundo informação do Presidente da Eletrobrás, esse
saldo insuficiente está no Projeto da Rolagem das Dívidas
dos Estados. Quando do relato do Senador Teotónio Vilela
Filho, S. Ex~ disse que, na emenda que apresentamos, estudaria as outras concessionárias, numa oportunidade de rever
tudo aquilo que, porventura; tivesse direito. Mas a emenda
é específica para aquelas que têm insuficiência de saldo na
Conta de Res_ultado a Compensar. Então, ela não é abrangente. SaJvo engano, apenas duas concessionárias .têm inSuficiência na Conta de Resultados a Compensar: a do Rio Grande
do Sul e a de Rondônia.
O débito da Ceron gira em torno de 120 milhões de
dólares. O Estado, que se encontra numa situação quase de
insolvência, nem com a rolagem da dívida vai pagar; não
tem como rolar a dívida.
Parece-nos que esse projeto deixou de atender à questão
daqueles que têm insuficiência da Co_nta de Resultados a Compensar. 0 projeto, que poderá ser 3próvado ou nãO, é o
qué trata da questão da Rolagem da Dívida dos Estados.
Então, qual é o compromisso? O que será feito se essa
rolagem da dívida não tiver aprovação? Preciso saber do Líder
do Governo, para poder ter a garantia de que essa solução
virá, porque a Ceron, nó meu Estado, está em situação de
calamidade nunca vista em nenhuma concessionárià neste
País, ihclusive com açõeS trabalhistas, com um déficit menSal
de 6 bilhões de cruzeiros; há lO anos nã_o paga à Petrobrás
- e n_ão vão pagar-, porque não consegue; possui a tarifa
de energia mais elevada do_ _Brasil, pois são termoelétricas,
comprando óleo diesel; e há uma inadimplência em torno
de 92%!
Então, esse projeto, da maneira em que se encontra,
não atende e não vai atender, nem com a rolagem da dívida,
o problema das Centrais Elétricas de Rondônia.
Fizemos esta em~nda nos scg_uint~s ~ermos:
"Os concessionários que tivei"em uin saldo da Conta de Resultados a Compensar, em 31 de dezembro
de 1992, insuficiente para quitar os débitos previstos
no § 3" deste artígo- serão ·paSsíveis de uma auditoria
- uma auditoria não ·vai alterar nada- especial relatiVa aos último_s _dez anos."
Estamos apenas pedindo uma auditoria, para verifícá.r
se esse crédito das Contas de Resultados a CompCnsar não
é maior, para que as- Centrais Elétricas de Rondônia possam
sair da inadimplência em que se encontra. Caso contrário,
com este projeto, a Ceron terá seus dias contados!
Como representante do Estado de Rondônia nesta _Casa,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não posso avalizar este projeto. Em virtude disso, queremos um compromisso do Governo
para a solução desse problema.
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Estou entrando com um pedido de destaque de votação,
porque não posso ser responsáVel por este projeto; não posso
deixar de chamar a atenção da Casa e do País para a situação
caótica em que se encontra a empresa, hoje responsável pela
geração e distribuição da energia em mais de 70% do meu
Estado. Enquanto que em outros Estados da Federação a
geração é de responsabilidade do Governo Federal, o meu
Estado possui apenas a Usina de Samuel, que funciona com
duas turbinas apenas e não tem linha de transmissão.
Há três anos temos discutido este ass-unto, desde a época
em que fui Presidente da Comissão Mista de Orçamento.
Essa linha de transmissão seria o iníciO da SOlução do problema
energético do meu Estado.
O Sr. Magno Bacelar - Permite-me V. EX' um aparte?
O SR. RONALDO ARAGÃO- Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Magno Bacelar-Nobre Senador Ronaldo Aragão,
estou acompanhando com atenção a argumentação de V. Ex•
Admiro o empenho que V. EX'! demonstra ao defender o
seu Estado. Mas gostaria de alertar ao nobre Senador de
que as outras empresas, os outros Estad~s e_s~?o entrando
no rateio para financiamento dos combustíveis fósseis, principalmente no extremo Norte do País, região de V. Ex~ Qu3nto
à rolagem da dívida, no art. 6~ da Lei da Rolagem est~_previsto
o refinanciamento~ em separado, das empresas devedoras também do setor de energia elétrica. V. Ex~ diz que nada lhe
assegura que essa lei seja aprovada. É entendimento e há
um empenho por parte de todos os Srs. Senadores, no sentido
de que os seus estados tenham as dívidas roladas. Isso vem
há muito tempo sendo discutido, e cada vez mais demonstram
os Srs. Senadores o interesse na rolagem da dívida do estado.
Acredito que V. Exa, destacando a matéria e tendo razões
de direito pa-ra:- iSsO, deve também entender que este projeto,
se não é perfeito, no meu entendimento foi uma· o6ra de
engenharia, o que o qualifica como um__ dos bons proj.etos
que esta Casa já teve oportunidade de estudar.
Portanto, que se ·rrnintenha o compromisso que todas
as Lideranças assumiram. qual seja, o de votarem o projeto
nesta oportunidade, sobretudo porque o montante da dívida
dessas concessionárias é acrescido em um bilhão de cruzeiros
a cada mês.
Faço, então, um apelo a V. Ex~s no sentido de que nos
empenhemos hoje em votar, porque, -se não-é o melhor projeto, continuaremos a discussão nesta Casa, tentando encontrar
aquele que assim se qualifique.
Mas, no momento, este é o melhor projeto que já tive
oportunidade de examinar em tramitação nesta Casa.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex" me permite um aparte,
Senador Ronaldo Aragão?
O SR. RONALDO ARAGÃO- Corri muita honra.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ Lambro ao
nobre orador que não permita mais a-partes, a não ser que
seja muito breves, pois o tempo de que dispõe V. Ex~ já
se encontra esgotado.
O SR. Rl)NALDO ARAGÃO- Eu agradeço. mas não
poderia deixar....:..:... se-v. Ex• permitir- de conceder um aparte
ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR: PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Mesa
permite o aparte.
O Sr. Jutahy Mãiiifháes - _Sen3dor Ronaldo Aragão,
agradeço a V. Ex~ Estou aqui, por coincidência, respondendo
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pela Liderança do Governo, na ausência do Senador Pedro
Simon, e posso afirmar a V. Ex~. como disse o Senador Magno
Bacelar e como poderiam dizer os Senadores Jarbas Passarinho e Teotónio Vilela Filho, da necessidade de aprovarmos
esse projeto no dia de hoje. E as garantias que V. E~ exige
do Governo já constam do projeto de lei de rolagem das
dívidas. V. Ex~ pode ter a certeza de que esse é um dos
projetes priorítários a s_er votado em futUro próximo. Portanto, V. Ex~ está atendido a priori. Sabe ainda V. Ex' que,
em relação a qualquer dúvida que tenha, terá sempre o nosso
apoio e consideração para debatermos o assunto.
O SR. RONALDO ARAGÃO -·Agradeço osapartes.
Inicialmente_ disse aqui, nobre Senador Magno Bacelar,
que esse era um bom projeto. Fui enfático quando disse que
ele só não atendia a essa peculiaridade da insuficiência- daquelas concessionárias em relação à Conta de Resultados a Compensar. E chamei a atenção para esse fato.
Com essas considerações e com o compromisso do ViceLíder do Governo, Senador Jutahy Magalhães, de que o projeto de rOlagem de dívida vai resolver o problema dessas
empresas com saldos insuficientes, reti"ro ·o-meU -destaque,
para que se proceda à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Continua
em discussão a matéria: projeto e emendas.
O Sr. Jarbas Passarinho --Sr. Presidente, peço a pàlavra,
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a palavra V. Ex~
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs._ Senadores,
a minha discussão será muito sucinta.
Em primeiro lugar, quero tfanqüilizar o nobre Senador
Ronaldo Aragão, de Rondônia, pois o art. 6-:>· da Lei que
trata da rolagem da dívida, lido pelo Senador Magno Bacellar,
na parte in fine, diz que também serão levados em consideração os débitos decorrentes do fornecimento de energia elé-tdca e óleo combustível de responsabilidade das concessionárias
de energia elétrica do Estado, do Dístiito Federal e dos Municípios.
Logo, parece que aquilo que causou preocupação ao nobre Senador Ronaldo Aragão estaria esclarecido mesmo antes
-da promessa generosa do Vice-Líder do Governo.
Tenho o prazer de pronunciar-me a favor desse projeto,
particularmente, por um motivo: nasci na Amazônia, melhor
dizendo, nasci em Xapuri. Não nasci por acaso, pois aprendi
com meu professor de Cálculo InfinitesiiT:far qUe- miO existe
o acaso, existe o cálculo das probabilidades. Como meu pai
e minha mãe estavam lá, eu nasci lá. Essa era a probabilidade.
Fico muito feliz quando verifico que por parte do Executivo,- especialmente depois que ouvi a exposição brilhante
do Dr. Elizeu Rezende, que é um dos santos do meu andor
na área do serviço público brasileiro - que há um rateio
que irá justamente ajudar a nós, da Amazônia particularmente, de Rondônía, especialmente os estados que não têm
uma usina, como temos no Pará, Tucuruí. Mesmo que tenhamos no Pará Tucuruí, não temos a linha de transmissão que
cubra o estado inteiro.
Este rateio pareceu-me muito oportuno, espeCiaiinente
quando, participando eu de Governo anterior, vi o meu que~
rido amigo, então Ministro Ozires Silva, querendo fazer uma
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diferenciação de pagamento, por ·ex~mplo, dos derivados de
petróleo. Quem comprasse ao lado na_refmaria teria um valor
favorável. Quem fosse comprar lá em Porto Velho, na capital
do Estado do nobre Senador Ronaldo Aragão, pagaria diferente.
Neste caso, há um rateio, e esse rateio irá favorecer exatamente às populações menos privilegiadas na distribuição do
poder no Brasil, porque, de modo geral, o poder central é
um triângulo que colocaria em três yértices: um em São Paulo,
o outro no Rio de Janeiro, que já passa por Minas Gerais;
outro em Porto Alegre e o resto é o resto do Brasil.
Sem nenhum tipo de ressentimento contra essa _disposição
geográfica, acho que é um grande favor.
Insistiria, e não o faço, em pedir a retirada do art. 15.
Ainda que se diga que é meramente autorizativa, compreen·
demos que, depois da autorização, vem a pressão. Autori·
za-se, aqui, a ELETROBRÁS a alienar as entidades do poder
público e as açõcs _or_dinárias, etc.
Sr. Presidente, esta a ementa do projeto, que foi tão
bem defendida aqui, e brilhantemente, pelo SenadorTeotônio
Vilela Filho:
"Dispõe sobre a fixação dos níveis das tarifas para
o serviço público de energia elétrica; extingue o regime
de remuneração garantida e dá outras providências."
Talvez o __autor da emenda tenha achado que poderia
ter inserido este artigo, que nada tem com tarifa, nessas outras
providências. Diria que há uma tentativa na agricultura de
pegar um cone de enxerto de seringueira e fazer- no caule
da bananeira, porque ambas são plantas. Só que, no caso,
isso não teria, no meu entender, nenhuma razão de ser, de
estar nesse projeto.
Atendendo à solicitação_do Vice·Líder do Governo e
até- ele já me comprometendo, dizendo que eu também estava
interessado na aprovação do projeto hoje, sem o retorno à
Câmara, com a emenda do nobre Senador Lucídio Portella,
da bancada do PDS - é preciso caracterizar que o PDS está
presente aqui com 75% da sua bancada, somo·s 3 dos 4 Senadores deste partido. É uma presença elogiável. Pedimos ao
nosso colega, Senador Lucídio Portella, que também, por
seu turno, não faça ou retire o destaque para que-:...__ S. Ex~
está dizendo que não com a cabeça:· ou porque não atende
o que estou pedindo, ou porque vai realmente retirar- não
tenhamos oportunidade aqui de nos bater por uma medida
que não é obrigatória.- É meramente autorizatiVã,_ embora
proporcione pressões.
Era apenas isso, Sr. Presidente, que na discussão eu pretendia trazer ao conhecimento da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Continua
em discussão.
O Sr. Garibaldi Alves Filho - Sr. Presidente, peço a
palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavra a V. Ex~

Concedo

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB - RN. Para
discutir. sem reVisãO do orador.)- Sr. Presidente, também
pretendo ser breve.-Fui autor de ti'ês emendas a este projeto
de lei, mas, sobretudo em homenagem ao Senador Teotónio
Vilela Filho, que vem se dedicando ao estudo do--problema
energético do País há muitos anos. Ouvindo as ponderações
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de S. Ex~ resolvi desistir do pedido de destaque dessas emendas.
Essas emendas pretendiam apenas reforçar as atribuições
do Conselho de Consumidores, de acordo com Q a.rt. 13 do
projeto, mas, tendo em vista as ponderações do Senador Teo·
tônio Vilela Filho não vou pedir destaque, porque se não
fosse ele, permita-me S. Ex\ na minha terra eu diria que
foi um relator sovina, quer dizer, realmente não deu nenhuma
colher de chá aqui aos _pobres Senadores que apresentaram
emendas.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Continua
em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discos·
$âo.
Em votação o projeto, ressalvadas as emendas.
O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides para encami·
nhar a votação.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE - Para
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
a matéria foi exaustivamente debatida neste plenário. Coube
ao nobre Senador Teotónio Vilela Filho oferecer o seu brilhante parecer, recusando as emendas e já agora com a compreensão perfeitamente elogiável de alguns Srs. Senadores,
que tendo requerido destaque para suas emendas entenderam
que o-parecer do relator reflete, realmente, a realidade energétiCa de nosso País.
Por essas razões, a Bancada do PMDB votará favoravelmente ao parecer do Senador Teotónio Vilela Filho.
O Sr. Magno Bacelar- Sr. Presidente, peço a palavra
para encarn}nh~r.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - V. Ex• tem
a palavra para encaminhar, Senador Magno Bacelar.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O PDT encaminha favoravelmente a votação do projeto,
-sem as emendas, pelas qualidades a que já me referi e, sobretudo, pela atenção que teve_o_Líderdo Governo, o Sr. ~nistro
das Minas e Energia e o Presidente da ELETROBRAS em
virem a esta Casa acompanhados de suas-_assessorias para
debaterem com os Srs, Senadores, esclarecendo o projeto
por mais de três horas.
Esse _simples fato, a par da qualidade do projeto, nos
faz encaminhar favOravelmente a matéria.
O Sr. Ney Maranhão para encaminhar a votação.

Sr. Presidente, peço a palavra

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem
palavra para encaminhar, Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PRN encaminha
também favoravelmente a votação do projeto.
~

O Sr. Mário CovaS- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. ~PRESiDENTE (Chagas Rodrigues)- V. EX' tem
a palavra para encaminhar, Senador Mário Covas.
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O SR. MÁRIO COVAS (PSDB-SP. Para encaminhar_
Sem revisão _do orador.) -Sr. Presidente, o PSDB vota a
favor.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em votação.
Os srs·. -se-nadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Passa-se
à votação em globo das emendas com pareceres contráriOs.
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Senaçlor Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA_ Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- s~. Presidente, Srs. SenadOreS:Desejo apenas um esclarecimento. Se não estou equivocado, o nobre Relator emitiu parecer contrário a todas as
emendas.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sim, a todas
as emendas. E como não houve nenhum requerimento de
destaque, todas as emendas serão votadas em globo.
O Sr. Eduardo Suplicy -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduanlo Suplicy (PT- SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
É apenas para registrar meu voto contrário ao parecer,
porque sou favorável à aprovação das emendas que apresentei.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica registrada a declaração de voto de V. Ex~
Passa~se à votação em glo~o das ~mendas.
Os Srs. Senadores que forem favoráveis ao parecer do
relator, contrário às emendas, queiram permanecer sentados.
(Pausa)
Rejeitadas as Cmendas.
A matéria vai à sanção.
.É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 8, DE 1993
(N• 3.497/93, na Casa de origem)
(De Iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre a fixação dos uiveis das tarifas para
o serviço público de energia elétrica, extingue o regime
de remuneração garantida e dá outras providências.
O Congresso Nac~onal decreta:
Art. 1~ Os níveis das tarifas de fornecimento de energia
eiétrica a seretri CObradas de consumidores finais serão propostos pelo concessionário.-ao Poder Concedente, que os homologará, observado o disposto nesta Lei.
_
§ 1" A ausência de manifestação de jnconformidade do
Poder Concedente, no prazo de quinze_ dias após a apresen~
tação da proposta pelo concessionário, te-presentará a homolo~
gação da mesma.
_ -_ _
.
§ 29 Os níveis das tarifas a que se refere o caput deste
artioo corresponderão aos valores necessários para a cobertura
do ~sto do serviço de cada concessionário distribuidor, segun~
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do suas características específicas, de modo a garantir a prestação dos serviços adequados.
§ 39 No custo do serviço mencionado no pa-rágrafo ante~
rior, além dos custos específicos dos concessionários públicos
e privados, serão obrigatoriamente incluídos os valores relativos aos preços da energia elétrica comprada aos concessionários supridores, inclusive o transporte da energia gerada
pela Itaipu Binacional, os relativos às quotas anuais da Reserva
Global de Reversão - RGR, ao rateio do custo çie G_Ombustíveis e às compensações financeiras pela utilização de recursos
hídricos devidos por usinas próprias.
...
§ 49 Respeitado o valor médio das tarifas de forneci~
mento, devidamente homologadas na forma do disposto neste
artigo, fica facultado ao concessionário distribuidor promover
alterações compensatórias entre os níveis das tarifas de fornecimento relativos a cada classe de consumidor final.
Art. 29 Os níveiS das tarif3s a sereln piaticadas no s~Jiri~
menta de energia elétrica serão propostOs pelo -conceSsionário
supridor e homologados pelo Poder Concedente, como dispõe
esta Lei.
§ 19 A ausência de manifestação de inconformúiãd.e do
-Poder Concedente, no prazo de quinze dias após a apresen~
tação da proposta pelo concessionário, representará a homologação da mesma.
§ 29 Os níveis 'das tarifas a que se refere o caput deste
artigo corresponderão aos valores necessários para cobertura
do custo do serviço de cada concessionário supridor, segundo
suas características específicas, _de modo a garantir a prestação
dos serviços adequados.
§ 3~ No custo do serviço mencioriãdo no parágrafo anterior, serão obrigatoriamente incluídos os valores relatiVQS às
quotas anuais da Reserva Global de Reversão - ROR, e
às compensações financeiras pela utilização de recursos hídricos.
§ 49 As tarifas de suprimento terão Vigência sobre os
consumos e demandas ocorridos a partir da data de sua homologação pelo Poder Concedente.
Art. 3~ Os concessionáriOs supridores e supridos deve~
rão celebrar contrato de suprimento de energia eiétrica.
§ l9 O contrato a que se refere o caput deste artigo
conterá a identificação das quantidades, os preços e as regras
do intercâmbio de energia e obedecerá às leis espeCíficas e
ao que dispuser o regulamento desta Lei.
§ 2' A homologação pelo Poder Concedente dos níveis
das tarifaS propostos pelos concessionários de fornecimento
e de suprimento estará condicionada à celebração do contrato
a que se refere este artigo.
§ 3~ Os contratos de suprimento de energia elétrica e
os contratos de transporte da energia gerada por ltaipu Binacional poderão ser celebrados diretamente com os cOncessionários distribuidores que forneçam a consumidores finais.
§ 49 As garantias de pagamento nos contratos referidos
neste artigo constituir~se~ão obrigatorianiente das receitas pró~
prias dos concessionários supridos, com respectiv;üilitàrização
de débito automático em suas contas correntes bancárias, uma
vez caracterizado o inadimplemento.
_
_
§ 59 O contrato de suprimento poderá_ COJ)_t~~ dispositivo- prevetfdo a dilação dos prazos de pagamento na propor~
ção do inadimplemento de consumidores finais, devidamente
comprovado.
_
_- --_ __
Art. 4~ Os concessionárioS reã.juStarãõ periodicamente
os valores das tarifas mediante a utilização de fórmulas para-
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métricas e respeCtivos índices, conforme o que dispuser o
regulamento desta Lei.
Art. 5., A revisão- dos níveis das tarifas obedecerá a
legislação específiCa.
Art. 6(' Os concessionários inadimplentes com a União
e suas entidades, os Estados e suas entidades_, os Mup.icí_pios
e suas entidades~ a centrais Elétricas Brasileir_as_S,.A -E_LETROBRÁS, e suas controladas e demais empresaS -conces-siOnárias do serviço público de energia elétrica ou os que não
tenham celebrado os _çontratos de suprimento a que se refere
o art. 39 desta Lei, não poderão receber recur&os o.u garantias,
de qualquer natureza, da União e das entidaçles por ela controladas direta ou indiretamente.
Art. 79 O regime de remuneração garantida e, em conseqüência, a Conta de Resultados a Compensar - CRC. e
a Reserva Nacional de Compensação de Remuneração RENCOR, ficarão extintos nâ data ·da. publicação do decreto
regulamentador desta lei.
§ 19 A extinção- da CRC e da. RENCOR não exime
os concessioná_rios inadiinplentes de quitar os respectivos débitos.
§ 2' Até 30,,de junho de 1993, os concessionários que
já tiverem frrmado o contrato de suprimento-, a que se refere
o art. 3~' desta Lei, poderão transferir para outros co_ncessionários e para ltaipu Binacional parcelas dos seus saldos credores nas CRC, acumulados até a data da publicação do decreto
de regulamentação desta Lei, excluídos _os efe-itos da correção
monetária especial a que se refere o art. 29 da Lei n9 8.200,
de 28 de junho de 1991.
§ 3' As parcelas dos saldos credores das CRC, 'referidas
no parágrafo anterior, serão-destinadas à quitaÇ~o, mediante
encontro de contas de débitos vencidos até 31 de dezembro
de 1992, obedecida a seguinte ordem:
a) relativos ao suprimento e ao transporte de energia
elétrica gerada por ltaipu Binacíonal;
b) relativos ao suprimento de energia _elétrica gerada por
outros concessionários supridores;
----c) remanescentes da Rencor;
d) relativos aos supriinentos de combus_t.íveis fó~Seis.
§ 49 Após-o encOntro ,de contas efetuado na fQrma do
parágrafo anterior. os detentOreS de _créditos da CRC poderão
compensá-los com os seguintes ativos da União existentem
em 31 de dezembro de 1992:
a) créditos a receber de compromissos inter:nos e extetnQs
cujas garantias foram adimplidas pela União;
b) créditos a receber relativos a impostos federais;
• c) créditos a receber relativos à RGR; e
d) outros ativos & critério do MinistériO da f~enda .
.§ 59 A Eletrobrás receberá créditos de CRC, dê:que
sejam titUlares concessionários de distribuição de_ e~ergia elétrica, para compensação de débitos ven.::idos relativos a_ c.OI.ltr_a:tos de financiamentos com ela celebrados~ podendo utilizar
tais ativos -pata os-- efeitos _ao que estabelecem as alíneas a,
b, e d do parágrafo anterior.
§ 69 Os eventuais salclos de CRC, remean.escerites em
30 de junho de 1993, apóS as compensaçõ-es autorizadas por
esta Lei, poderão ser utilizad.os, durante o período da respectiva concessão ou em seu término, na forma -e -parã os fins
estabelecidos pelo Ministério da Fazenda, ouvido o Ministériode Minas e Energia.
§ 79 Os eventuais saldos credores do.s_c_oncessionárjos
controlados por Estados da Federação,_ remanescentes após
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todas as compensações autorizadas neste artigo, serão considerados créditos líquidos contra a Fazenda Nacional, exclusivamerite para o fiin de serem utilizados cinqúenta por cento
para deduzir os saldos das dívidas vencidas dos Estados controladores, que vierem a ser refinanciadas pela União, e o restante para pagamento de até cinqüentã por cento das prestações
mensais de dívidas de concessionários e dos Estados çontroladores refinanciadas pela União. _
.
§ 89 Os lançamentos- contábeis efetuados com valores
da CRC, decorrentes da aplicação do previsto nesta Lei, serão
considerados para efeito da tributação pelo Imposto sobre
a Renda da pessoa jurídica titular da conta conforme as alíq uetas vigentes às_épocas de formação dos saldos, podendo, o
débito fiscal correspondente, ser pago com os próprios créditos
de CRC.
Art. s~ Fica estendido a todos _OS cop.cessionários distribuidores o rateio do custo de consumo de cqml;m$tÍveis para
geração de energia elétrica nos sistemas isolados. _
Art. 9' O art. 4' e seus parágrafos da Lei n' 5.655,
de 20 de maio de 1971, com a r~dação dada pelo Decreto-Lei
n~' 2.432, de ·17 de maio de 1988, passam a vigorar·com a
·
seguinte redação:
"Art. 4~_ Serão computadas no cu.sto de_serviço
das empresas concessionárias~ supridoras e supridas,
quotas anuais da reversão, com a finalidade de prover
recursos para reversão, encampação, expansão e melhoria dos serviços públicos de energia elétrica.
_ § 19 A_ quota mensal de reversão, a ser fixada
pelo Poder Con.cedente, corresponde ao produto de
até três porcento incidente sobre o investimento do
concessionário composto pelos saldo_s pro rata tempore,
nos exercícios de competência, do Ativo Imobilizado
em Serviço, não se computando o Ativo Intangível,
bem como deduzWdo-se. a Depreciação Acumulada,
as Doações e. Subvenções para Investimentos e Obrigações Especiais, Reversão, Amcrti~ação, Contribuição
_
do Consumidor e Participação da União.,
§ 2"' O Departamento Nacional de Aguase Energia E tétrica - DNAEE, do Minist€rio- de Minas ·e
Energia:, fiX:ará, nOs téririoS ·da legislação em vigor e
nos períodos de competência, os valores da quota anual
de reversão para cada concessionário.
§ -39 OS concesSionários de serviçO~ públic~s de
_ energi~ eléVica depositarâ.O rriensalmente, até o dia
· -quinze âe cada mês seguinte aO de competência, em
agência do Banco do Brasil S. A., as parcelas duode- driütis de sua quota anual de reversão na conta corrente
da Centrais Elétricas Brasileiras S. A. ~ ELET.~O
BRÁS - Re.serva Global de Reversão ~ RGR.
§ 4" A Etetrobrás deSilii:a[á oS reCurs-os-da RGR
aos fins estipulados neste artiio, inclusive à concessão
de financiamento às empresas concessionárias, para expansão e melhoria dos serviços públicos de energia
elétrica e para reativação do-programa de conservação
de energia elétrica mediante projetes específicos.
§ 59 A Eletrobrás procederá à correção mensal
da RGR de acordo com os índices de correção dos
- ativos permanentes e creditará a essa resçrva.j1,1rosode
cinco por cento ao ano sobre_ o_ montante: corrigido
dos recursos utilizados. Os_ rendimentos dos recursos
não utilizados reverterão, também, à conta da RGR.
§ 69 Ao DNAEE serão destinados dois por cento
dos recursos da ROR, çievidamente corrigidos m6neta-
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riamente 1 para custe,ar seus dispêndiOs -com projetas
e atividades relativQ.i a hidrologia, hidrometereologia,
operação de rede hidrometereológica naCional e fiscalização das concessões de energia elétrica.
§ 79 A Eletrobrás destinará anualmente, observado o percentual mínimo a ser estabelecido em regulamento, recursos da RGR arrecadada para financiamen-

to de programas de eletrificação rural.
. § 89 Os recursos do Fundo de Reversão investidos pelos concessionários na expã.nsão e melhoriáâos
sistemas até 31 de dezembro de 1971, bem como as
retensões da Reserva Global de Reversão ~ RGR,
efetuadas até 31 de dezembro de 1992, serão corrigidos

monetariamente pelos mesmos índices de correção dos
ati vos permanentes dos concessionários do serviço público de energia elétrica e vencerão juros de- cinco por
cento ao ano, sobre o montante mensalmente corrigido,
os qu'ais serão depositados em nome da Eletrobrás."
Art. 10. O inadimplemento do recolhimento das parcelas das quotas anuais de RGR e CCC~ e da compensação
financeira pela utiliZação de recursos hídricos pelos concessionários acarretará a impossibilidade de revisão e reajustamento
de seus níveis de tarifas, independentemente do que dispuser
o contrato respectivo.
Art. 11. As propostas iniciais dos níveis das tarifas poderão contemplar programas graduais de recuperação dos níveis adequados, atendendo as diversidades económicas e sociais das áreas de concessão, sem prejuízo dos reajustes periódicos previstos no art. 4q desta Lei.
Art. 12. A critério de cada concessionário, e por um
prazo de cento e oitenta dias a partir'da assinatura do contrato
de suprimento, o. Poder Concedente poderá continuar fixando
os níveis das taqfas de fornecimento de energia elétrica a
serem cobrados aos cot15umidores, em sua respectiva área
de concessão. -- ----Art. 13. O coná:ssiOn-ário- de serviço público de distribuição de energia elétriCa criará, no- âmbitO de sua área de
concessão, COnselhO de_ Consumidores, de caráater consultivo, composto por igual número de represent~ntes d~s principais classes tarifárias, vOltado para orientação, análise e avaliação das questões ligadas ao fornecimento, tarifas e adequacidade dos serviços prestados ao consumidor finaL
Art. 14. Ficam autorizados os concessionáriOs a contratarem com seus consumidores fornecimentos que tenham por
base tarifas diferenciadas, que contemplem o custo do respectivo atendimento, ou a existência -de energia elétrica temporariamente excedente.
Art. 15. Fica a Eletrobrás autorizada a alienar a entida·
des do Poder Público as ações ordinárias que-posSUi de empresas concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, admitida a manutenção de participação acionária--minoritária.
Art. 16. O Póder Executivo regulamentará esta Lei no
·
_
prazo de trinta dias.
Art. 17. Esta Lei entra em vigor nada data de sua publicação~- revogados o art. 1"' e a alínea e do § 29 do a~t. 2 9
da Lei n' 5.655, de 20 de maio de 1971, com a redação dada
pelo Decreto-Lei n' 1.506, de 23 de dezembro de 1976; o
parágrafo único do art. 7' da Lei n' 5.899, de 5 de julho
de 1973; os arts. 1', 2', 3' e 13 do Decreto-Lei n' 2.432, de
17 de maio de 1988; a alínea d do art. 4' do Decreto-Lei
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n~' 1.383, de 26 de dezembro de 1974, e demais disposições
em contrário.
- -- ----- ----- - --

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se
agora à votação do Requerimento n'? 124/95, de urgência,lido no Expediente, para o Ofício n' 148, de 1992.
Em votação o requerimento.
__
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Voltamos
à lista de oiadores.

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.(
Pausa.)
S~ Ex~ não se encontra no plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aluízio Bezerra.
(Pausa.)
S. Er não se encontra no plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Almeida.
O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFi - AP. Pronuncia o
seguinte discurso.) Sr. Presidente, S~s. e Srs. Senadores, um
dos títulos que mais me honram e distinguem é a identificação ~
e o entendimento que me une ao povo heróico e desbravador
do Amapá, que sintetiza as melhores virtudes e tradições do
brasileiro, abominando privilégios e discriminações por lugar
de origem, religião, rãça ou cor da pele.
Invoco- a sinceridade e constância com que defendo os
legítimos interesses do Amapá, embora nascido no Sul do
País, para lavrar, mais uma vez, meu veemente protesto contra
a desvairada campanha desencadeada por certas forças políticas, visando a diminuição ou até mesmo a anulação das bancadas dos Estados do Norte e do Centro-Oeste na Câmara Federal.
Querem silenciar as vozes daqueles que· mais precisam
falar, para lembrar sua--existência na federação, para reclamar
um tratamento justo, para mostrar suas carências, fruto de
um esquecimento centenário.
Amapá, Roraima, Acre, Rondônia e Tocantins, unidades
mais novas da República Federativa do Brasil, imenso potencial de recursos estratégicos e riquezas minerais, são as, vítimas
preferidas pelos que defendem, muito mal, a necessidade de
ser aumentada a representação numérica do Estado de São
Paulo na Câmara.
Os paulistas, trabalhadores incansáveis, bandeirantes intrépidos, sempre altivos, assim forjaram seu desenvolvimento~
assim obtiveram os melhores e mais altos índices de qualidade
_de vida, para orgulho de todos nós, seus compatriotas.
Nunca enveredaram pelo caminho tortuoso e mesquinho
da discriminação e do preconceito; daí, sua vitória, seu sucesso.
Acham que "apenas" 60 (sessenta) Deputados não bastam, para defender seus interesses. Querem mais, muifà mais-. Estão com pressa, nem aguardam a revisão constitucional,
anunciada a apresentação de uma proposta de emenda à Carta
de 88.
A reivindicação, em Si, pode e deve ser ex-aminada e
.
discutida com tranqüilidade e espírito _público.
Em primeiro lugar, acima de tudo, que prevaleça o interesse nacional, as razões ligadas à soberania e à _defesa do
Estado Democrático.
A seguir, a representatividade política e sua motivação,
vinculada ao desenvolvimento económico Uniforme, integrado.
..
..
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Finalmente, a proporcionalidade demográfica.
Três fatores, três critérios com pesos-diferentes, que seriam considerados criteriosamente.
_
_ -- _
h provável que São Paulo obtenha um aumento em sua
bancada, com a aplicação da fórmula que proponho; é certo,
fora de dúvida, porém, que estará assegurada a preservação
do número de representantes do Amapá e dos demais Estados
irmãos.
Encerramos o capítulo melancólico e triste- das ameaças
de separatismo, tratemos de exorcizar o fantãsma do preconceito;
Dirijo um sincero e caloroso apelo a todos os que alimentam o debate estéril e divisionista, que enco-ntrã. se-guidores
no Sul, no Centro e até mesmo no sofrido Nordeste:
- Pensem mais no Brasil, cujo futuro sômente poderá
ser assegurado com a união inquebrantável_de todos os seus.
filhos.
Era o que tinha a dizer.
O SR- PRESJDENl'E (Chagas Rodrigues) - Concedo_
a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.
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Precisamos correr -contra o tempo-, recuperar décadas perdidas, criar .os meios adequados à nossa inserção no fechado
cl~be das nações pós~indu.striais. A velha ilusão de que somos
um país do futuro, como disse, em 1942, o escritor Stefan
Sweig, não deve ser cultivada por uma espécie de síndrome
do adiamento que nos persegue e nos limita. Co.ns.truir de
ime_diato _9 presente, para garantir o futuro, .este o verdadeiro
desafio.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
É com esse espírito, e consciente do papel que esta Casa_
deve desempenhar na busca das soluções para a crise nacional,
que pretendo iniciar uma_ série de pronunciamentos sobre a
reali<;lade.brasileira, com a qual procurarei, com a audiência
de Vossas Excelências discutir e compreender os_ dilemas do
presente consultando, de início, quaís seriam as rafzes históric_o~culturais dess~ dificuJdades para, em seguida, propor os
camin_ho_s que, a nosso juízo, devem ser percorridos para a
_necessária e urgente superaçãO das mesmas.
Em todas as análises voltad_a_s para a compreensão do
Brasil, os elementos básicos constitutivos Qa nossa formação
histórico~antropológi casão, de pronto destacados. O primeiro
ponto a ser registrado, sob o prisma político-institucional.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB. Pronuncia o seguinrecai no fato incOntestável de que, corno apêndice do Império
te discurso.• ) -Sr. Presidente, Sr~~ e Srs. Senadores, todos
POrtuguês, à época em que se iniciava a ocupação do território
os dias, ao lermos os jornais, ao assistirMos os noticiário"s
e á Colonização predatória que se seguiu, o modelo de Estado
pelas televisões, ou ao participarmos de qualquer discussão,
que acabou sendo transplantado para o Brasil, baseado na
debate ou mesmo de mera conversa sobre o nosso país, a
tradição patrimonialista~autoritária ibérica, e presa: aos cóndisentença, ao cabo, é sempre a mesma: estamos_ vivencia.'ndo
cion'arites negativos·da contra~reforrna, mantiveram Portugal
a maior crise social, política -e económica de nossa história
e Espanha afastados da renovação que a reforma -protestante
como nação independente. Lamentavelmente, nos últimos de~
operavá- na Europa no períodO rehasCehtista, por-meio da
cênios, a cada ano, a situação se torna mais difícil e os males
laicização do mundo.
que historicamente afligem o Brasil se agravam, em razão
da permanência dos fatores negativos que estão ria gênesé
Eni contraste ç.orn o modelo. anglo~saxónico, que se
dos nos.s_os problemas: Q_ peso da herança colonial, o fracasso
apoiou na nova ética protestante· e nos postulados do libera~
do sistema educacional, a injusta distribuição da renda naciolismo que fizeram a grandeza da Inglaterra e da sua então
nal e a marginalização soçial daí decorrente_, que mantém
colónia norte-americana, o isolamento, o espírito de crUzada
considerável contingente da nossa poPui3Ção na lniséi"ia absoe a insistência num mercantilismo altamente interventor e
luta, o giganti"SiTi_~- àó Estado, a pesada máquina burocrática,
regulam~ntar, acabaram impedindo Portugal de entrar na moa instabilidade das- instituições, o cartorfaliSmó, a trãàiÇão
dernídade e o fez. perder a Primeira Revolução Industrial.
AssirÍi, o Brasil, herdeiro dessas tradições é: desse atraso,_ nasautoritária o atraSo científicó-teCnõlógico, ·_as ·contradições e
o fisiologismo das estruturas partidárias, a ameaça do discurso
ce-ra cOmo so.ciedáQe politicamente organizada sob a égide
de ütri aparato do Estado obsoletQ e semifeuQªL separatista, a incompetência das eliteS pa:tã cóhs"truifü.ffi prOjeto viável para o país, a busca dessas mesmas elites de um
POr outro lado~ na vertente cultural-antropológica, ao
capitalismo sem riscos, a cultura inflacionária, o rancor ideoló-·
pesquisar as rafzes· do caráter nacional e associá-lo às nossas
gico de boa parte das esquerdas, enfim, a modernidade iilcomdificuldades passadas, presentes e até_ às projeções sobre o_
pleta que permite o paradoxo de vários brasis, ou, como quer
nosso futuro, váriqs'_e· importantes autores, percorrendo correntes ideológicas distintas tentam responder à mesma pergun~
a vertente jurídica, o histórico conflito entre _um país legal
. ..
ta_:~9:que somos e o j:>Or quê das nossas contradições._
bias Barreto no século dezenove
Quero, Sr, Presidente_, Sxs. Senadpres, d~ixar claro que
Devemos salientar, de in_íctoLas abordag~ns negativistas
apesar de tudo iss_o, cons_cicnte da dimensão da tragédia nadoque, impregnadas de pessimíSffio e de ódio racista. apontam
nal. faço questão de afirmar, com absoluta Convicçã0 1 - q_ue
logo, numª' visão preconceituosa e Simplificadora, a miscigenão _deserdo da esperança, não compactuo com as profecias·
naÇ<lO que 3tingiu em nosso país proporções-nunca verificadas
em qualquer grupo nacional, como um dos principais motivos
catastróficas e as ideologias pessimistas qu·e apfegoarr;:_-a invia_ dos fr~cassos da experiência nacional brasileira.
bilidade do Brasil.
Resultado da fusão do elemento nativo com o africano
Os recentes acontecimentos que redundaram nó impedi~
e_ o portuguê_s, _o brasilcircJ, segundo essas teses, muitas delas
mentodefinitivo do então Presidente Fernapd_o Collor, a união
calcadas no ''arianísmO•' do Conde de Gobineau; seria um
de todo o país na demanda por uma nova ética política, a
forma democrática, pacffica e constitucional que deu solução
povo "'racialmente~' inferior, incapaz de construir urna grande
civilizaçãO,--·herdeiro apenas daquelas que seriam as caracteM
à crise renovaram as esperanças de todos nós. A lição· que
rísticas_ ttegativas das trés etriias que o forrnara_m: a indolência
nos ficou desse episódio histórico é insofiSmável: havendo
solidariedade social e vontade política não será tão difícil redo índio, o, misticismo do negro e o individuafiSO)P. a VOCaÇ_ão
utópica e o erotismo do pOrtUguês. Outras pieterisaS an.áfises
construir o Brasil.
científicas atribuem ao clima tropical circunstância determiNosso país tem· todas condições para vencer os desafios
e a batalha pelo desenvolvimento._ Não se pode adiar mais·:- n-ante e inelutável na_ configuração de todos os oosso_s males.
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É interessante salientar que essas teorias pessimistas So-bre o caráter brasileiro foram elaboradas, quase todas, entre
1870 e 1920 - embora ainda hoje apregoadas - época em
que os imperialismos europeu e norte-americano atingiram
seu clímax e seus porta-vozes nacionais e estrangeiros destinavam depreciativos análogos aos árabes, hindus e aos latino-a-

merkanos em geral.
Frontalmente opostas à essas visões negativistas-,- obras
da importância de "Casa-grande & Senzala", de Gilberto
Freyre, mostram, sob enfoque verdadeiramente científico, a
história do Brasil através do processo de miscigenação numa
abordagem ao ti-racista que acentua a adaptabilidade do portu-'
guês aos trópicos. Assim também com a tese sobre a cordialidade do brasileiro, Sérgio Buarque de Holanda, em "RAÍZES DO BRASIL" afirma que a generosidade, a hospitalidade e a lhaneza no trato representam o traço definitivo
do caráter do nosso povo.
A miscigenação brasileira,longe de ser um indicador étnico negativo, é responsável pela criação de um povo integrado,
dono de uma uniformidade linguística e cultural mais acentuada do que a existente nas gra-ndes nações européias. Como
afirma b -uustre Senador Darcy Ribeiro,_ em seu magnífico
e recém-publicado livro "A FUNDAÇÃO DO BRASIL",
às páginas 15/16, somos uma nação "certa e segura de sua
própria identidade nacional, como gente que já nâo sendo
índia,'. nem afro, neril eufopéiã, é uma coisa nova ne~e mundo ...

"._ .. 0 Brasil é a resultante da fusão dess.es milhões de
pessoas des~ncontradas. Fusão genética, uma vez q-ue a mestiçagem aqut, sempre se fez sem freios e foi realizada com
alegria,, sem nenhuma noção ~o que fosse crime çm pecadO.-..
Tudo tsso nos plasm~u como um povo- mestiço na carne e
na alma. Com tal, herdeiro de todas as taras e talentos da
humanidade."_
Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Diante do que acabamos de afirmar, istO é; que somos
um povo· realmente integrado que habita um vasto e rico
território, que pode contar com todos oS elementos essenciais
para construir sua _grandeza nacional, por que razão nossa
trajetória históriCa tem sido tão- difícil para a grande massa
do povo, por quê- tantos tropeços e desvios, avanços e recuos,
o quê, afinãl, estaria de errado com o Brasil?
Orna complexidade de fatores pode ser apontada. É evidente que os males herdados do gigantismo e do atrasado
estado português, para aqui transplantado, criou-nos enormes
dificuldades no caminho da modernidade político-iitstitucional. Ninguém, em sã consciência, pode ignorar o enorme saque·
que este país sofreu e vem sofrendo ao longo de sua história.

-
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A propósito da exploração estrangeira, via empresas multinacionais, vale registrar a opinião de HARRY MAGDOFF,
autor reconhecidamente de esquerda, que em seu livro "IMPERIALISMO: da Era Colonial ao Presente", às páginas
157/158 afirma que "mesmo que no ambiente atual as multinacinais cOrporifiqUem a essência da dominação estrangeira, elas
não são os únicos e mesmos os mais importantes determinantes
do subdesenvolvimento do Terceiro Mundo. O problema da
soberania do Estado desce mais fundo e implica não só países
onde é esmagadora a influência do investimento estrangeiro,
como também em áreas subdesenvolvidas onde essas operações não são necessáriamente decisivas."
Nosso problema não está, como querem os pessimistas,
no caráter do brasileiro; não está apenas na espoliação estrangeira ou nas dificuldades institucionais; está, ísto s"im. na incompetência das nossas elites para superar estes_ condicionamentos. Estas, até agora, não foram capazes, ou não quiseram,
modificar essa realidade. O sucesso económico do Japão e
dos Tigres Asiáticos mostra que países- sein a tãO decantada
formação social anglo-saxónica podem realizar um projeto
de desenvolvimento capitalista e democrático.
O Brasil, quando foi conduzido na rota certa, respondeu
de forma afirmativa aos desafios aqui enunciados. Construiu,
principalmente no Segundo Império, um sistema de governo
parlamentar que se não tivesse sido interrompido pela República teria nos legado.as instituições e estruturas estáveis de
que tanto precisamos. De 1945 a 1980, o Brasil cresceu mais
do que o Japão e os Tigres Asiáticos. Qual a razão do retrocesso e do emprobrecimento vertiginoso_ a que fomos submetidos desde então ? O fracasso está na má gerência do Estado
e, sobretudo, na derrocada_do sistema educaciorial.
Sem quadros científicO-tecnológicos :lüãmente especiali~
zados, com a Universidade mergulhada na crise e o ensino
básico falido, o país não pôde manter os índices de crescimento
económico mencionados. A saída para crise, o caminho para
a construção do Brasil, mais uma vez, voltamos a afirrriar
está na educação. Com vontade política e uma boa dose de
p;:at_riotismo, recuperaremos o tempo perdido.
Era o .que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-Se- hoJe; àS
19h20min., destinada à apreciação de requerimentos de lugêncía, nos termos do Art. 336,Ietra "b", do Regimento Interno,
para o Projeto de Resolução n' 7, de 1993.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a Sessão às 19 horaS e 17 rilinutos)

Ata da 37a Sessão, em 9 de fevereiro de 1993
'J3 Sessão Legislativa Extraordiná;ia. da 49'1 Legislatura
- EXTRAORDINARIAPresid8ncia do Sr. Humberto Lucena ·
As 19 HORAS E 20 MINUTOS, ACHAM..SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: .
.
Allonso Camargo -Albano Franco- Alfredo Campos
- Almir Gabriel - Alufzio Bezerra - Aureo Mello - Bello
Parga - Beni Veras - Carlos De'Carli - Chagas Rodrigues
- Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy .:. Éd\Ulrdo Suplicy -

Epitácio Cafeteira - F_speridiáo Amin - Eva Blay - Flaviano Melo - Garibaldi Alves Filho - Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena
- Hydekel Freitas- Iram Saraiva- Jarbas Passarinho- João
Calmon- JoáO França- Joao Rocha- Josaphat MarinhoJosé Fogaça -José Paulo Biso! -José Richa- José Sarney
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-Júlio Campos- Jutahy Magalhães- Juvencio DIU- Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista- Luc!dio Portella- Luiz Alberto- Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco Macíel - Mârío Covas Martuce Pinto - Mauro Beoevides - Meíra Filho - Moiléa
Abrâo - Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Ney Suassuna
- Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragão
- Ruy Bacelar - Teotonio Vilela Filho - Wilson Martina.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A lista de
presença acusa o comparecimento de Srs. Se~adores. H~ven
do número regimental, declaro aberta a sessao.
.
Sob a proteção de Deus, inic~amos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento 9ue será lido pelo Sr. V
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 126, DE 1993
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea b,
do Regimento Interno, para o Projeto de RcsolúÇão- D9 7,
de 1993, de autoria da Comissão Diretor~._ que altera o Regulamento Admínistrativo do Senado Federal, e dá outras provi~
dências.
Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 1993: -~Alfonso·~
Camargo - Alfredo Campos - Aluízio Bezerra - Álvaro
Pacheco - Amir _Lando ......:. Áureo Metlo - Bello Pa_rga Beni V eras- César Dias -Carlos çle;'Carli- -Carlos_ Patrocínio - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho -Darcy Ribeiro- Dario Pereira- Dirceu Carneiro -=-·orv·aldo
Suruagy- Élcio Álvares- Epitácíri Cafeteira -Eva Blay
-Flaviano Mello- Francisco Rollemberg -Garibaldi Alves
. Filho - Gerson· Camata - Gilberto Miranda - Guilherme
Palmeira - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram
Saraiva- Irapuan Costa Júnior -Jarbas Passarinho- João
Calmon - João França - João Rocha --: Jonas Pinheiro
-José Fogaça - José Sarney- Júlio Campos - Jdnia
Marise - JuvênCio Dias -Lavoisier Maia__=- Loure_mberg
Nunes Rocha- Lourival B'aptista- Luiz Alberto- MagiJO
Bacelar- Mansueto de Lavor- Márcio Lacerda- Marluce
Pinto __; Mauro Benevides - Meira Filh.P_- Moisés Abrão
- Nabor Júnior -_Nelson_ We_dekin :-:- N_ey Maranhão Ney Suassuna -,Odacir Soares- Onofr~,QU.hl~g_ ~ Ra~hid
Saldanha Derzi - Ronaldo Aragão ~~ Rnna!L Tito:- Ruy
Bacelar- Valmir Campelo- Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O requerimento lido será votado após a Ordem do Dia, na forma do
art. 340, II, do Regimento Interno.
Passa-se à apreciação do Requerimentó-fi9 -l26/93, de urgência para o Projeto de Resolução n 9 7, de 1993.
Em votação o requerimento de urgê-ncia.
OS Sts. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado._
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto L~ucena) - Concedo
a palavra a V. Ex~
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pela ordem.) -Sr. Presidente, foi aprovada a urgência para o projetO
de resolução?
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Exatamente.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -E ainda não foi colocado em discussão o projeto?
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Não, nobre
Senador Jutahy Magalhães, é o que faremos agora.
Aprovado o requerimento, passa~se à imediata aprecia~
ção da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução no:7, de 1993, de iniciativa da Comissãg Diretora, que altera
o Regulamento Administrativo do Senado Federal e dá outras
providências. (Dependendo de parecer.)
A Presidência esclarece ao Plenárío que a matéria ficou
sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias para recebi~
menta de emendas nos termos do art. 401, § 1' do Regimento
Interno. Ao projeto foram oferecidas duas emendas.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
<:>

REQUERIMENTO N•127, DE 1993
Requeiro, nos termos do art. 256, do Regimento Interno,
a-'fetirada da Emenda n? 2, de minha autoria, oferecida ao
Projeto de Resolução n' 7, de 1993. ·
Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 1993. -João Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Aprovado
o requerimento, a Emenda n9 2 será definitivamente arqui~
vada .
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno/designo
o nobre Senador Alfredo Campos para proferir parecer sobre
o projeto e a emenda em nome da Comissão de Constit':Ji~ão,
Justiça e Cidadania.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores, o projeto que foi à Comissão de ConstituiçãO~ Justiça
e Cidadania é constitucional e regimental e o nosso parecer
é favorável; quanto à e-nienda. no mérito, somos pelo seu
não-acolhimento.
É o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Humberto L11cena) -O parecer
é favorável ao projete e contrário ã emenda.
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo
o nobre Senador Júlio Campos para proferir parecer Sobre
a emenda, em substituição à Comissão_Diretora.
O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pela ordem.)
-Agradeceria a V. Ex' se recomendasse a leitura da emenda
que está sendo posta em discussão,
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidência solicita ao Sr. 1o:- Secretário que proceda à leitura da
emenda.
Ê lida a seguinte
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EMENDAN' 1

Substitua-se o art.

1~

do Projeto de Resoluçãon9 7, de

1993, pelo seguinte:
"Art. 1o Acrescentem-se, após o § 39 do art. 432
do Regulamento Administrativo do Senado _Federal,
os seguintes parágrafos, Ú:nume:t:ª_ºdO-se os demais:
§ 49 O Presidente de Comissãó Permanente terá
acrescidos ao seu Gabinete dois cargos em coq~.issão
de Assessor Técnico.
§ 59 Os Assessores Técnicos oinOlcados para nomeação nos cargos= previstOS -no- p3.Tágiáfõ ·anterior deverão preencher os requisitos míriimos -constantes do
Anexo I da Resolução n\' 130, de 1980, e serão exonerados obrigatoriamente ao término do mandato do Senador na Presidência da Comissão.
§ 6~ No caso de afastamento temporário de Presidente de Comissão Permanente, o seu substituto não
poderá dispensar ou indicar Assessor Técnico para nomeação nos cargos prev~stos no § 4o, sem a anuência
do titular."

Justificação
O Projeto de Resolução n~ 7/93 cria dois cilrgOs erfi Comlssão de Secretário Parlamentar, para cada Comissão Permanente, com vistas a auxiliar seu Presidente no dcisemPenho
de suas funções.
A emenda que ora propomos. substitui os cargos de Secretário Parlamentar por dois cargos eni comissão de Assessor
Técnico, a nosso ver com nlufi:O--mais vantagem para o· funcionamento das Comissões.
Do ponto de vista financeiro, a mudança proposta não
acarreta diferença significativa- de despesa para o Senado,
uma vez que o Secretário Parlamentar recebe, atualmente,
75% do valor do salário do Assessor Técnico.
Ademais, e o que é mais importante, a·grande deficiênCia
das Comissões Permanentes não é tanto o trabalho administrativo, para o qual cada Gabinete de S-enador'tem um núJ!l~ro
grande de servidores, que poderá utilizar naquelas funçõ~s,
além daqueles fornecidos pela Secretaria-de Comissões, e sini
o trabalho intelectual, de assessoramento.
A Assessoria do Senado Federal, qu~ _a!ende a todas
as áreas da Casa, nem sempre pode fornecer um ou mais
Assessores Legislativos em tempo integral para acompanhar
os trabalhos de cada Comissão Permanente.
Com a nomeação de dois Assessores TécnicOs, o Senador
poderá indicar pessoas especializadas na área de atuação específica da Comissão Permanente por ele presidida.
O preenchimento dos requisitos míriiinos estabelecidos
pela Resolução nQ 130, de )980, irá garà.Uifr um alto nível
de formação dos servidores que vierem a ser nomeados, contribuindo para o aprimoramento qualitativo da atuação do Presi·dente da Comissão, o que não ocorreria com a contratação
de dois Secretários ·Parlamentares, como proposto originalmente no ProjetO.
Por todos esses motivos, conclamo meus Pares à aprovação da emenda apresentada.
Sala das Sessões, 1·~ de fevereiro de 1993. - Senador
D}rceu Carneiro.
O SR. PRESIDENTE-{Humberto Lúcena) - A Presidência solicita- ao nobre Senador Júlio Campos que profira
o parecer sobre a emenda, cm substituição à Comissão Diretora.
-
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O SR. JÚLIO CAMPOS (PfL- MT. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o parecer da Comissão
Diretora é favorável ao projeto e contrário à Emenda n9 1,
de autoria do nobre Senador Dirceu Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os parecereS- sao- fitVÕráveís ao projeto e_ contrários à Emenda n9 1'
de autoria do S_enador Dirceu Carneiro.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto e da emenda em turno único.
O Sr. Jutaby Magalhães -sr. Pn!sídente, peço a palavra.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra V. Ex~

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Para discutir. SeJ;ll revisão do orador.) - Sr. Presidente, em caráter
pessoal, desejo mal).ifestar a minha contrãried~de em rel(_l-ÇãO
a esse PrOjeto de Resolução n9 07.
Não vejo nenhuma necessidade de acrescermos mais 14
cargos de Secretário Parlamentar no Senado Federal, porque
esses _cargos são em comissão,_ de livre nomeação do Senador
e podem ser nomeadas pessoas fora do quadro permanente.
Na Comissão, o Presidente de cada Comissão tem o assessoramento do quadro que compõe a própria Comissão. Mais
do que isso, nós temos no Senado umà asSesSOria permanente
que permite ao Presidente da Comissão ser assessorado nos
. assuntos técnicos da_ sua competência.
Eu não tenho, Sr.Pr~sidente, Srs. ·senadores, _a menor
boa vontade com ·a criação de cargos no Senado neste momento. Não posso aceitar que nesta hora ainda ven)J(!mos a acrescer secretários·parlanientar_es; e sabemos_ que, no quadro administrativO, secretáriOs parlamentares_ podem funcionar_ tanto
aqui corno no Estado representado pelo Senador.
Por essa razão, Sr. Presidente, sem maiores argumentos,
por ser totalmente desnecessário esse acréscimo para que -o
Presidente da Comissão tenha condições de exercer sua função
de acordo com as necessidades da Comissão, sou contrário
aO ,Projeto de resolução.
Falo em meu nome pessoal. Não falo em nome do meu
partido nem em nome da Liderança do Governo, mas somente
em meu nome pessoaL Meu voto é co~trário.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -A matéria
continua em discussão.
O Sr. Josaphat Marinho -Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL ,..- BA. Para discutir. Sem revisão-do aradai.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
quero declarar, de início, que também concordo com as caUsas
de re_cusa que acabam de ser expostas pelo nobre Senador
Jutahy Magalhães, ou seja, não vejo necessidade na criação
dos cargos de secretário parlamentar. Porém, vou além. Parece-me que a criação desses dois cargos agrava a discriminação
que já há, dentro do Senado, no trato entre os Senadores,
quanto aos serviços administrativos da CaSa:.A Comissão de Constituição, Justiça e- Cidadâniã., cOmo
todas as outras comissões, dispõe de quadro próprio que acompanha os trabalhos realizados e presta ao Presidente o assesso-
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ramento devido. A criação de dois cargos para o Senador
que ocupe o lugar de Presidente gera um privilégio. A Comissão não necessita do trabalho permanente nem dos funcionários que nela estão lotados.
Na realidade, mais dois secretários parlamentares continuarão funcionando no gabinete do Senador. E assim esta-remos abrindo um caminho a que se amplie a divergência, ou
melhor, a desigualdade de tratamento que já ocorre na Casa
e para o que certamente, no tempo próprio. V. Ex•-destinará
seu cuidado para as correções necessárias.
Com essas rápidas considerações, quero declarar que votarei contra o projeto de resolução.

O Sr. José Paulo Bisol- Sr. Presiâente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Com a palavraV.Ex~

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS. Para discutir.
Sem revisão do orado_r.) -Sr. Presidente, .Srs .. $~nadares,
assumo a palavra apenas para sublinhar os pronunciamentos
dos nobres Senadores Jutahy Magalhães e ~osaphat Marinho.
Realmente, ach? inoportuna a criação desSeS dois cargos.
Do meu ponto de vista, acredito que a infra-estrutura das
comissões permanentes deve ser reorganizada, mas defendo
que funcionários de u.ma comissão pe_rma;nente têm que ser
concursados, porque há uma exigência de habilitação técnica.
Não honramos o no_s_s_o nome nem cuidamos da nossa
reputação na medida em que aumentamos os cargos em comissão, quando o Brasil inteiro já tem corisciê-ilCJ.ã-âe que õ eXcesso de cargos em comissão prejudica o conceito do servidor
público e a estrutura burocrática dO País. ._
No caso, esses cargos estão ligados à comi_s_s_ão e operam
no gabinete, o que os torna completamente ambíguos de esfera, de atribuições indecisas.
De modo que, uma vez aprovada a criação desses cargos,
nosso conceito vai resultar atingido por comentários corretos,
lisos, justos dos analistas das atividades parlamentares.
Com todo o respeito, o meu voto é contrário.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar, Líder do PDT.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Para discutir.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, diante dos argumentos que
foram levantados pelos Senadores que me antecederam, desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua
em discussão o projeto.
Não havendo quem peça a palavra, está encerrada a-discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados- (Pausa.)
Aprovado.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --V, E~· tem_
a palavra, Senador José Paulo Bisol.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS. Pela ordem_!
-Sr. Presidente, requeiro verificação de quorum, cOm o
apoiamento daS~ Senadora Eva Blay, e dos Senadores Mário
Covas e Magno Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -É regimental o requerimento de V. Ex~
Diante das manifestações do Plenário, far-se-á a verificação de quorum.
Peço aos Srs. Se_nadores_ que ocupem os seus lugares.
(Pausa_)
Como vota o __nobre Líder do PMDB, Sena:dor Mauro
Benevides?
OSR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)-Sr. Presidente, a questão está aberta na Bancada.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota
·
o nobre Líder do PFL?
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA)- Sr_ Presidente, não estão presentes no plenário o Líder, nem os ViceLíderes, mas posso informar à Casa que não houve nenhuma _
decisão da Bancada do PFL a respeito. Conseqüentemente,
é questão aberta. J_á esçlareci que, de minha parte, voto contra.
-0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota ,
o nobre Líder do PSDB?
· -0 SR. MÁRIO COVAS (PSDB - SP)- O PSDB vota ,
"não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- C~mo vota
o nobre Líder do PTB?
O SR. WUREMBERG NUNES ROCHA (PTB - MI) Sr. -Presidente, estou encerrando agora o meu mandato como 1
p~esidente de uma comissão permanente. Portanto, não tenho _:
nisso nenhum intel-esse pessoal. Mas entendo qu-e os presi- 1·
dentes de comissão, que sequer têm gabinete próprio, deve-~
riam ser assessorados de uma maneira melhor. Nesse sentido,_L
sou favorável ao projeto.
O SR, P_B.ESIDENTE (Humberto Lucena)- Corno vot.-•J
o nobre Líder do PDT?
- ·
O SR. MAGNO BACELAR (PDT Presidente.

MA) - '"Não", Sr.

O SR. PRESIDENTE(Hurnberto Lucena)- Como vota •
o nobre Líder do PRN?-~
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE) -Sr. Presidente,
a Liderança do PRN abre a questão.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como votaC
o nobre. Líder do PT?

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-:- Tem a palavra V. Ex~

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP)- Sr. Presidente,
considerando que o Senado Federal tem um número consid~
rável de pessoas de altíssimo preparo, que são funcionários,
de carreira, e dando preferência aos coo cursados, prefiro votar"não".
-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA)- Sr.
Presidente, peço registrar o meu voto contrário.
O Sr. José Paulo Bisol- Sr. Presidente, peço a palávra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota
o nobre Líder do PSB?
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS)- O PSB vota
"não", Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Os Srs. Se·
nadores já podem votar. (Pausa.)
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa)
(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Júcio Campos - Louremberg Nunes Rocha - Mauro
Benevides -Moisés Abrão - Ney Maranhão.
ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Ronaldo Ara&ão.
~
~
VOTAM "NAO" OS SRS. SENADORES:
Chagas Rodrigues ..,.,Eduardo Suplicy -Eva Blay Garibaldi Alves Filho- João França -João Rocha - Josa·
phat Marinho -José Fogaça -Jutahy Magalhães -Juvencio,
Dias - Lucidio_ Portella - Luiz Alberto - Magno Bacelar
-Mario Covas- Nelson Wcdekin - Ney Suassuna -:- Paulo
Biso! - Pedro Simon - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi·
dência vai proceder à apuração.
_
·"
Votaram SIM 5 Senadores; e NAO 19.
Houve 1 abstenção.
Total de votos: 25.
Não houve quorum.
_.
.
A matéria, portanto, fiCa adiada para uma- oUtra sessão
do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nada mais
havendo a tratar, a Presidência v3i ericerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária de amanhã, às 14h30min_,
a seguinte

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE RESúLliÇÃO
N' 7, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos do art.
336, b, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'?
7, de 1993, de iniciativa da Comissão Direiora, que altera
o Regulamento Administrativa do Senado Federal e dá outras
providências, tendo
Pareceres, proferidos em plenário:
-Favorável ao Projeto e contrário à Emenda, Relator:
Senador Alfredo Campos, em substituição à ComissãO de
Constituição, Justiça e Cidadania; e- - , ·--- _
~
-Contrário à Einenda, Relator: Senador Júlio campos,
em substituição à ComiSsão Diretóra.

-2PARECER~Wl2~DE

1993
DiSCuSsão, em turno -único, do Parecer p'-; 12, de 1993,
da Comissão de Constituição, JUstiça e Cidadania, sobre o
Ofício n·• 93, de 199'.1, ·da Presidência do Senado Federal,
sobre recurso interposto pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho
contra a decisão tomada pela Presidência desta Casa pOr oca~
sião da votação do destaque para a rejeição do inciso IV
e§ 2'! do art. 37 do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara
n•11,del991.
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-3PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N' 2, DE 1993
(Incluída em Ordem do Dia oo termos do art.
357 do Regimento Interno)
Discussão, em prímeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n' 2, de 1993 (n' 48/91, na Câmara dos Deputa·
dos), que altera dispositivos da Constituição Federal (Sistema
Tributário Nacional), tendo
Parecer favorável, sob o<? 25, de 1993, da Comissão
-_D.e Constituição, Justiça e Cidadania. (1~ Sessão de
discussão) (Dependendo de deliberação sobre Questão de Ordem
do Senador José ;pauto Biso I que interpõs recurso ao_ Plenário
de decisão da Presidência)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão ãs 19 horas e 50 minutos.)
(*)ATO DA DIRETQRA-EXECUTIVA-DO PRÓDASEN
N• 88, DE 1992
A Diretora-Executiva do Centro de Informática e· Práces~
sarnento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no
uso das atribuições que lhe conferem os incisos V e XIV,
do art. 14 do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo
Ato _n\' 19·, de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal,
com suas alterações posteriores, e tendo em vista o que estabelece o art. 7~ e seus parágrafos, dO Ato n~ 3, de 1992, do
Presidente do Conselho de Supervisão doPRODASEN, que
suprimiu a especialidade de digitação, na Categoria Serviço
de Informática Legislativa, Cargo Especialista em "ínformática
Legislativa, e o Setor de Entrada de Dados na estrutura organizacional da Coordenação de Operações da DSO, Resolve:
Art. 1" Revogar a Norma Admionistrativa n<.> 3, de
1983. que estabeleceu novos procedimentos para o Sistema
de Remuneração por Produção para Digitadores, instituído
pela Norma Administrativa n\' 4m.
Art. 2" Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de l'·' de setembro de 1992.
_
Brasilia, DF. 29 de outubro de 1992. - Regina Célia
Peres Borges, Diretora~Execut'iva.
ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN
N• 98, DE 1992
A Diretora-Executiva do Centro de Informática- e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no
uso das atribuições que lhe conferem o incíso XIV do artigo
14 do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato 19,
de 1976, da Comissão Diretorã do Senado Federal, com suas
alterações posteriores, resolve:
Art. I'·' Cons_tituir Comissão Técrtica Especial com o ob~
jetivo de elabOrar, em conjunto com servidores indicados da
Câmara dos Deputados, projeto de interconexão da rede
PRODASEN com a rede da Câmara dos Deputados, de acordo com as seguintes atividades:
I - Identificar todas ligações físicas existentes en~
tre Cámara dos Deputados e PRODASEN e problemas
inerentes a estas;
II -Definir as Bases de Dados e aplicações de
uso comum;
(*)Republicado por haver saído com incorreção.
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e no uso das atribuições que lhe conferem os incisos VI e
XIV do artigo 14, combinado êoin o § 3' do Artigo 57 ·do

III -Analisar possíveis soluções de interconexão

entre as r_edes;

Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato 19, de

IV- Propor solução de interconexão mais ade-

quada.

1976, da Comissão DiretOra dO Senado Federal, com suas
-alterações posteriores. resolve:
Designar o servidor Francisco Edmar Salmito, Especia-

Art. 2~' Designar para comporem a Comis.S.ão. os servidores Denise Lopes Meneses, Especialista em Informática
, Legislativa Análise da Informação, Eusébio Dalvi, Especia. lista em Informática Legislativa Análise da Informação, Paulo
de Moraes Nunes, Especialista em Informátíca Legislativa
Análise da Informação, e Paulo CéSar_de Araújo Rêgo, Especialista em InformátiCa Legislativa Análise da Informação,
da DSO, Célia Santos, Especialista em Infm:mátiça ~egislativa

lista em Informática Legislativa/Análise da Informação, do_
Quadro de Pessoal deste órgão 1 pará substituir, em seus afastamentos ou impediemntos regulamentares, o Coordenador da
Coordenação de Projetes Especiais - CPE, da Divisão de
Desenvolvimento e Sistemas_- DDS, _a partif desta d~ta.

Brasília-DF, 29 de outubro de 1~2. -Regina Célia Peres

Análise da Informação, da DDS, e Pedro Henrique Guima-

IJorges, Diretora-Executivã..

rães Leão Veloso, Especialista em Informática LegiSlativa

ATODA DIRETORA-EXECUTIVADOPRODASEN
N' 100,_ DE~J992
A Diretora-Executiva do_ Ce.ntrQ çie Inform~tica e .I>:r~:H_;:~s
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no
uso das atribuições que lhe confere o inciso XIV, do art.
14, do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato
n' 19, de 1976, combinado com o Art. 3', ·do Ato.l2, de

Análise da Informação, da COI.
_
Art. 39 Designar a servidora Denise LOPes Menezes para presidir a ComisSão e E\lzébio Dalvi para substituí-la em
,
seus impedimentos. _
_ _
_
--,

Art. 4' Fixar o·prazo atê 30-11-92 para conclusão dos
trabalhos.
An. 5?

Este Ato entra em vigor na data de sua publi-

--

1992, ambos da Comissão Diretora do Senado Federal, consi-

cação nos quadros de aviso do PRODASEN._
_
_
Brasüia-DF, 30 de_.Qutubro 1992.- Regina Célia Peres

derando o que dispõe o Art. 16, do Ato 1, de 1991, do Presidente do Conselho de Supervisão do PRODASEN e, tendo
em vista o que consta do Processo PD 000.263/92-.3, resolve,
ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN
conceder Progressão Vertical, a partir de I' de novembro
N 9 99, DE 1992.de 1992, aos_ servidores ..abai~o relaci.<:Jn.ados 1 relativa ao exerA Diretora-Executiva do Centro de Informática e PrecescíciO de 1992, de acordo com o que dispõe os ArtS. 39 e
13, do Ato n' 54, de !992, da Diretoria-Executiva do PRODAsarnento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de
acordo com o que dispõe o Artigo 38, da Lei n' 8.112/90,
SEN:
.
·
ctasse
Nome do Servidor
Esp. Inf. Legislativa
Padrl!o
3'
I
Patrrcia B. Alvares Silva
Análise da Informaçllo
Classe
PadrAo
Nome do Servidor
Esp. Adm. Legislativa
I
2'
Ana Florença B. Pompeu
Técnicas de Administraçllo
I
1'
Rosa M. G. Vasconcelos
Secretária
Borges, Diretora_-Executiva.

Nome do Servidor
Francisco Franco R. Neto

cargo
Engenheiro

Brasília, 30 de outubro de 1992. ---=- Regina Célia peres
·
Borges, Diretora-Executiva.

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN
.. N'lOl; DE 1992
. .
.

c

A Diretorã:-Execufiva do Ce_ntrp_d~Jnfotmãti_C:!l e_P~9~s~.

sarnento de Dados do Senado Federal...,.- PRODASEN, no
uso_das_ atribuições que lhe confere o_ inçiso XIV, do art.

14, do Regulamento "do PRODASEN,aprovado pelo Ato

Classe

t•

Padrl!o
I

n' 19, de 1976, eombínado com o art. 3'., do Ato 12, de 1992,
ambos da Comissão Diretota do Senado Federal, considerando o que dispõe o art. 16, do Áto i, de 1991, do Presidente

do Conselho de Supervisão do PRODASEN e, tendo em
vista o que consta do Processo PD 000.263/92,3, resolve conceder ProgresSãO Horizontal, a partir-de 19 de novembro de
1992, aos serv_idores abaixo rela.CjOimdOs~ -relatiya ãó ·exercfCló

e

de 1992; dê acordo com o que âíspõe os Arts. 2' ll, do
Ato n' 54, de 1992, da Diretora-Ex_ecutiva do PRQDASEN:

Nome do Servidor
cario Eduardo da S. Lopes Darcy Maria B. Cavalcanti
Paulo de castro

Esp. Inf. Legislativa
Técnicas de Produçllo
Técnicas de Produçllo
Técnicas de Produçllo

Classe
J·
2'

Padrl!o

Nome do Servidor
Dulce campelo Faustino
Ivone carneiro Gonçalves
Karla Leite de castro
Maria do Socorro S. Rocha

Esp. Adm. Legislativa
Técnicas de Administraçllo
Técnicas de Administraçllo
Técnicas de Administraçllo
Técnicas de Administraçllo

Classe
3•
2'
2•

PadrAo

Nome do Servidor
Cláudia Helena M. Guimarães

cargo
Bibliotecária

Classe
2'

z•

)•

II
III
IV

II
IV
III
II

Padrl!o
II
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Brasília, 30 de outubro de· 1992. - Jt.egina Célia" Peres
Borees, Diretora-ExecutiV3.
-

Fevereiro de 1993

acordo com o que dispõe os artigos 35, paráirafo ·único, Inciso
I e 9Ç>, parágrafo único, da Lei 8.112/90, e no uso das atribuições
que lhe conferem os incisos_Yl e XIV do art. 14, combinado
com o §3• do art. 57 do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato 19, de 1976, da Comissão Diretora do Senado
Federal, com suas alterações posteriores, resolve:
1- Dispen-sar, a pedido, o seryldor Nobor Sait_o_, Espe~
cialista em "Informática Legislativa/Análise da Informação, do
Quãdro de Pessoal deste órgão, da Função em Comissão de
Chefe do Serv'iÇo de Análise e Pré-Desenvolvimento - SAP.
da Coordenação de InformátiCa-- COI, a partir de J9 de
dezembro de 1992.
2- Designar o servi elo r Pedro Henrique Guínla;ães
Leão Veloso, Especialista em Informática Legislativa/Análise
da Informação, do Quadro de Pessoal deste órgão, para exerM
cer a Função em Comissão de Chefe do Serviço de Análise
e Pré-Desenvolvimento- SAP. da Coordenação de Informática- COI, a partir de 1• de dezembro de 1992.
Brasília-DF, 30 de novembro de 1992. -Regina Célia
Peres B_orges, Diretora-Executiva.

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN
N• 102, DE 1992.
A Diretora.::Ex-eCutiva do Centro de- InfOrmática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN no
uso das atribuições· que lhe confúe o" Inciso XIV do art.' t4;
combinado com os §§ J? e 29 do_ art. _34, do Regulamento
do PRODASEN, aprovado pelo Ato 19, de 1976, e tendo
em vista o que- determina o Ato 31, de 1987, ambos da Comissão Diretora do Senado Federai, resolve: 1. Designar, "ad-referendum", do ConSenlho cie Supervisão, Rui Oscar Dias Janiques, Especialista em Informática
Legislativa/Análise da Informação, na quãlidade de Presidente, Ricardo Evandro Mendes Yi:anna Jqnecco, Especialista
em Administração Legislativa/Análise de f\dQJ.inístraÇ<lO e Teresa Cristina Bilhia Freífa ·~en'ãri, Arqüitet'a, ·_na _Cúúilidâde
de memb_ros efetivos, para integrarem a Cofuiss-ao PCrmanen~e
de Licitação do PRODASEN ,pani o período de 25 de novembro ·de 1992 a 24 de novembro de 1993.
- --- - 2. Designar os servido_res Luiz Çes.iT da Rocha Fon&eca,
ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN
Esp_ecialista. em Adrninistiã"çãO-Legislãtiva/AlláfiSe -dã Admi-:
N•105, DE 1992
nistr~ção e- Frãncisco FrânCo Ribeiro Neto;· EllgeÍlheifo, n"aA Diretora~Executiva do Centro de Informática e Procesqualtdade de membros suplentes.
samento de Dados do Senado. Federal- PRODASEN, de
3. Designar a serVidora Raquel Ferreira Re-is s_ilvã.." Esacordo com o que dispõe os arts. 35, parágrafo único, Inciso
pecialista em Administração Administi"atiVanecruc-as de AdI e 9~, parágrafo único, da Lei 8.112/90, e no uso das atribuições
ministi"aÇão, para secretariar a: CoffiiSSãO--e "ROsemary MOnque lhe conferem os incísos VI e XIV do art. 14, combinado
teiro Oliveira, Especialista em AdininistraÇãoo Legisiãtiva!Secom o § 3• do art.57 do Regulamento do PRODASEN, aprocretaria, para substituí-la em seus impedimentos.
·· ·
vado pelo Ato 19, de 1976, da Comissão Diretora do Senado
4. Este Atô entra em vigor na 'data de sua publicaçã9
Federal, com suas alterações posteriores; resolve:
no Quadro de Avisos do PRODASEN.
. · ·
l-Dispensa-r, a pedido, o servidor Julio Cezar Léo,
Brasí!ia-DF, 17 de novembro de 199L.~ Regina Célia
Especialista em Informática Legislativa/Análise da InformaPeres Borges, Diretótã.. Executiva.
ção, do Quadro de Pessoal deste órgão, da Função em ComisATO DA DIRETORA.cEXECUTIVA DO PRObASEN
são de Chefe do Serviço de Avaliação e Manutenção- SAM,
N• 103, DE 1992.
da Coordenação de InformátiCa - COI, a partir de 1" de
dezembro de 1992.
.
.
A Diretora-Executivã do ce-ntro de informática Pr-oces2 - Designar o servidÕr Ff-aO-ciSC_O_ ÍÚsé Bittenco~rt Arau~
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de
jo, Especialista em Informática LegislativaiAn-álise da lnforacordo com o·que dispõe _os_-~rts. _35, parãgrafo único e'.9?;
maçã~ •. ?~ q~adro ~e. P~~~o~l ~~stc: .~fg~o •. para_ ~x:e.r~er a
parágrafo único. da Lei 8:112190, e no uso~dãs atribuições
Fúnção em Comissão de~ Chefe do ServiÇO de Avaliação e
que lhe conferem os incisos VI e XIV do arfiió 14, combinado
Manutenção - SAM, da CoordenaÇão de Informática com o§ 3• do art. 57 do RegÍllamento do PRODASEN, aproCOI, a partir de 1" de dezembro de 1992, . .
,
vado pelo Ato 19,_ d~ 1976t_ da CoQJ.issãi:)P'ife_tpra-do Senado
Brasília-O_~. 30 de_ novembro de 1992~ -Regina Célia
Fed_eral, com suas alterações· posteriOres, iesólve:
Peres Borges, Diretora-Executiva
1. DispenSar o serVidor Pedro f:Ienrique GuimarãeS
Leão Veloso, EspecialiStil'etn "Informática Legislativa/Análise
da Jmformação, do Quadro de Pessoal deste órgão, da Função
ATO DA DIRETORA-EXECUT!VA DO PRODASEN
em ComissãO de ASsist~nte;:dC)'í>lre:toi da, Cooi-denação_de
N' 106, DE 1992
Informática- COI, a -partir de 1• de dezembro de 1992.
.
_ A_Diretbra-Execll"tiv{do _Centro de irlfôrmátic~ e-P!Õ~s
2. Designar o servídor José OsW-ãldo FermozeÜi_ Câma- '
samenio de Dados do Senado Federal:...,. PRODASEN, no
ra, Especialista em Informática Legislativa/Análise dà-Ynforuso_ das atribuições que lhe_ conferem o inciso XIV, do Art.
mação, do Quadro de Pessoal deste _órgão, para exercer a
14, do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato
Função em Comi-ssão de Assistente do Diretot dã CoordeM
n'' 19, de 1976, combinado com o Art. 3•, do Ato 12 de
nação de Informática-- COI, a partir_de 1Ç> de dezembro
de 1992.
·· ~·. 1992, ambos da Comissão Dire"torá do seDado Pederal. c~nsi
derando o que dispõe o Art. 16, do Ato 1, de 1991, do PresiBrasilia-DF, 30 de novembro de 1992. -Regina Célia
Peres Borges, Dirctor3-Executiva.
--·c·'- ' -dente do Conselho de Supervisão do PRODASEN e, tendo
em vista o que consta do processo PD 263/92-3, resolve', conceATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRObAS"EN
der progressão vertical, a partir de 1" de dezembro de 1992,
N• 104, bE 1992.
aos servidores abaixo relacionados, relativa ao exercfcio de
A Diretora-Execufívã do Centro -de Iõformática e Proces- -1992, de acordo com o que dispõe os Arts. 3-? e 13, do Ato
n• 54, de 1992, da Diretora-Executiva do PRODASEN:
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de

e
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Esp. Inf.. Legislativa
Análise da Informação
Análise da Informação

Nome do Servidor
Ana Medeiros Bessa
aeone Santos

Esp. Adm. Legislativa
Nome do Servidor
Análise de Administração
Josê Roberto Ceolin
· Análise de Administraçlo
Luiz Cêsiu- da R. Fonseca
Análise de Administração
Maria das Graças B. Rabelo
Análise de Administraçao
Maria de Fátima Silva
-- Análise de Administração
Ricardo E. M. V. Innecro
Análise de Administração
Ubirajara Nascimento
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Classe
1"
Esp.

Padrlo
I
I

Classe

'1!'
1•
1"
1"
1•

Padrao
I
I
I
I
I
I

t•

Patrfcia Araújo da Cunha

Treinamento

2"

I

Resemary Monteiro Oliveira

Secretária

2•

I

Brasília, 30 de novembro de 1992. ~Regina Célia Peres
Borges, Diretora-Executiva.
'ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DOPRODASEN

N' 107, DE 1992
A Diretoia-Executfv3. do Centro de Informátic~ e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no
uso ds atribuições qUe lhe conferem o inciso XIV, do Art.
14, do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato

n' 19, de 1976, combinado corri- o Art. 3', do Ato 12, de
1992, ambos da Comissão Diretofi do SenadC? Fe_der_~_l.. cousiderando o que dispõe o Art.16, do Ato 1, de 1991, do Presidente do Conselho de Supervisão do PRODASEN e, tendo
em vista o que-consta do Processo PD 263/92-3, resolve, conce- de_r progressão_, _a_partii· de 1~de dezembro de 1992, aos servidores abaixo relacionados, relativa ao exercfcio de 1991. de
açordo com o que dispõe o Art. 14, do Ato n' 54, de 1992,
da Diretora-Executiva do PRODASEN:

PROGRESSÃO VERTICAL
Esp. Inf. Legislativa
Análise da Informação

Nome do Servidor
Alexandre Paiva Damasceno

Padrao
I

PROGRESSÃO HORIZONTAL

Esp. Adm. Legislativa
Tênicas de Administração

Nome do Servidor
Isac Santos Vieira

BraSI1ia, 30 de novembro de 1992. -Regina Célia Peres
Borges, Diretora-Executiva.

·

~

·

·

ATO DA DIRETORA-EXECUTlVA DO PRODASEN
W 108, de 1992
A Diretora-ExecUtiVa do Centro de Informática e Proces~
sarnento de Dados do_ Senado Federal -- ProQªsen, no uso
das atribuições que lhe conferem o inciso XIV, do Art" _14,

do, Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato n' 19, de

Padrao

m

1976, combinado com o Art. 3',do Ato 12, de 1992, ambos
dà CoiDíssão Diretor3 dÕ Senado Federal, considerando o

que dispõe o Art. 16, do Ato 1, de 1991, do Presidente do
Conselho de Supervisão do Prodasen e, tendo em vista o

que consta do processo PD 00 263/92-3, Resolve conceder
Progressão Horizontal, a partir de 19 de dezembro de 1992,
aos servidores ab3ixo relacionados_, relativa ao exercício de

· 1992. de acordO _com-o que diSPõein os_Arts. 29 e 11, do
Ato n' 54, de 1992, da-Diretora-Executiva dó PRODASEN.

Nome do Servidor
Ademir Monteiro e Silva
Cirilo Nunes da Costa
Josê Carlos A. Muricy
Josê Saio Reiman

Esp. Inf.. Legislativa
Têcnicas Teleprocessamento
Têcnicas Teleprocessamento
Têcnicas Teleprocessamento
Têcnicas Teleprocessamento

AntOnio Pedro da Silva
Qeusa Helena B. Almeida
Ivone Monteiro Gomes
Jorge Pereira dos Santos
Maria de Fálica P. Cámara
Paulo Roberto Mendes
Rosemary Scbietti Assumpção
Salazar Hidalgo de Carvalho
Silvio Elias Sathler

Têcnicas de Produção
Têcnicas de Produção
Têcnicas de Produção
Têcnicas de Produção
Técnicas de Produção
Têcnicas de Produção
Têcnicas de Produção
Têcnicas de Produção
Têcnicas de _Produ«l\O

Classe
1•
1'
1"

t•

Padrao
II
II
II
II

z•

IV

3"
2•
2•
2•
2'
2"
t•
2"

m
m

II
IV
II
II
II
II
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Trajano Sousa de Melo
Valmir Marques de Faria

Técnicas de Produ~o
Técnicas de Produção

2'
3•

Adolfo de Mello Júnior
Afranio R F. Moreira
Ailton Oliveira de Almeida
Arlindo Arinos Porto
cartas Shigueo Nomura
Célia Santos
Euzébio Dalvi
Fernando Luiz Brito de Melo
Flávio R. Almeida Heringer
Geraldo Braga Filho
Gilfran de Melo Silva
Gilson Amaral da Silva
Hélio Chagas Fiiho
José cartas Maia
José Emiliano Ribeiro Filho
José Henrique Silva Sousa
Luis Roberto Daisson Santos

··za

II

2'

·-II

Marcelo Souto Abrantes
Marco AntOnio Pais dos Reys
Marcos Valente Ramos
Maria das Graças Soares
Mário Roberto Aguiar
Marta Maria P. Cardoso
Nelson F. de Albuquerque
Paulo César de A. Rego
Paulo Fernando M. e Souza
Pedro E. G.C. Mascarenhas
Roberto Yamanishi
Robson Aurélio Neri
Simone M. Oliveira Ribeiro
Venâncio J. de Santana Filho
Vera Lúcia M. Bittencourt

Análise da Informação
Análise da Informação
Anállse da Informação
Análise da Informação
Análise da Informação
Análise da Informação
Análise da Informação
Análise da Informação
Análise da Informação
Análise da Informação
Análise da Informação
Análise da Informação
Análise da Informação
Análsie da Informação
Análise da Informação
Análise da Informação
Análise da Informação
Análise da Informação
Análise da Informação
Análise da Informação
Análise da Informação
Análise da Informação
Ariálise da Informação
Análise da Informação
Análise da Informação
Análise da Informação
Análise da Informação
Análise da Informação
Análise da Informação
Análise da Informação
Análise da Informação
Análise da Informação
Análise da Informação

Nome do Servidor
César Franco Bonilha
Cleomenes P. dos Santos
João cartas Bispo da Silva
Luiz Mário Ramos Porto
Márcia Maria Amaral
Maria Nazaré M. de Sousa
Paulino de Assunção Costa
Raquel Ferreira Reis Silva
Vivian Lobo Pennacchio

Esp. Adm. Legislativa
Técnicas de Administraçlio
Técnicas de Administraçlio
Técnicas de Administração
Técnicas de Administração
Técnicas de Administração
Ttcnicas de Administração
Ttcnicas de Administração
Técnicas de Administração
Técnicas de Administração

Paula Maria A. B. Monteiro
Sandra S. Leite R. Oliveira

-secretária

t•

Marcelo E. de Oliveira

2"1'
2"
2'
2'
2'
2'
Esp.
2'
1'
3'
3'
2'
2'
Esp.
2'
Esp.
2"
2'
1'
2"

2'
1'
Esp.
2'
2'
2'
2'
3'
2'
2'

II
IV

n

IV

II
II
III
III
II
II
IV
III
IV
IV
III
III
II
II
II
II
III
IV
II
II
IV
II
II
II
II
II
IV
II
II

Classe
Esp.
2'
4'
3'
3'
1'
2'
3'
2'

Padrfto
III
III
IV
II
IV
II
III
IV

3'

IV
II

--- Treinamento
Treinamento

4'

Treinamento

3'

IV
II
II

Karla Kalume Reis
Marco AntOnio P. Belfort

Análise da Administração
Análise da Administração

2'
4'

II
IV

Nome do Servidor
Olga América Sousa Almeida

Serviços Especiais
Advogada

Classe
2'

Padrão
II

Hemani dos Reis

Marisa Santana
Teima Regina Faria Ratton

Secretária

za__

III
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Brasília, 30 de novembro de 1992. Regina Célia Peres
Borges, Diretora-Executiva.

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN
N' 109, DE 1992
A Diretora-ExcCUtiva do Centro de Informática e ProcesM
sarnento de Dados do Senado Federal- Prodasen, de acordo
com o que dispõe o ar_tigo 38, da Lei 8.112/90, e no uso
das atribuições que lhe conferem os incisos VI e XIV do
artigo 14, combinado com o § 5' do artigo 57 do Regulamento
do Prodasen, aprovado pelo Ato 19, de 1976, da Comissão
Diretora do Senado Federal, com suas alterações posteriores,
Revolve:
1 -Tornar sem 'efeito o Ato 95, de 1992, que designou
a servidora Zilda Sôniá Rezende Rainha Teixeira, Especialista
em Informática Legislativaffécnicas-de Produção, do Quadro
de Pessoal deste órgão, para substituir o Encarregado de Turno, da manhã, -do Setor de Controle de Qualidade-SCQ, da
Divisão de Suporte Técnico e Operações/DSO.
2 -Designar o servidor Heli Pereira Duarte, Especialista
em Informática Legislativa/Técnicas de Produção, do Quadro
de Pessoal deste órgão, para substituir, em seus afastamentos
ou impedimentos regulamentares, o Encarregado de Turno,
da manhã, do Setor de Controle de Qualidade - SCQ, da
Divisão de Suporte Têtnico e Operações/USO, a partir deste
data.
Brasflia, 9 de dezembro de 1992. -Regina Célia Peres
Borges, Diretota:.Executiva.
ATO DA DIRETORA·EXECUTIVA DO PRODASEN
N' 1!0, DE 1992
A Diretora-Execútiva do Centro P,e Informática e Processamento de Dados do S~nado Federal,-:- Prodasen, de acordo.
com o que dispõem os artigos 35, parãgfafo únicp·e-9\ ·parágrafo único, da Lei n~-8.112190, e no uso das atribuições que
lhe conferem os incisos VI e XIV do artigo 14, combinado
com o § 3"' do artigo 57 do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato 19, de 1976, da Comissão Diretora do Senado
Federal, com suas alterações posteriores, Resolve:
1 - Dispensar a servidora Zelma de Oliveira Caidoso,
Especialista em InformátiCa Legislativarfécnicas de Produção,
. do Quadro de Pessoal deste órgão, da Função em COmissão
da Chefe de Turno. da inanhã. do Setoi de Controle e Qualida·
de-SCQ, da Divisão de Suporte Técnico e Operações-DSO,
a partir de 1•, de dezembro de 1992.
2 - Designar a servidora Zilda Sónia Rezenâe Rainho
Teixeira, Especialista em Informática Legislativa/Técnicas de
Produção, do Quadro de pessoal deste órgão, para exercer
a Função em Comissão" de Chefe de Turno, dã manhã, do
Setor de Controle e Qualidade-SCQ, da Divisão de Suporte
Técnico e Operações-DSO, a partir de 1', de dezembro de
1992
Brasilia, 9 de dezembro de 1992. -Regina Célia Peres
Borges, Dirctora~Executiva.
ATO DA DIRETORA EXECUTIVA DOPRODASEN
N°11l,DE1992
..
A Diretora Executivã do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - Prodasen, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso XIV, art. 14, do
Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato n' 19, de 1976.
da Comissão Diretora do Senado Federal, com suas alterações
posteriores, e tendo em vista decisão do Conselho de Super-
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visão do Prodasen em reunião realizada nesta data, conforme
consta do Processo PD0617/91-l, Resolve:
Reposicionar a se_Nidora 'Elzita Crisóstomo_ de_ Macedo,
Especialista em Informática Legislativa/Análise da Informação, na Classe 1~, Padrão III, no mesmo Cargo e Especialidade, com efeitos financeiros retroativos a 19 de junho de
1992.
Brasfiia, 17, de dezembro de 1992. -Regina Célia Peres
Borges, Diretora Executiva do Prodasen.
ATO DA DIRETORAEXECUTIVA DO PRODASEN
. N' 112, DE 1992
A Diretora Executiva do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - Prodasen, no uso
das atribuições que lhe confere o Inciso XIV, art. 14, do
Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato n' 19, de 1976,
da Comisão Dirctora do Senado Federal, coin suas alterações
posteriores Resolve:
. _
Art. 1o Constituir Comissão Especial destinada ã verificação de valores eXistentes no Almoxarifado do Prodasen
ao final do exercício de 1992.
Art. 29 Designar para compor ·a COmissão os servidores
Loisio José dos Santos, na qualidade de Presidente e, como
membros, César Franco Bonilha e Hélio Augusto da Silveira
Filho.
Art. 3~ Fica o Diretor da Divisão Administrativa e Financeira- DAF, autorizado a baixar as instruções complementares necessárias à execução deste Ato.
Art. 4~. Este ato entra em vigor na data de sua publicação,
com. efeitos a partir de sua assinatura.
Brasflia, 22 de dezembro de 1992 - Regina Célia Peres
Borges, Díretora Executiva do Prodasen.
.
ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN
N' 113, DE 1992
A Diretora-ExecutNâ-dO Céritro de Informática e Pr<icessamento de Dados do Senado Federal - Prodasen, no uso
das atribuições que lhe confere o Inciso XIV do art. 14, combinado com os§§ 1~e 29 doart. 34! do Regulamento do Prodasen,
aprovado pelo Ato 19. de 1976, e tendo em vista o que determina o Ato 31, de 1987, ambos da Comissão Diretora do
Senado Federal, Resolve:
1. Designar, "ad-referendum", dO Conselho de SuperviSão~ Rui Oscar Días Janiques, Especialista em Informática
Legislativa/ Análise da Informação,_ na qualidade de Presidente, Ricardo Evandro _Mendes Vian~a 111,necc;o, Especialista
em Administração Legislativa/Análise de Administração e Teresa Cristina Bahia Freire Genrtari, Arquiteta, na qualidade
de membros efetivos, para integiarem aComissão Permanente
de Licitação do Prodasen, para o período de 25 de novembro
de 1992 a 24 de .novembro de 1993.
2. Designar os servidores Luiz Cesar da Rocha Fonseca,
Especialista em Administração Legislativa/Análise da Administração e Francisco Franco Ribeiro Neto, Engenheiro, na
qualidade de membros suplentes.
3. Designar a servidora Raquel Ferreira Reís Silva, Especialista em Administração Adniinisti-ativarfécnicaS de Admi-_
nistração, para secretariar a Comissão e M·aria Coeli Barbosa
Campos, Especialista em Administração Legislativa/Análise
da Administração, para substituí-la em seus impedimentos.
4. Este ato entr_a em vigor na data de sua publicação
no Quadro de Avisos do Prodasen, revogadas as disposições
em contrário e, especialmente o Ato n9 102. de 1992,
Brasilia, 29 de dezembro de 1992.- Regina Célia Borges,
Diretora-Executiva.

Repdblica Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
QUINTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 1993.

.BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
(*) RESOLUÇÃO N• 79, DE 1992

Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal e dá outras providências.
O -Senado Federal resolve:
Art. 1' O Regulamento Administrativo do Senado Federal passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art.10. À Secretaria-Geral da Mesa compete prestar assessoria ã Mesa, no desempenho das
atribuições previstas nos arts. 48, incisos I a XXXIII, 52, alínea a e b, 53, 54 alínea a e i, 56, alíneas
a a c e 402 do Regimento Interno do Senado Federal c §§ 3•' a Ó' do art. 57 da Constituição, bem como
a coordenação do provimento de informações pertinentes à tramitação de matérias legislativas.

Parágrafo único. São ôfgáós da Secretaria-Geral da Mesa: .
I - Gabinete;
II -Serviço de Protocolo Legislativo;
III -Serviço de Sinopse;
IV- Serviço de Atividades Auxiliares;
V -Serviço de Apoio a Plenário;
VI -Serviço de Distribuição de Avulsos;
VII -Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Senado Federal;
VIII- Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional;
IX- Subsecretaria de Expediente."
"Art. 14.

Ao Serviço de Atividades Auxiliares compete coordenar. orientar e fiscalizar a execução ·

das tarefas de suporte administrativo vinculados à Secretaria-Geral da Mesa e executar outras tarefas corretas.
Art. 14-A. Ao Serviço de Apoio a Plenários compete registrar a presença dos Senadores às
sessões do Senado e do Congresso, de acordo com o art. 13 do Regimento Interno; manter arquivo atualizado
das licenças concedidas aos Senadores; executar tarefas de apoio relacionadas ao atendimento das sessões
de Plenáriós; zelar pelo cumprimento dos arts. 182 a 185 do Regimento Interno.
Art. 14-B. .Ao Serviço de Distribuição de Avulsos compete receber e fornecer avulsos das matérias
em tramitação, organizar e distribuir a coleção de avulsos das proposições constantes da Ordem do Dia
das sessões do Senado e do Congresso e executar outras tarefas correlatas.

Art. 15. .. ................................................................................................................ .
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Senado:
I - Gabinete;
II -Serviço de Coordenação Legislativa;
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EXPEDIENTE
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MANOEL VILELA DE MAGALHÃES

. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Dirclor..Ocrai do Senado Federal

Im.prc11o 1ob respouabilidade da Me1a do Seudo Peden1

, AGACIEl DA SILVA MAlA
Diretor Euc:utivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA

ASSINATURAS

Diretor Ad•i.ai.ltratJYo
Lt: !Z CARLOS_ BASI'OS
Dirctor !adwtnal

Semestral ·························-·-·-·----···-----·---..- -.....-- Cr$ 70.000,00

PLOR!AN AUGUSI'O COUTINHO MADRUGA

Dirctor Adjuato

Tiragem 1.2)() exemplares

III - Serviço de Coordenação de Informática;
IV -Serviço de Estatísticas;
V- Serviço de Conferência e Revisão;
VI- Seção de Controle Legislativo;
VII - Seção de Administração.
-· - ·
- -Art. 16. Ao Serviço de Coordenação Legislativa do Senado compete preparar a ordem do Dia
das Sessões do Senado, organizando os originais das matérias em tramitação; atender a inscrição de oradores
em livro próprio; organizar as matériãs pai"a despacho da Presidência e executar oUtras tarefas cõtrelatas.
Art. 17. Ao Serviço de Coordenação de Informática compete o registro e disseminaçãõ ·sistemátiCa
das informações legislativas.

Art. 18. Ao Serviço de Estatística compete compilar e organizar os dados estatísticos referentes
às atividadcs legislativas do Senado para o Relatório da Presidência e exec11tar outras tarefas correlatas.
Art. 19. Ao Serviço de Conferência e Revisão cómpete rever os textos elaborados no âmbito
da Subsecretaria, provic:Ienciando as correções necessárias e- executar outras tarefas correlatas.

-

Art. Í9-A. A Seção de Controle Legislativo compete providenciar a p11blicação do expediente
recebido e despachado pela Mesa, diligenciar no sentido da observância dos prazos legais e das normas
regimentais de tramitação legislativa; registrar as q11estões de ordem decididas pela Presidência; preparar
mensalmente, para publicação do Diário do Congresso Nacional, a resenha das matérias rejeitadas e as
enviadas, no més anterior, à sanção, à prom11lgação e ã Câmara e exec11tar O\ltras tarefas correlatas.
Art. 19-B. A Seção de Administração compete receber, controlar e distribuir o material e o
expediente da S11bsecretaria; proceder ao controle interno de seu pessoal; encaminhar informações ao
Sistema de Processamento de Dados, de acordo com os man11ais de procedimentos pertinentes.
Art. 20. . .................................................................................................................. .
Parágrafo único. São órgãos da S11bsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional:
I -Gabinete;
II- Serviço de Coordenação Legislativa do Congresso;
III- Serviço de Coordenação de Informática;
IV -Serviço de Estatística;
V -Serviço de Conferência e Revisão;
VI- Seção de Controle Legislativo;
VII - Seção de Administração.
Art. 21. Ao Serviço de Coordenação Legislativa do Congresso compete preparar a Ordem do
Dia das Sessões conj11ntas do Congresso Nacional, organizando os originais das matérias em tramitação;
atender a inscrição de oradores em livro próPrio; organizar as matérias· Para despacho da Presidência

e exeC\Itar 011tras tarefas correlatas.
Art. 22. Ao Serviço de Coordenação de lnforniâlica compete ó regisirõ e disseminação sistemática .
das informações legislativas. ·- ·
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Art. 23. Ao Serviço de Estatfstica~ compete compilar e organizar os dados estatfsticos referentes
às atividades afetas às sessões conjuntas do Congresso Nacional para o Relatório da Presidência e executar
outras tarefas correlatas.
Art. 24. Ao Serviço de Conferência e Revisão compete rever os textos elaborados no âmbito
da Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso, providenciando as correções necessárias e
executar outras tarefas correlatas.
Art. 24-A. À Seção de Controle Legislativo compete providenciar a publicação do expediente
recebido e despachado pela Mesa; diligenciar no sentido da observância dos prazos legais e das normas
regimentais de tramitação legislativa; registrar as questões de ordem decididas pela Presidência e executar
outras tarefas correlatas.
Art. 24-B. À Seção de Administração compete receber, controlar e distribuir o material e o
expediente da Subsecretaria; proceder ao controle interno de seu pessoal; encaminhar informações ao
Sistema de Processamento de Dados, de acordo com os manuais de procedimentos pertinentes e executar
outras tarefas correlatas.
Art. 25. À Subsecretaria de Expediente compete elaborar a correspondência oficial da Mesa,
inclusive autógrafos das proposições à sanções, à promulgação e à Câmara dos Deputados, acompanhando
as publicações dos textos aprovados pelo Senado e pelo Congresso Nacional, prestar informações sobre
proposições e executar outras tarefas correlatas.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria de Expediente:
I - Gabinete;
II -Serviço de Coordenação de Informática;
III- Serviço de Expediente;
IV- Serviço de Conferência e Revisão;
V- Seção de Acompanhamento Legislativo;
VI ....:. Seção de Redação;
VII - Seção de Estatística;
VIII - Seção de Administração.
Art. 26. Ao ServiÇo de Coordenação de Informática compete digitar, diagramar, compor e reproduzir textos, operando microcomputadores e terminais de vídeo, recuperar informãções referentes aO -proCessO
legislativo disponíveis nas bases de dados acessadas pela Subsecretaria e executar outras tarefas correlatas.
Art. 27. Ao Serviço de Expediente compete expedir a correspondência oficial da Mesa, manter
fichário da correspondência recebida e expedida e o controle dos prazos das matérias encaminhadas à
sanção, conferir as publicações no Diário Oficial e no Diário do Congresso Nacional e executar outras
tarefas correlatas.
Art. 28. Ao Serviço de Conferência ·e RéVisáó compete rever os textos elaborados no âmbito
da Subsecretaria, a sua reprodução, os autógrafos, conferir as publicações com os textos aprovados pelo
Senado ou Congresso Nacional, providenciando as correções necessárias e execUtar outfaS tarefas correlatas.
Art. 29. À Seção de Redação compete redigir a correspondência oficial da Mesa, operar terminal
de vídeo de Sistema _Integrado de Telex e Telegramas e executar outras tarefas correlatas.
Art. 30. A Seção de Acompanhamento Legislativo compete alimentar o Sistema de Processamento de Dados, de acordo com o-procedimento estabelecido pelo Prodasen, mantendo atualizadas as
informações referentes às proposições quanto à sua tramitação, encaminhar proposições ao Protocolo Legislativo com destino à Subsecretaria de Arquivo~ e executar outra~ tarefas correlatas.
Art. 30-A. À Seção de Estatística compete compilar e organizar dados estatísticos reterenies
às atividades legislativas e afetas à correspondência oficial da Mesa, dos autógrafos confeccionados para
o Relatório da Primeir(l Secretaria-e Executar outras tarefas correlatas.
~
Art. 30-B. A Seção de Administração compete receber, controlar e distribuir o material e o
expediente da Subsecretaria, proceder ao controle interno de seu pessoal, solicitar serviços de manutenção
de equipamentos quando necessário, registrá-los e autorizar sua retirada para conserto ou substituição
e executar outras tarefas correlatas."
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"Art. 243. A Subsecretaria de Assistência Médica e Social compete prestar assistência· médica,
de urgência e ambulatorial, odontológica, pSicológica~ social, fisioterápíca e de enfermagem; exercer o
controle e a fiscalização sobre a execução do Sistema Integrado de Saúde - SIS, dos servidores do Senado
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Federal e Orgãos Supervisionados e prover o assessoramento técnico espeCífiCo à Comissão Diretora e

demais órgãos do Senado Federal sobre assuntos de sua competência.
Parágrafo único. ·-São órgãos da Subsecretaria de Assistência Médica e Social:
I -Gabinete;
II -Serviço Médico;
III- Serviço de Laboratório de Diagnóstico;
IV- Serviço de Planejamento Controle e Fiscalização do Sistema Integrado de Saúde- SIS;
V- Seção de Apoio à Junta Médica; ·,
VI - Seção de Administração.
·
Art. 244. Ao Serviço Médico ,compete gerir a prestação da. assistência médica, odontológica,
psicológica, social, fisioterapêutica e de enfermagem; orientar e realizar exames de capacidade física e
mental para fins de admissão; ordenar o fluxo de ocupação das agendas dos profissionais; exercer o co:ritrole

sobre os prontuários e documentação médiCa; designar profissionais para realizar atendimentos externos;
zelar pela qualidade dos atendimentos prestados; proceder à liberação das ambulâncias de acordo com
as normas interna vigentes e exercer outras tarefas correlatas.

-

-

Parágrafo único: São órgãos do Serviço.Médico:
I - Seção de Assistência Social; · ·
II - Seção de Enfermagem:
.. , • , . , .
·
'
III - Seção de Psicologia;
IV- Seção de Fisioterapia;
V -Seção de Emergência;
VI - Seção de Odontologia;
VII - Seção de Farmácia;
.
.
VIII - Seção de Arquivo e Documentação Médica.
Art. 245. A Seção de Assistênciá :soda!' c<;>mpete planejar, executar e acompanhar progràmas
de assistência e orientação-social para os servidor.es·.do_Senado Federal, Órgãos Supervisionados e respe_ctivos

dependentes; aluar junto a grupos e prograi)J,8.S .cte assistência social promovidos pela Subsecretaria; realizar
visitas domiciliares e hospitalares, quando solicitados; zelar pela reintegração de pacientes ã força de trabalho;
prover o apoio requerido às famílias de pacientes em tratamento e exercer outras tarefas co'ri:elatas.
Art. 246. A Seção de Enfermagem compete executar os serviços de enfermagem requeridos
ao funcionamento da Subsecretaria; executar o controle sobre o Posto de Enfermagem interno ~e do plenário;
zelar pelo controle da utilização de medicamentç:>s; fornecer subsídios à programação para aquisição de

materiais médicos. e

medicamentos;~

planejat e controlar as escalas de serviço de enfermagem e auxiliares

de t;nfei"mag~m; -requisitar materiais e nl~<!i~~eP.J?~ .~~ .a~~o?'~~ifados; coortie-ria-r e supervisionár ªs atí~itla

des das enfermeiras,. auxiliares de enfe~rtrtagem e atendeptes de consu,ltórios, zelar pela organização dos
consultórios médicOs ·e· Odontológicos e êxercbr~dúttas- tarefas correlatas.
. . . ..
_
· :Art. 246-A,., A Seção-de Psicàiogiá:coiripeterealizar ei<ames psicotêcnicos pani fins de admissao
no Senado Federal e Órgãos Supervisionados. quando solicitados; executar acompanhamento psicológico
e tratamento psicoterápico; atuár junto á grupos éprilj;r1nnas desenvolvidos pela Subsecretaria de Assistência
Médica e Social, fornecer subsídios à programa para aquíSição de equipamentos e materiais específicos
à área; auxiliar na reinte_graç~o de pacientes à força de trabalho e exercer outras tarefas correlatas.
. .·
Art. 246-B. A Seção de Fisioterapia compete realizar tratamento fisioterápico; zelar pela qualidade dos serviços·realizados; conduzir ordenadamente o preenchimento dos horários disponíveis; acompanhar
a evoluçãO dos pacientes; requiSitar materiais do almoxarifado;. fornecer. subsídios à programaçãO de aqUisição

de equipamentos e mate,riais especfficos-ã área e. exércerc 0utras tarefas correlatas. ·
. .
Art: 246-C. -A Seção de Emergência compete planejar as escalas de plantão dos médicos; supervi·
sionar o posto de ateildimento médico interno e do plenário; realizar a interface com o Posto de Atendimento
de Enfermagem interno e dó plenário; exercei" a supervisão-e o controle sobre a qualidade dos serviços
prestados; manter a -chefia do serviço médico informada sobre problemas ocorridos na Seção; fornecer
subsídios â programação de aquisição de medicamentos e equipamentos necessários ao atendimento .de
emergência; proceder à liberação das ambulâncias de acordo com as normas vigentes e exercer outras
tarefas correlatas.
,1
, •

Art. 246-D,

A Se_ç,ão de Odontologia compete planejàf as escalas de plantão dos. odontólogos;

zelar pela qualidade dos atendimentos de ambulatório e de, urgência; fornecer subsídios à programação

de aquisição de medicamentos e.materiais odontológicos; ordenar a aKenda dos profissionais; exercer controle
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e fiscalização sobre a_utilização dos ·materiais e medicamentos; emitir pareceres técnicos sobre assuntos

de sua competência e exercer outras tarefas correlatas.
Art. 246-E. À Seção de Farmácia compete exercer o controle e a supervisão do Posto de Farmácia;
manteres estoques de medicamentos necessários ao atendimento pelo Posto de Enfermagem~e de Emergência;
executar a programação anual de aquisição de medicamentos; exercer a coordenação das atividades de
guarda e conservação de medicamentos pelo almoxarifado; observar e controlar o prazo de validade dos
medicamentos; controlar as requisições e distribuição do material e medicamentos sob sua guarda; autorizar

a requisição de medicamentos e materiais médico'odontológicos e exercer outras tarefas correlatas.
Art. 246-F. À Seção de Arquivo e Documentação Médica compete zelar pela guarda e sigilo·
das informações contidas nos prontuários de pacientes; manter a ordem e conservação do arquivo médico;
manter a chefia do Serviço Médico informàda sobre problemas ocorridos na Seção; coordenar e supervisionar
as atividades de recepção, marcação de consultas e captação de dados; exercer o controle sobre o acesso
de pessoas não autorizadas ã área; fornecer stJbsfdios à melhoria do sistema em utilização; encaminhar
infonnáções ao Sistema de Processamento de Dados, de acordo com os manuais de procedimentos pertinentes
e exercer outras tarefaS correlatas.
Art. 247. Ao Serviço de·Laboratório de Diagnóstico compete realizar a'investigação diagnóstiea,

utilizando equipamentos médicos dotados de computadores analógicos com resultados automatizados nos
campos de eletromedicina, radiologia, investigação bioquímica, medicina mR:lear aplicada à clínica, da
ginecologia, da oftalmologia, da otorrinolaringologia e da endoscopia; emitir pareceres~ técnicos quanto
ao interesse pela aquisição· de equipamentos nas áreas sobre sua coordenação e exercer outras tarefas
.
~
~
correlatas.
Parágrafo único. É órgão de Serviço de Laborário de Diagnóstico a Seção de Apoio Técnico
OperaCional, à qual compete prover os serviços necessário~ à _realização de provas ergométricas·;-eietrocardio-

gramas e exames radiológicos; fornecer subsídios ã programação para aquisiÇão de equipamentos, medicamentos e materiais médicos; zelar pela utilização dos equipamentos existentes na Seção; zelar pela restrição
do acesso de pessoas estranha_s às salas de exame; observar e cumprir os princípios da manutenção da
privacidade dos pacientes; providenciar o agendamento dos exames de acordo com a capacidade operativa
da Seção e executar outras tarefàs correlatas.
~
Art. 248. Ao Serviço de Planejamento, Controle e Fiscalização do Sistema: Integrado de Saúde
compete realizar a interação e integração administrativa das unidades envolvidas no Sistema Integrado
de Saúde; implementar, sob a supervisão da Subsecretaria de Assistência Médica e Social, normas de
fiscalização e controle sobre a execução do Plano de Assistência à Saúde; prestar assistência ao Controle
de Supervisão na formulação de diretrizes e normas da política de ação do Sistema Integrado de Saúde,
proporcionando o suporte técnico· e serviços requeridos; submeter ao Conselho de Supervisão, através
da Subsecretaria de Assistência Médica e Social, propostas de celebração de convênios, ajustes e contratos
de prestação de serviços necessários ao tratamento, prevenção e recuperação da saúde; coordenar, sob
a supervisão da Subsecretaria de Assistência Médica e Social, a fiscalização de todos os ates de g.estão
administrativa, financeira e operacional do Plano de Assistência à Saúde; e executar outras tarefas correlatas.
Parágrafo único. ~São· Órgãos do Serviço de Planejamento, Controle e Fiscalização do Sistema
Integrado de Saúde:
I - Seção de Planejamento e Controle;
II -Seção de fiscalização; e
III- Seção de Apoio Administrativo.
·
Art. 248-A. À Seção de Planejamento e Controle compete ac_Oinpanhar o nível de satisfação
dos usuários-e a efetividade dos serviçOs prestados pelo Sistema Integrado de Saúde; dar ciência ao Chefe
do Serviço dos problemas detectados entre usuários, entidades conveniadas e órgão operacionaliZante;
planejar e coordenar as atividades de análise, acompanhamento e avaliação dos serviços médico-hospitalares
e de exames complementare~; instruir processos sobre assuntos relativos aos contratos de convênios do
Sistema Integrado de Saúde; manter arquivo dos convênios e contratos, controlando datas de vigência
~
e informando a necessidade de conveniência da renovação.
Art. 248-B. À Seção de fiscalização compete executar a conferência das faturas apresentadas
pelo órgão operacionalizante; analisar processo de pagamento; coordenar e fiscalizar as atividades de análise,
acompanhamento a avaliação dos serviços médico-hospitalares e de exames complementares; instruir processos relacionados com a fiscalização dos contratos de ,convênios; elaborar demonstrativo financeiro do
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Sistema Integrado de Saúde; observar e formalizar eventual incidência de multa ou penalidade por infração
cometida pelo conveniado na prestação de serviços; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 248-C. À Seção de Apoio Administrativo compete coordenar e executar as atividades administrativas do Serviço; receber, controlar e distribuir o material de expediente; organizar dados estatísticos;
estabelecer escalas de serviço; encaminhar informações ao Sistema de processamento de dados, de acordo
com os manuais de procedimentos pertinentes; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 249. A Seção de Administração compete controlar e distribuir o material e expediente
da Subsecretaria; liberar e controlar a utilização do veículo de serviço de acordo com as normas vigentes;
executar trabalhos datilográficos_e comput3.dorizados; exercer a fiscalização e o controle sobre os contratos
de manutenção de equipamentos e serviços prestados por terceiros; manter o arquivo histórico de quebra
dos equipamentos; observar o cumprimento das garantias dos equipamentos e serviços executados; exercer
o controle e a fiscalização sobre os bens patrimoniais e sua movimentação interna; acionar as áreas competentes quando ocorrerem problemas de ordem operacional; exercer o controle sobre o claviculário; providenciar a abertura dos consultórios e demais salas existentes; prover o apoio necessário âs famílias no
caso de falecimento de servidores e iniciar o proces~o de auxílio-funeral; organizar a consolidação dos
dados estatísticos; exercer o controle interno de pessoal da Subsecretaria; estabelecer escalas de plantões
do pessoal de apoio administrativo; encaminhar informações ao Sistema de Processamento de Dados,
de acordo com os manuais de procedimentos pertín.e-ntes; requisitar materiais ao rilmoxarifcldO -ceflti-ãl;
manter atualizado o arquivo de documentos da Subsecretaria; executar a conferência das contas médico-hospitalares dos Senadores e respectivos dependentes, conforme normas vigentes; prestar informações aos
servidores do Senado e Órgãos Supervisionados sobre procedimentos requridos aos serviços da Subsecretaria
e exercer outras tarefas correlatas.
Art. 250. A Seção de Apoio â Junta Médica compete receber, controlar e distribuir o material
de expediente da Seção, executar trabalhos datilográficos e computadorizados; elaborar a pauta de reuniões
da Junta Médica; organizar a consolidaç_ão de dados estatísticos; encaminhar informaÇões ao Sistema de
Processamento de Dados,~de aéordo com os manuais de procedimentos pertinentes, quanto aos afastamentos
por licença para tratamento da saúde, aposentadorias, readaptações, etc.; coordenar e executar as atividades
administrativas do serviço e exercer outras tarefas correlatas.
"Art. 303. Ao Secretário de Comissãcr compete submeter ao despacho dos Presidentes das Comissões as proposições e os documentos recebidos, receber, processar e encaminhar aos respectivos relatores
matérias e emendas; organizar a pauta de reuniões; preparar e encaminhar convocação; preparar correspondência e as aras das reuniões; controlar os- prazos das proposições em tramitação nas Comissões; prestar
as informações necessárias aos membros das Comissões, imprensa e outros órgãos interessados; fiscalizar
a execução das tarefas compreendidas nas linhas de competência administrativa integrantes do serviço;
manter informado o Diretor a qUe estiver subordinado sobre as atividades do serviço; decidir sobre problemas
administiativos dos servidores imediatamente subordinados; assistir aos Pre~identes e demais Membros
das Comissões nas reuniões plenárias elos órgãos ou a qualquer momento que for solicitado e desempenhar
atividades peculiares ao cargo, de iniciativa própna oü de ordem superior."
Art. 2' O Regulamento Administrativo do Senado Federal passa a vigorar acrescido da seguinte
Seção:

"SEÇÃOXL
Dos Auxiliares de Atividades Médicas
Art. 316-A. Aos Auxiliares de Atividades Médicas incumbe assistir ao profissional da área de
saúde no desempenho de suas atividãdes profissionais; ãttfando junto aos consultórios, balcões de recepção
e salas de exames; zelar pela manuténção da ordem, verificando e suprindo as necessidades dos locais
de trabalho; realizar a limpeza e esterilização dos instrumentos; e executar outras tarefas correlatas."
Art. 3' Ooitem ID, do Anexo II, do Regulamento Administrativo do Senado Federal bem como
a Tabela de Distribuição das Funções Gratificadas, Código 11.4.02, da Subsecretaría de Assistência
Médica e Social, passa a vigorar acresCido das seguintes funções gratificadas:
a) um Chefe de Serviço FG-1;
b) três Chefes de S.eção FG-2; e
c) quatro Auxiliares de Controle de Inform'IÇã!? .FG-3.
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Art. 4' A Tabela de Distribuição das Funções Gratificadas constante do Regulamento Administrativo, passa a vigorar com as seguintes :alterações:
0.5.00-110 - Secretaria-Geral da Mesa
01 - Chefe de Gabinete

FG-1
FG-1
FG-1
FG-1
FG-1
FG-2
FG-3
FG-3
FG-4

01 - Subchefe de Gabinete

06 - Assistente T~cnico
OS - Chefe de Serviço
01 - Secretário de Comissl!o
02 - Secretário de Gabinete
21 -Assistente de Plenários
04 - Auxiliar de Cont. de Informação
OS • Auxiliar de Gabinete
OS.01.00 - Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Senado Federal
02 - Assistente T~cnico
04 - Chefe de Serviço
02 - Chefe de Seçáo
01 - Secretário de Gabinete
09 - Auxiliar de Controle de Informação
08 - Auxiliar de Coordenação Legislativa
01 - Auxiliar de Gabinete

FG-1
FG-1
FG-2
FG-2
FG-3
FG-3
FG-4

OS.02.00 - Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional
02 - Assistente T~cnico
' ' 04 - Chefe de Serviço
02 - Chefe de Seção
01 - Secretário de Gabinete
OS - Auxiliar de Controle de Informação
OS - Auxiliar de Coordenação Legislativa
01 - Auxiliar de Gabinete

~

FG-1
FG-1
FG-2
FG-2
FG-3
FG-3
FG-4

OS.03.00 - Subsecretaria de Expediente
02 - Assistente Técnico
, 03 , Çhefe de Serviço
04 - Chefe de Seção
01 - Secretário de Gabinete
13 -Auxiliar de Controle de Informação
01 -Auxiliar de Gabinete

FG-1
FG-1
FG-2
FG-2
FG-3
FG-4

11.02.01 -Subsecretaria de ComissOes
01 - Assistente Técnico

03
20
03
01
20

- Chefe de Serviço
- Secretário de Comissão
• Chefe de seÇao
- Secretário de Gabinete
- Assistente de Comissão
01 - Auxiliar de Controle de Informaçi!O
08 - Mecanógrafo-Revisor
01 - Auxiliar de Gabinete

FG-1
FG-1
FG-1
FG-2.
FG-2
FG-3
FG-3
FG-4
FG-4

11.02.02 - Subsecretaria de Taquigrafia
01 - Assistente Técnico

OS - Chefe de Seção

FG-1
FG-2·
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01 - Secretário de Gabinete
10 -Supervisor Taquigráfico
20 - Revisor Taquigráfico
01 -Auxiliar de Controle de Informaçao
01 - Auxiliàr de Gabinete
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FG-2
FG-2
FG-3
FG-3
FG=4

11.04.02 - Subsecretaria de Assistência Mêdica e Social

01 - Assistente Técnico

FG-1
. FG-1
FG-2
FG-2
FG-3
FG-3
FG-4.
FG-4

03 - Chefe de Serviço

14 - Chefe de Seçllo
02 - Secretário de Gabinete
26 - Auxiliar de Controle de Informaçllo

Presidente de Junta Mêc!ica
18 - Auxiliar de Atividades Mi!dicas
04 - Auxiliar de Gabinete
01 -

Art. 5' Os cargos de Diretor da Subsecretaria de Assistência Médica e Social, código SF.
DAS-101-3 e de Diretor da Subsecretaria de Expediente, código SF.DAS.101-3, são· transformados em
código SF.DAS.lOl-4.
Art. 69 São criados no Quadro de Pessoal do Senado Federal dois cargos de Analista Legislativo
- área de Farmácia; quatro de Técnico Legislativo - área de Radiologia;· seis de Técnico Legislativo
- área de Reabilitação e dez de Técnico Legislativo - área de Odontologia, a serem providos mediante
concurso público.
Art. 7' A Junta Médica do Senado Federal utilizará as dependências da Subsecretaria de Asssiténcia Médica e Social, para promover suas reuniões de trabalho.
Art. 89 A Subsecretaria de Administração de Pessoal republicará o Regulamento Administrativo
do Senado Federal, compatibilizando-o com o disposto nesta Resolução e especialmente atualizando o
item III, do Anexo II.
Art. 99 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 10 de dezembro de 1992.- Senador Mauro Beitevides, Presidente.
(..,)Republicado por haver saído com incorreçáo do original no DCN seção II, de 12-12-92, página

n~

10274.

RESOLUÇÃO No 86, DE 1992
Autoriza o Governo do Estado do Paraná a contratar operação de crédito externo
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, com garantia
da República Federativa do Brasil, no valor total aquivalente a US$ 117,000,000.00 cento
e dezessete milhões de dólares norte-americanos), destinada ao f"manciamento parcial do progra-

ma de Saneamento Ambiental da Região Metropolitana de Curitilia - PROSAM.

RETIFICAÇÃO
Na publicação feita no DCN (Seçãó II), de 17-12-92, pág. 10475, Resolução do Governo do Estado
do Paraná.
Onde se lê:
Art. 2' A operação será realizada sob as seguintes condições:
c ) ..•...... -·-....... -·- ·- .... -·-...•• ·- •••. -·-.................... -·-..•.••.•.•. ··-....•.• ·- •• -••....•.• ·-.- •• -· ....... -· .•.•• -...... d) ... -..................................................... -· ............ -·- ·- .................. -·- ·- ............. -..•.•. -............ .
e) ................................................................................................................................... ..
f) .....................................................................................................................................
g) .....................................................................................................................................
b) .................................................................................................................................... .

i)- ...... -·- •. -...... -· •.... -.••. -·- ............ ·- ............................. -·- ....•. -•••.•. -•.•.•.•••.••.. ·- ..•. -................. -·
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j) --···········-·······················-···········-··················································································
1) •••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• ••••••••••••••••••••••• ••••• ••••••••••••••••••••••••••

Leia-se:
c) valor pretendido: US$ 117,000.000.00 (cento e dezessete milhões de dólares norte-americanos);
d) prazo para desembolso dos recursos: até 1997;
e) juros: cinco décimos por cento ao ano acima dos custos _de .. ~·Qualified Borx:owings" cotfidos no_
semestre precedente;
O índice de atualização mOnetária: variação cambinal;
g) garantia: Tesouro Nacional;
h) destinação dos recursos:- Programa de Saneamento Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba
-PROSAM;
-- - - i) condições de pagamento:
_
_
-do principal: em vinte prestações semestrais de igual valor, vencendo a primeira em 15 de fevereiro
de 1998 e a_\!ltima em 15 de agc>sto de 2007;
_
--dos juros: semestralmente, em 15 de fevereiro e 15 de agosto de cada ario;
j) comissão de compromisso: setenta e cinco centésimos por cento sobre o montante não desembolsado;
I) autorização legislativa: Lei Estadual n' 9.918, de 30 de março de 1992, Lei Estadual n' 9.642,
de 11 de julho de 1991 (Orçamento do Estado do Paraná para 1992) e Lei Estadual n' 9.882, de 27
de dezembro de 1991, que aprova o Plano Plurianual para 1992195.

-Sumário
1- ATA DA 38• SESSÃO, EM 10 DE FEVEREIRO
DE 1993
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1-- Discursos do Expediente
SENADOR HYDEKEL FREITAS- Encaminhando _à Mesa, projeto de lei de sua autoria, modificando
a CLT na defesa do trabalhador de l:!.aixa rend3: e do menor.
SENADOR NEY MARANHAO, como Líder- Denúncia do Presidente do Sindic::~ato dosJ>r9Qutc;:>res~e Empresários da Juta do Brasil, Sr. Gustavo Qtieiró:Z, sobre inlportação de juta e sacas de café contaminadas com pó da
China.
SENADOR GILBERTO MIRANDA- CÍíticas áo
ajuste fiscal em debate no Senado e defesa do princípio
__
da anualidade.
_
SENADOR ALBANO FRANCO- Combate frontal
à inflação. Taxa de juros elevada como grave fato r inflacíonário. Posição de S.Exa. contrária a pacotes económicos
envolvendo congelamento e tabelamento dos preços. Considerações sobre o ajuste fiscaL
1.2.2- Comuni_cação
·
-Do Senador Esperidião Aroin, de ausência do País
no periodo de 10 a 21 do corrent~ mês.
1.2.3. - Comunicação da Presidência
- Designação da Senadora Eva Blay para desempenhar
missão no exterior.
1.3.- ORDEM DO DIA
Parecer n~ 12/93, da ComisSãO-ae Constituição~ Jl,lStiça
e Cidadania, sobre o Ofício n(> 93/93, da Presidência do

Senado Federal, sobre recurso interposto pelo Senador
Cid Sabóia de Carvalho contra a decisão tomada pela Presidência desta Casa por ocasião da votação do destaque para
a rejeição do inciso IV e parágrafo 2o do art. 37 do substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara n9 11191. Retirado
da Pauta, nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno.
Proposta de Emenda à Constituição n' 2/93 (n' 48/91,
na Câmara dos Deputados), que altera dispositivos da
Constituição Federal (Sistema Tributário Nacional). Em
discussão, em primeiro turno (1" sessão), tendo sido mantida a decisão da Presidência coilcemente à questão d~
ordem do Senador José Paulo Bisai, após usarem da palavra, no encaminhamento dt;: ~y.a votação, os Srs. José Paulo
-Bisol, Josaphat Marinho,- Márío Covas, Jarbas Passarinho,
Mauro Benevides, Pedro Simon, Affonso CarÕargo, José ·
Fogaça e Marco MacieL __ _
Projeto de Resolução n"' 7/9J, que altef3 o Regulamento AdminiStrativo do Senado Federal e dá outras providências. Votação adiaifa, popfalta de quorum, tendo usado
da palavra os Srs. Jutahy Magalhães, Garibaldi Alves Filho
e José Paulo Bisol.
-- --- --------- --1.3.1 -Discursos após~árdem do Diã
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Apoio à
proposta do Presidente Itamar Franco para que a Autolatina volte a produzir o "fusca".
.
SENADOR NEY SUASSUNA -Problema educacional brasileiro agravado pela deficiência do magistério.
Revalorização do professor.
_ .SENADOR ALUÍZIO BEZERRA- A política protecionista norte-americana opondo-se à tentativa dos Estados Unidos da América de jntervenção no cont~ole da bio-
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diversidade da Amazônia. A criação da Universidade PanAmazônica, proposta pelo Parlamento Amazónico, para
desenvolver a tecnologia necessária.
SENADOR MÁRCIO LACERDA- Considerações
sobre a implatação da pena de morte no País e a adesão
do Brasil ao "Pacto de San José de Costa Rica", d3 OEA,
que defende os direitos humanos._
_
__
SENADOR JOÁO FRANÇA- Consideração sobre
o presidencialismo no Brasil e sua defesa no plebiscito
de 21 de abril próximo.
SENADOR NELSON WEDEKIN - Transcrição,
nos Anais do Senado, do documento encaminhado ao Ministro Paulino Cícero, das Minas e Energia, sobre a situação

da Indústria CarboquímiCa Catarinense - ICC.
·1.3.2- Comunicações da Presidência
_
-Convocação de sessão conjunta a realizar-se amanhã, às 10 horas, destinada à instalação dos trabalhos da
s~ sessão legislativa extraodinária da 49~ legislatu_ra.
-Convocação- de sessão extraordinária a -realjzar-_se
hoje, ãs 18 horas e 30 minutos.
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 39• SESSÃO, EM 10 DE FEVEREIRO
DE 1993
2.1. -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Comunicações
-Da Senadora Eva Blay.-ae ausência dos trabalhos
da Casa, nos dias 18, 21, 22 e 27 de fevereiro de 1993..
para desempenhar missão no exterior.
-Da Bancada do PDT, referente à indicação do Sr.
Magno Bacelar para exercer a Liderança do Partido, a
partir desta data, na Casa.
2.2,2- Discurso do Expediente
SENADOR CHAGAS RODRIGUES- Aprovação
do Projeto de Lei da Cãmara n' 50/92 pelo Senado. Emenda
proposta por S.Exa., criando EscobtTéciiica Industrial na
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cidade de Parnaíba - PI_. Homenagem ao Se_nador João:
Calmon por sua trajetória em prol da Educação.
2.2.3 - Requerimento
- N9 130/93, de urgência, para o Projeto de Lei cf_a
Câmara n9 3/93, que institui normas gerais sobre despOrtos ':
e dá outras providências.·
2:2.4 .,..- Leitura de projetos
.
-Projeto de Lei dp.Senado n~ 7/93, de autoria do
Senador Hydekel Freitas, qu~ obriga os BanCos e- Caix~s
Económicas oficiais a abrirem contas de cardernetas de
poupança sem a exigência de limitesminimos de depósito
e dá outras providências~
__
_
-Projeto dç Lei do_ Senad_o n'? 8/92, de autoria do
Senador Hy_dekel Freitas, que ·altera dispOsitivos da ConsbIiâação das Leis do Trabalho, para determinar o pagamento
antecipado aos trabalhadores que receberem até três salários mínimos e dá outras-providências~
2.2.5 - Apreciação de matéria
-Projeto de Lei da Cãmara n' 3/93 (n' 965191, na
Çasa de origem), que institui normas geraís-sobre desportos
e dá outras providências, em regime de urgência, nos ter- ·
mos do Requerimento n~ 130/93. Apreciação sobrestada
em virtude da falta de quorum para n prosseguimento da
sessão, após parecer de Plenário favorável ao projeto,
aguardando parecer sobre as emendas apresentadas nesta
oportunidade, tendo ainda usado da palavra o Sr. José ·
Paulo Bisol em sua discussão.
2.2.6- Designação da Ordem do Dia da pr6xima sessão
2.3 ~-ENCERRAMENTÕ
3- ATAS DE COMISSÃO
4- MESA DIRETORA
5- LÍDERES E Y_ICE-LÍDERES DE !'ARTIDOS
6- COMPOSIÇAO DAS COMISSOES PERMA•
NENTES

Ata da 38a Sessão, em 10 de fevereiro de 1993
73 Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs.: Humberto Lucena, Chagas Rodrigues e Magno Bacelar
ÀS 14 ífàRAS E 30 MtNr.rros; J'.tHAM.sB PRE~
SENIES OS SRS. SENADOREs:

Affonso Camargo - Albano Franco. - Alfredo Campos
- Almir Gabriel - Alufzio Bezerra - Bello Parga - Beni Veras - Carlos De'Carli - Chagas Rodrigues - Dirceu Carneiro - Epitácio Cafeteira - Eva Blay - Flaviano Melo - Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata - Gilberto Miranda Guilherme Palme1ra - Henrique Almeida - Humberto Lucena- Hydekel Freitas- Joao Calmon - Joao França- João
Rocha - Josaphat Marinho -José Paulo Bisol -José Ricba
- Jutahy Magalhães - J uvencio Dias - Levy Dias - Lourival

Baptista - Lucfdio PoÍ"tella - Magoo Bã.éeíar - Marcâ'M;i.
ciel - Mário Covas - Marluce Pinto - Mauro Benevides Nabor Júnior -Nelson Wedekin-NeyMaranbao-NeySuassuna - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo
Aragao - Ronan Tito - Wilson Martins.
SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A lista de presenç:l acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. Havendo
número regimentai, deClaro aberta a sessão.
_Sob a proteção de Deus, iniciamos nOssos trabalhos.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Hydekel Freitas. ·
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do legislador, para que não fiqUenfã.o desamparo, posto que,
ganhando tão poUco, vão encontrar no projeto de V. Ex~
uma oporturiidade de ter o seu_ salário antecipado, e assim
evitar o pagamento de juros, no momento em que os juros
são escorchantes, apesar de a Constituição proibir que se cobre
mais de 12% ao ano, pois, assim, seria usura. Todavia, os
que cobrani ftiróS; 'Cobràm mesmo e-pouco ~tão se incomo~
dando com a Constituição. Qtieró parabemzar V. Ex' pela
apresentação desse projeto e pelo pronunciamento que faz
na tarde de hoje.
O SR. HYDEKEL FREITAS- Muito obrigado, Senador
Epitacio Cafeteir~.
_
·
_
E isso ocorrerá, Sr. Presidente, através dos Bancos Ofi~
ciais e das Caixas Econômicas, que não poderão exigir valoreS
preestabelecidos para a abertura de contas de poupança, crian~
do~se no projetO, inclusive, a possibilidade de abertura daquela conta para depósito futuro. Serviria a medida com() um
estímulo à poupança.
A simples condição de trabalhador assalariado já será
.suficiente para permitir ser titular de uma conta de po~pança,
sem que sofra restrições ou embaraços.
Hoje em dia isso não tem sido possível. Os bancos exigem
certa quantidade de dinheir~- para a abertura de conta de
poupança. Isso, Sr. Presidente, afasta do sistema? pequeno
e médio poupador, permitindo que ao mesmo esteJam atrelaM
dos apenas os grandes poupadores, exatamente aqueles que
vivem da especulação financeira·: ,
Esse procedimento vicia o sister~fa d~ poupança e gera
conflitos sociais, ao tempo-que desfigura o propósitcYdas cadernetas de poupança, o de atrair para o mercado financeiro
o pequeno poupador.
O grande poupador trás para a caderneta de poupança
o excesso de seus ganho_s, especulando e ~aze_ndo com _qu~
a sua receita pessoal cresça: de modo confortável, $em que
dele exiJa oUtra-s preocupações ou- trabalho. Não é essa poupança fruto de sacrifício, de desprendimento, de superação
da vontade consumista. É o jogo em que a ociosidade fala
mais alto, em detrimento da capacidade produtiva e da necesM
sária atividade que pode gerar empregos e salários.
Já o pequeno poupador não fõgà ·com possíveis excessos.
Antes, reprime seus impulsos de consumidor, para reter meios
para maiores conquistas, como a casa própria, o eletrodoméstico mais novo, o automóvel de segunda ou terceira mão.
Abro, então, Sr. Presidente, ao pequeno poupador, as
poi-tas das cadernetas de pou-pança, nos estabelecimento~ afiM
ciais de crédito, ao tempo em que crio, no mesmo prOJeto,
_a possibilidade de os menores de 18 anos, ~aiOres de_ 1~,
movimentarem contas de poupança com autonzação dos pa1s
ou responsáveis.
_ Isso atrairia aos que alcançam a maioridade eleitoral a
. possibilidade de gerir Suas contas de poupança, dentro de
um processo educativo de relevaQ.te sigJ?ificação l?atá o espíri~~
de cidadania hoje existerite nõ País.
O Sr. ,Epitácio Cafeteira -Permite-me V. Ex~ um aparte?
·Aos que têm menos de ·16 anos será Peimítido terem
suas contas em seus próprios nonies, para movimentá-las mais
O SR.HYDEKEL_FI.{EITAS -!'ois não, Senador_EpiÜ~cio· Cafet~ira.:___
_
- - tarde, ao atingirem a idade em que lhes é permitido serem
eleitofes-. .
.
.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador' Hydekel Erei. .
São duas iniciativaS distin'tas. Umas delas sobre salános.
tas, conhecendo V. Ex~, conhecendo a maneira como se identiOutra sobre poupança. Mas ambas voltadas para a· justiça
fica c~m as suas _b_ases, com o povo humilde da Baixada Flumisocial e a correção de desníveis e desigualdades.
nense, em especial de Duque de Caxias, vejo muita coerência
Assiri:t Sr. Presiderite, vendo-as aP.rovadas, estarei -tran:.
no projeto de V. Ex~ Exatamente porque visa beneficiar os -- qüilo com; minha consciência~ SatisfeitO pelo dever cumprido.
mais humildes, os que precisam de mais carinho de parte
Era o (jue tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. HYDEKEL FREITAS (PFL- RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a justiça
social exige que medidas urgentes e eficientes sejam lom~das,
visando minorar· as dificuldades dos menos afortunados da
sociedade brasileira. Assim, leis precisam ser editadas com
preceitos diferenciadores, pois é injusto tratar situaÇões desiguais por critérios iguaiS, quase sempre ofensivos aos interesses dos mais fi'acOs.
-"Todos são iguais perante alei", diz a Constituição que,
entretanto, assim se expressa em relação a pessoas; desprezando_situaçóes em que a própria lei surge para tornar diferentes os vários _segmentos da sociedade.
_ ___ __
··Quero assumir o compromisso de__ lutar para que a lei
seja elaborada de modo a que todos os setores_da soc_i~dade
tenham acesso aos mesmos privilégios. E o faço, Sr. Presidente,_ apresentando a esta Casa dois projetas de lei.
O primeiro refere--se ao pagall}ento dos trabalhadores
que percebem até três salários mínimos. Pretendo que,_ neste
limite, todos os assalariados_ recebam os seus salárjos até o
dia 15 do mês do vencimento, de modo a assegurar-lhes maior
poder de compra e de poupança.
É uma medida justa, pois preserva o dinheiro do salário
da inflação, que consome o fruto do trabalho antes mesmo
de sua percepção.
_.
_
Alcanço este fim através de modificação que proponho
ao texto do art. 465 da Consolidação das Leis do Tr~balho,
ao qual acrescento um parágrafo, determinando que o salário
devido a quem percebe até três salários. mílJimos seja pago
até o dia 15 do mês do vencimento, _descontando-se_ no mês
seguinte as faltas eventualmente ocorridas.
Isso significa, Sr. Presidente, maior volume de _salário
real nas mãos do trabalhador, situação _que o igualará aos
que recebem maiores ganhos, hoje beneficiados pela_ capacidade de poupança de que estão investidos.
. _ .
Esse projeto visa dar ao trabalhado:r um instrumento prá_tico e sério na luta contra a inflação. Antecipar salário é
permitir maior sofisticação a quem vive-de seu trabalho. É
oferecer mais, em valores perceptíveis, mantidos os percentuais absolutos que refletem o custo e o lucro da empresa.
Na escalada inflacionária, antecipar Salário é praticar justiça social, é corrigir desvios econômi_cos e (ip.~ceiro~s no !.!Diverso das tran_sações comerciais, póis.prOpórciona meios-de
maior movimentação de riquezas, sem prejuízo da capacidade
poupadora do trabalhador.
Assim, ouso crer, que esta Casa iiá aproVar este meu
projeto, pois ele se insere no contexto da vontade política
de todos nós, melhorar as condições de vida do trabalhador
assalariado.
_
_
Outra proposição minha, de iguãl interesse social, diz
respeito à possibilidade de _se abrir ao trabalhadç:>r e aos menores de idade a oportunidade de terem suas próprias cadernetas
de poupança.
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DURANTE O DISCURSO DO SR. HYDECKEL
FREITAS, O SR. MAGNO BACELAR, DEIXA A
CADEIRA DA PRESIDÊNCIA, QUE É OCUPADA
PELO SR. CHAGAS RODRIGUES 1'-VICE-PRES/DENTE.
.
.
O Sr. Ney Maranhão -Sr. Presidente, peço a pa-lavra.
para uma breve comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão, como Líder, para
uma breve comunicação.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Como Líder,
para uma comunicá.ÇáO. Sem revisão do__ otadQr J -Sr. Presidente, Srs. Semldores, recebi um fax do Presidente do Sindicato dos Produtores e EmpresáriOS de Juta, no Brasil, abordando um assunto de suma gravidade. Encarninharef aos Ministros da Agricultura, do Abastecimento_ e da Reforma Agrária e ao do Meio Ambiente a denúncia que o Presidente Gustavo Queiroz acaba de fazer.
É o seguinte o teor da correspondência:"Prezado Senador,
Continuando nossa Iúta contra a importação de
sacaria de juta, c~munic9_ a V. ~_x~_qtie a Empresa
"Coimex", de Vitória, Espírito Santo, importou três
e meio milhões de sacos de juta para café, que Se encontram no Porto de Vitória.
Descobrimos que a sacaria acha-se contaminada
com "pó da china", que, pela lei brasileira, é proibido
terminantemente.
__
_
GóStarlamOs que V. EX. comuitlcasse esse fato ao
Sr. MiniStro do Meio Ambiente para apreender essa
sacaria, pois está havendo pressões para liberar a mesma apesar do laudo taxativo.
Esse assunto é urgeri.te e é preciso que ainda hoje
V. Ex~ faça contato com o Ministro do Meio Ambien~··

.

.

Sr. Presidente, está co11taminada a embalagem que iria
ensacar o ·nosso café, o produto consumido pelo povo brasileiro. Tenho certeza de que os Ministros da Agricultura,_ do
Abastecimento e da Reforma Agrária e O do Meio Ambiente
tomarão as medidas que o caso requer.
__
Desde a época do Ministro M·arcílio Marques Moreira
o_s Senadores d9 Norte têm lutado contra o dumping dos grandes cartéis da India e de Bangladesh: eles querem quebrar,
acabar, aniquilar as indústrias de juta deste País, principalmente do Norte, único meio de subsistência de mais de 100
mil trabalhadores que mourejam nessas indústrias.
·
Assim sendo, encaminho esse fax aos dois Ministros da
área, para tomarem as medidas cabíveis.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (ChagasR<:>drig~es) a palavra ao nobre Senador Gilberto M-iranda.

Concedo

OSR. GILBERTO MIRANDA (PMDB ~ AM. P~onun
cia o seguinte discurso.) --Sr. PreSidente, Srs. Senadores,
o que me traz a esta tribuna é o sentimento de indignação
ao perceber que o denomimldo Ajuste_Fiscal, que se encontra
nesta Casa, possa vir a ser aprovado.
Não pretendo aqui tecer crítiCas ao _Senhor Preside_nte
da República, Doutor Itamar FraQCO, a quem respeito por
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ser um homem público sério, bem intencionado, Senador da
_República, a quem esta Casa rend_cu e rende homenagens
pelo criterioso e apurado senso crítico com _que_ sempre balizou
suã-s ações, mas não posso calar-me diante da perspectiva
de se aprovar um ajuste fiscal nefasto para o povo brasileiro.
Um dos aspectos que provocou essa minha reação ao
projeto diz respeito ao secular e sagrado princípio da anualidade, que o mencionado ajuste revoga, como se fosse ele
uma mera norma formal, sem nenhuma relevância no contexto
de uma Constituição democrática: e-rricidc:ú=na.
Não há o que possa jUstifica-r tamanha vl9fência Contra
um princípio que, íntimámente ligado ao da legalidade, cons-·
titui um dos fundamentos da juridicidadc da exigência_ dos
tributos.
Nem a Carta de 1967 e a Emenda de 1969, editadas
pelos governos revolucionátiOs, chegaram a esse ponto.
A Constituição Federal em vigor, assim corno todas aquelas que a antecederam, expressamente consagra o" princfpio
da anualidade (art. 150, inciso III, alínea b), e somente exclui
da aplicação- desta norma os impostos-sobre o comércio exterior, o IPI, o JOF e ainda os ir:npostos extraordinários e _temporários, instituídos no caso de guerra externa ou de sua iminência.
Ora, Sr. Presidente, s_rs. Senadores, essas exceções se
justificapt por razões de "política fiscal". pois a mobilidade
e inconstância dos preços de mercadorias no comércio com
o exterior e o controle desta balança exigem a interferência
do Estado. Aí entram em campo os mecanismos fiscais, o
mesmo acontecendo com relação ã flutuação que atinge o
!PI e o IOF.
De qualquer forma, mesmo quanto a· e-sse!rtributos que
não se acham sujeitos ao-prinCípio da anualidade, a alteração
de alíquotas está condicionada e limitada à lei, como d_etermina o § 1'~ do art. 153 da Constituição.
Trata-se, pois, de princípio secular, que tem por objetivo
afa~t~r _o elemento surpresa· do contribuinte, com relação à
criação ou majoração de tributos, não podendo ser derrogado
num ;abrir e fechar de olhos.
_A tentativa de se passar por cima do Texto Constitucional
dev~ merecer desta Casa total repúdio, pois se_ trata de um
odiqso casuísmo, que certamente há de se constituir num perigosq precedente.
; Toda a vez que o Poder Executivo se vir às voltas com
"ra:·mbos de caixa" - o que é lima constante - acenará
para a criação ou maJOraÇão de tributos que passarão a ser
imcidiatamente cobrados.
_
- A volúpia pela obtenção de recursos estimulará essa perniclosa e injusta conduta do Estado.
Não me nego a admitir que os cofres públicos se -encontrapt vazios ou quase vazios e que o Executivo necessita de
novas fontes de receitas, mas não me parece pru-dente, neste
momento, que se rasgue o Texto Constitucional em troca
de uma experiência tributária cujos efeitos são ainda desconhecidos.
Devo enaltecer -a cor-ajosa e sensata posição adotada,
en:l recente reunião da Bancada do PMDB, pelos ilustres Senadores Alfredo Campos, Amir Lando, Cid Sabóia de Carvalho,
Mansueto de Lavor, Márcio Lacerda, Ney Sucissuna, Ronaldo
Aragão, e outros mais, no sentido de rejeitar qualquer ofensa
a tão importànte e tradicional_princípio democrático.
É necessário que se acabe com a p~lftica do casufsmo,
ranço que denigre as instituições e CaUsa inseguranÇa à soCiedade.
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Mesmo estando há pouco tempo nesta Ca:sa, já conSigo . -se sujeitará novamente .- nos preocupar exatamente com
o qu-e a sociedade pensa e a repercussão que ne!a. haver.á
perceber que praticamente a unariimidade dos Srs. Senadores
com a criação desse imposto. Não vou entrar no mento, pots
comungam do mesmo pensamento.
teremOs, a partir de hoje, cinco sessões para discutir essa
Este Senado quando procedeu ao julgamento do ex-Presi-matéria. Mas, quero cumprimentar a V. Ex~ pelo fato de
dente Collor, culminando com. a sua renúncia, não assumiu
traz-er à discussão um assunto que, realmente, tem que ser
a obrigaç-ão de resolver os problemas de caixa no novo-Governo.
profUnda amplamente discutido.
O Governo Federal, por sua vez, não pode transferir
O SR. GILBERTO MIRANDA - Agradeço as palavras
exclusivamente para o Legislativo a solução dos problemas
do no~re Senador e queria dizer. também, que é muito imporadvindes de suas más administrações.
.
_
, tante que o Governo Federal tenha mais sensibilidade e que
Como já observei, estamos todos prontos para colaborar
os tecnocratas tenham mais respeito. Vimos hoje toda a sociecom o Governo que se instalou recentemente, não ~e devendo
dade, todas as entidades se pronunciando contra. O jornal
tomar essa crítica que ora faço ao Ajuste Fiscal como uma· _FQlha de S._ P~ulo, _no se!l primeiro caderno, à página 7, diz
reprovação sem o objetivo de aperfeiçoar as instituiÇõeS e
,que a Federação do ComérciO" de S_ão Paulo reuniu, ontem,
manter intactas as garanti::\S e direitos individuais.
aproximadamente 297 entidades no Anhembi; há um repúdio
Ao Poder Executivo cabe apresentar alternativas capazes
total a esse tributo e parece que, de modo geral, a sociedade
de equacionar a questão de forma a_não agredir ainda mais
continua sem ser consultada- absolutamente ninguém. Os
a população com o aumento de carga tributária.
técnicos preparam a matéria, mandam-na para o Executivo
Não é justo nçm ra_zoável que mais uma vez se penalize
que, por sua vez, a encaminha para esta Casa.
o cidadão que, em razão do próprio instinto de sobrevivên_cia 1
-~Sr. Ney Suassuria- V. Ex~ me permite um aparte?
em breve poderá se socorrer da não recomendada "dese)bediência dvil".
_
-O,SR. GILBERTO MIRANDA- Pois não. Ouço o aparte
Poroutro lado, as conhecidas artimanhas legais pratic3.das
de V.-Ex~, nobre Senador Ney Suassuna.
no afã de aumentar a_ receita tributária poderão congestionar
ainda mais o tribunais, já tão desaparelhados pela falta de
O Sr. Ney Suassuna -=Nobre ,Senador, a minha principal
recursos._
_
_
. _
-.
preocupação é com o IPMF que, além de quebrar o princípio
A aprovação do_ Ajuste Fiscal e da lei instituidora do
da _anualidade - o homem levou quase dois mil anos para
Imposto Provisório sobre Movimentação finaceira ____: IPMF,
ser respeitado neste princípio - cria o-perigO de gerar o
com certeza, proporcionará um grande congestionamento. rios
efeito cascata; e, màis ainda, pode transformar o cheque em
tribunais, pois já se sente um certo balizamento do Judiciário
meià circulante: "a" paga para "b" em cheque, que repassa
e de juristas do próprio Poder Executivo, contra tais medídas
parâ ''c", que repassa para -"d" e, no final, todos deixam
legisl.ativas.
_ _ .. - _.
. _ _ _ .-" de· pagar o imposto. A minha preocupação, então, Sr. Senador
- não sei COmo V. Ex~ vê esse fato -,- é se, realmente, essa
Não se deve esquecer que as Varas j udidáfs-e os:tiibÚnõ;l.is
têm, ultirriamente, decidido pela inconstitU.ciQn_alidad~!_de p.m
é uma forma inteligente de imposto. Sabemos que não podemos tirará govérnabilidade do Governo rta:rn.ar Fra_nco, sabeexpressivo núm.~ro de impostos e contribuições criadas ao
mos que temos uma parcela de responsabilidade. Mas, será
desamparo da Carta Magna".
que _é este o caminho mais correto? Deixo essa _indagação
O Sr. Affonso CaQtargo- V. Ex~ me permite l!l!i_apart'e?
para V. Ex~ e gostaria, inclusive,_que houvesse alguma ponde.ração em relação ao efeito cascata de;: transformar o cheque
O SR. GILBERTO MIRANDA - Com prazer, ouço o
. _,ief.il,--~Qe~da circulante e alertar s_obre Q perigo da quebra da
aparte de V_ Ex•
o- Sr. Affonso Camargo - Senador Gilberto Miranda, anualidade do impOsto.
eu já sabia que V. E~ iria fazer esse discurso hoje e·aihda
O SR. GILBERTO MIRANDA - Nobre Senador Ney
ontem o parabenizava pelo fato de trazer o assunto à discussão
Suassúnã, agrâdeço as palavras de V. E~ e gostaria de dizer
da Casa. Evidentemente que ninguém pretende ser o dono
que àbordarei esse ponto mais adiaritie no- ni.eu pro-nunciada verdade e a Casa deliberará, depois de discutir muito esse
mento. Fico contente por ver V. Ex~ se pronunciar em Plenáassunto; aquele que tiver o apoio de 49 S_e_o~dores terá
rio, tendo em vista como defendeu contrariai:nerite, na -Bansua proposição aprovada. A preocupação que existia- inclucada do nosso Partido, à quebra do princípio da anualidade;
sive, felizmente, não espcrãvai:nds outra-coisà·;ten:do-na Lide- -e não somente V·- Ex~ -com.o,-também, os outros Senadores
que citei aqui.
rança do Governo a- pessoa do Senador Pedro Simo-n, pela
história de S. E~- - era se teríamos esse encaminhamento
"Com efeitor na semana próxima passada, o Supremo
.Tribunal Federal já_ se rnaníf€Stõu, mediante· despacho do
normal, porque não é um assunto de rotina. Estamqs criando
um novo imposto-; co-mplexo; ninguém sabe bem como é que
Extil5' Sr. Minfsúo Celso Mello. sobre o cabimento.dã. medida
judicial tendente a obstruir a tramitação do ajuste fiscal, no
vai funcíOnar; ninguém qUer o mal do Oovetn:O"~ inclusive
que COfl:C_erne à quebra do princípio da anualidade com relação
V. E~ elogiou, no iriício do seu discurso 1 o Presidente Itamar
-- ao IPMF. - -Franco. É um homem que conviveu cOnosco aq_Ui, sabemos
que é uma pessoa bem-intencionada. mas não foi Sua ExceO Senhor MJllistro relator l).~gou segu~me"rito ao inandado
de- segurança iiripet~ado por um cidadão por faltar a eSte legitilência que resolveu criar e~se imposto. Isso foi fruto d~ cãbeça
midade ativa, eriteridendo que o referido remédio judicial
dos tecnocratas, daqueles que crêem que resolverão os problesomente pode sed:rltentado por membro do CongressO Nãciomas das receitas-públicas com um determinaóo_Qpo de solução,
que muitas vezes não é o melhor nem para o povo e nem
naL
Registrou o eminente Ministro Celso Mello, relator, ao
para o Governo. Por iSSó- estamoS aqui com a n·ossa indepenfundam"eritar o irideferimentõ- do pedido formulado por um
dência de Senadores, com a nossa preocupaç_~o qe homens
cidadão:·
que já se suje1taram a eleições majoritárias-.:....::.- e --a tÚãiOria

e
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..Titulares do poder de agir em sede jurisdicional,
contudo, hão de ser os próprios mertilifos do Congresso
Nacional, a quem se reconhece, como líquido e certo,
o direito público subjetivo à correta observância da
disciplina Ju-risdicional regedora da formação das espécies normativas. O parlamentar, fundado na sua condição de cc-partícipe no procedimento de elaboração das
normas estatais, dispõe da prerrogativa de impugnar
o eventual descumprimento, pela instituição parlamentar, das cláusulas constitucionais que lhe condicionam
a atividade jurídica.
Desse modo, é ao congi'essista- e nãd ao-cidadão
com-um - que pertine o direito subjetivo de não ver
submetida à apreciação parlamentar proposta de emenda supostamente vulneradora do núcleo irreformável
de nosso ordenamento constituCional.,.
-
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Não estamos aqui para, simplesmente, referendar acordos que possam ter sido alinhavados em gabinetes ao arbítrio
de lideranças, sejam elas quais forem. Não somos carimbos
chanceladores de decisões tomadas à nossa revelia.
Mas, para que não se diga que esta é uma crítica improdutiva ou desacompanhada de propostas de solução da inegável crise financeira por que atravessa a União, entendo cabíveis
algumas alternativas, que, a rigor, já deveriam tú sido apontadas pelas autoridades da área económica ou tempo oportuno.
Quero salientar que tive oportunidade, há cerca de 15
dias, numa visita ao Ministro Paulo Haddad, acompãtihado
do Deputado pelo Amazonas José Dutra, de mostrar ao Sr.
Ministro que nenhum membro desta Casa tinha recebido do
Governo, quer pela Liderança dos seus partidos, quer pela
Liderança do Governo, nenhum paper, nada que nos mostrasse números mais claros, algo mais evidente, maiores necesComo se vê, embora sem a apreciação do mérito, ficou
sidades desse tributo. Já se passaram 15 dias e ainda continuaevidenciado que a Suprema Corte, pela voz de um de seus
mos sem receber absolutamente nada.
membros, admite, nos termos do art. 6~. § 4~, inciso IV, da
Em primeiro lugar, registre-se que a proposta orçamenConstituição Federal, que se obstrua a tramitação de propotária destina 65% da receita ou aproximadamente esse númesição que suprima garantia: ou direitO-: -individual, como me
ro, ou seja, cerca de 156 bilhões de dólares para o pagamento
parece no caso de se pretender derrogar o princípio da anuados serviços da dívida interna, externa. e encargos.
lidade.
Ora, uin remanejamento do valor correspondente ao pa~
No dia de ontem, o Deputado José Maria Eymael, do
PDC de São Paulo, impetrou mandado de segurança no Supre- gamento daqueles encargos, num único mês do exercício~ seria
suficiente para municiar os cofres públicos, a fim de fazer
mo Tribunal Federal contra a tramitação do IPMF.
face às necessidades _do Tesouro, cobrindo o déficit anunciado
Aí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a mais alta Corte
pelo Governo de aproximadamente 12 bilhões de dólares.
do Judiciário deste País estará-paiã det;id_ir sobre-~ pJ.:Qposta
Com o intuito de bem avaliar a questão, apresentei, nos
emenda que tramita nesta Casa, violentando princípio irreforúltimos dias, requerimento de informações ao Sr. Ministro
mável da Carta Magna.
da Fazenda para a obtenção-· de dados precisos sobre a referida
_ _ ___
_
_
A Nação não suporta mais tamanhos casuí~o~ e aberra- _dívida interna.
ções inconstitucionais.
Outra alternativa que formulo correSpond~ à utilizaç~o
De qualquer sorte, Sr. Presidente e Srs. S_enadores, a das reservas cambiais que, mi aiualidade, devem estar próxiinstituição do IPMF propiciará inúmerOS SUbterfúgios por parmas dos _22 bilhões de dólares, como garantia para a obtenção
te dos contribuintes ou responsáveis tributários , quer niede empréstimos periódicos.
Na vinda do Sr. Ministro, h-á poucos dias, na Comissão
diante o descumprimento da lei - o que configura evasãO
fiscal - quei' através de procedimentos visando a escapar de Constituição. Justiça e Cidadania, tivemos a oportunidade
de ver alguns Senadores perguntarem ao Sr. Ministro qual
do fato gerador do imposto -- a chamada elisão fiscal registrando-se, ainda, que os mais abonados e os bancos, essa _a taxa de remuneração de nossas reservas no exterior. S.
altura, já se acham devidamente assessorados para contornar
EX\' te"ntou responder, falou onde nossas reservas eram traba.lhadas_,. mas não tivemos resposta sobre a taxa.
os efeitos do mencionado tributo.
Tornar-se-ã cOmum a transferência-de clÍeqtie5", (iue pasSabemos hoje que, no mercado mundial, uma boa taxa
corresponde à libor e mais alguma coisa. O GOverno eStá
sarão a se constituir em verdadeira moedã, pois hão de circular
por longo perfodo de tempo sem qu-e haja o saque sobre
recebendo por essas divisas no exterior aproximadamente 3,
3.5 ou 4% ao ano, quando, para manter uma alta tão grande
o qual incidirá o imposto.
De igUal"-forma, as empresas multinacionais, como as de reservascambiais, como 20, 22 bilhões de dólares, ele
·paga no me-r~3.çi0 correção mais 18, ou seja, há uma diferença
nacionais de grande porte, passarão a se utílizar do artifício
de 14%. O que isso gera? Mais déficit interno, mais emissão
da troca de crédito em conta corrente, mediante sii_nples anotações contábeis.
de m9eda. E quem paga isso? É o contribuinte, somos todos
Por outro lado, já ficou sobejã.mente demonstrado que
nós.
_-· __
No início da semana e_m que o Presidente Itamar assumiu,
o IPMF é terrivelmente regressivo e;porísso mesmo, irá
disse Sua Excelência a toda a Nação: "'Pretendo chamar os
constitufr~se numa pesada carga sobre os sonhos dos assalabanqueiros ao Palácio, pretendo conversar com eles; os ban~
riados.
Diante de um quadro inflaciOnário com tendência a evoqueiras, no meu governo, serão tratados de ou_tra forma".
Digo aos senhores: não vímOs mais absolutamente nada,
luir ainda mais, quando o próprio Banco Centrai teve que
cancelar, na semana atrasada, leilão de bónus, em face da
nenlmma notícia a respeito desse assunto. Ví3.mos no começo,
quando foi proposto o IPMF, os bancos fazendo um lobby
e~c_orchante taxa de juros proposta pelo set.or bancário e pelo
mercado finanCeiro, nâOhá como se adotar medidas que irão
pela imprensa, dizendo que não tinham condições de procesonerar ainda mais a sofrida sociedade brasileira.
sar, dizendo da inviabilJdade._ D~ r~ pente, os bancos não mais
falaram no assunto. Por quê? Alguma resposta deve haver
A nossa missão é a de apreciar com is_ent;á<? e com vistas
no verdadeiro interess_e público os atos, ações e propostas para isso. Creio que está na hora de -o Senhor Presidente
atentar às taxas do mercado, que, enquanto houver juros
que nos são submetidas.
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dessa altura, tanto será caro para a dívida da Nação como
para o consumidor. Conseqüentemente, será rhuitó difícil~ o
povo brasileiro voltar a consumir e a ter um desenyolvimetito
neste País.
Na realidade não se justifica a manutenÇão de tão alto
nível de reservas cambiais cuja taxa -de aplicação-é desconhecida.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço-lhes especial atenção
para -o que vou relatar.
____
_

Na semana passada, o Ministro Paulo Haddad esteve
presente à Comissãõ âe Constituição, Justiça e Cidadania do

Senado Federal, apresentando suas posições a respeito do
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acontecer com os segmentos industrial, comercial e de serviços
no País.
Convivendo com uma inflação de 3"0% ao mês, esses
setores de nossa -economia ganharão novos impulsos inflacionários çÇ>m o início da cobrança do Imposto Provisório sobre
Movimentações Finãnceiras - IPMF, de aproximadamente
5%, Senador N:ey Sl)assuna, em seus custos de produção e
comercialização, dependendo diretamente do número de tr~n
sações ou movimentações financeiras que vierem a ser feitas,
desde a aquisição das matérias-primas até a venda ao con.sumidor.
É para isso que chama atenção o. jõriial O" Estado de
S. Paulo, na última quinta-feira, onde, em coro, presidentes
de associações e sindicatos afirinam que haverá uma brutal
transferência de recursos dos setores privados para o Estado,
além de que "os pequenos supermercados deverão·repassar
aos fornecedores o resultado do c:!ia, seja em cheques ou em
dinheiro, sem_ depositar os recursos nos bancos", disse, por
último, o presidente do Síndicato do Coni"érciO Vãiejis~(-!fe
Gêne_ros Alimentícios.
A sociedade, como um todo, está a observar_ o comportamento desta Casa: ou_somos cúmpliceS do Gove:mo.Federal,
quebrando princípiOs seCulares, modificando a Constituição
para satisfazer o apetite do caixa governamental e ferindo
o bolso do contribuinte ou somos um_ Senado da Repúbl!ca
que caminha com equilíbrio e· com ponderação, sem emocionalismo, trazendo à razão as ações do Estado e, num esforço
conjunto, procurando alternativas concretas.
Para encerrar, Sr. Presidente e Srs. Senadores,_ reitero
ãs minhas homenagens ao Senhor Presidente da República,
em quem confio por se tratar de político honrado e com-inques~
tionável descortino, virtudes que hão de"levá·lO a superar
todas as crises que existem ati que possam Stitgir, Más -tenbo
o dever de alertar esta Casa e as suas lideranças para que
não se consume a aprovação de medidas eivadas de inconstitucionalidade e imprestáveis para contornar o problema da falta
de recursos do erário.
Não podemos transformar o Congresso Nacional numa
oficina de fundo de quintal destinada a "quebrar galhos de
caixa" do Executivo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não fomos eleitos para
trair o povo.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

IPMF.
Disse claramente que espera arrecadar de abril até final
de dezembro 5,3 bilhões de dólares,_~ que os bancos repassariam esse dinheiro após sete dias ao Governo Federal.
Tendo em vista uma inflação de 30% ao mês e qtie os
bancos ficariair(C(:ú'il esses recursOS nüiriã média se tomamos
por base sete dias semanais, quatro semanas aproximadamente, 15 dias com o dinheiro do cheque, ou seja, 0~25 cobrado
de cada cheque. Como disse o Minísti'o Paulo Haddad, somçnte recolhendo o valor original, só me resta uma clara e objetiva
constatação: o Governo· Federal estaria_ recebendo recursos
deflacionados da ordem de 750 milhões de dólares ao ano.
Pergunto: para onde iriam esses ·recursos? Qual o seu
destino?
Claro, mais uma vez esses recursos iriãih -pãra o -bolSo
de quem? Dos acionistas dos bancos, para os banqueiros.
Que risco_ teriam os banqueiros para ganharem aproximadamente 750 milhQes de dólares de IPMF? Nenhum. Simplesmente, no final de cada dia, contabilizariam os cheques pagos
e teriam 0,25% em seu caixa de cada c_h,eque pago.
Sabemos que o sistema bancário brasilefro é um dps mais
informatizados, por que não acelerar, por que não transferir
esses recursos ao E_stado? Se o Govern_o F_ederal nos manda
essa medida, é claro que ele tem necessidade de recursos;
se ele tem necessidade de recursos, por que esperar sete dias?
Seria para pagai· aos bancos?
.
Tive a opôriUilidade, nessa semana que passou, de ler
em várioS jornaiS -âeclarações de banqueiros em que eles diziam que custaria 0,10% a cobrança dps _0,25% de cada cheque. Não posso acreditar que, no fim do dia, a soma dos
cheques pagos, jogando num simples programa de soft uma
linha a mais, tão aparelhados que os bancos estão, que custaria
esse valor. A meu ver, isso é impossível. Claro, Sr. Presidente,
O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
Srs. Senadores, iriam para os Bancos.
a palavra ao nobre Senador Albano Franco.
Daí surge outra constatação: é por isso qUe os bancos
O SR. ALBANO FRANCO (PRN - SE. Pronuncia i>
não estão fazendo lobby contra o IPMF como era de se esperar.
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a aceleSr. Presidente, Srs. Senadores, espero que o Govérno
ração da inflaçãO me traz de vOlta- a esta tribuna. A gr"aVidade
Federal reveja essa posição e obrigue o- recolhimento diário
da situação preocupa tanto quanto os planos anunciados pela
aos cofres da União, em caso de aprovação; o -que considero
imprensa. Já é hora de abandonarmos, em definitivo, a ilusão
impossível dada a seriedade com que os Srs._ Senadores_ irão
dos coti.gelamentos, dos confiscos, dos calotes e outros artifíanalisar tal proposta.
cios que só produzem desorganiZação adicional na ecOnomia.
O alto grau de informatização, co'mo dizia há pouco,
A inflação exige um combate firme através 4e instrude todo O s.:stema banCáfiO _naci_op.al perrriíte~- Sem SOMbra
mentos que respeitem os direitos dos cidadãos e as regras
de dúvida, esse procedimento. Caso contrário, os· bancos usado mercado. Por iSsO, Sou coiltra ·a- calote de dívidas, contra
rão esses recursos para compra de títulos da dívida pública,
intervenções, contra tabelamentos, contra prefixações.
tendo, portanto, uma arrecadação a maior, podendo, dessa
Mas sou francamente favoráVel a um ataque frontal à
forma, ampliar seus lucros operacionais em até um bilhão
inflação neste momento. Acho que as condições são propfcias.
de dólares.
_
_
.
_
-vejamos porque. Um dos componentes mais graves da
Sr. Presidente, Srs. Senadores, se, de toda forma, o IPMF
vier a· ser aprovado por esta Casa, vejo-me na obrígiição, - irlflação atual é a elevadíssima taxa de juros. Alguns argumentam que a inflação baixando os juros baixarão. E uma maneira
ainda, de chamar a atenção de V. Ex~ para o que deverá
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cómoda de raciocinar, mas não resolVe nada. O que interessa
é sair desse círculo vicioso. _
Ninguém de bom senso deseja JUros·negatiVQs. Isso afugentaria os capitais para ativos mais rentáveis. O que se quer
é um ataque às causas da doença e não aos_ seus s_intomas.
É nesse sentido que apresentarei aqui várias medidas concretas.
Quem toma dinheiro emprestado no -Brasíl a Juros de
33, 34, 35%- ao mês e até mais.? Certamente não é o produtor
privado. Nenhum negócio legal permite tal rentabilidade. Nenhum! Por isso, são poucos os que buscam crédito para tocar
o seu empreendimento e muito menoS para investir.
O mesmo ocorre com os consumidores. Com juros que
chegam a 40% ao mês e até mÇtis, são_raros os que ousam
comprar um automóvel a prazo ou um eletrodoméstico. O
nosso crediário foi destruído pelos juros.
Conclusão, o grande tomad9r de empréstimos no l3:rasil
é o Governo. O GovernO Federal, em particular, busca bilhões
de dólares, diariamente, através da venda de títulos no merca~~
do. Tudo para financiar o seu déficít. _ _
__ ~- __ Temos um sistema bancário pecuiiar: são milhÕes de de~
positantes numa ponta e um só tomador na outra. Há bancos
que chegam a emprestar mais de 90% de seus recursos para
os governos. É isso que agrava a dívida pública.
Nesse tipo de operação, os aplicadores cobram um prêmio
pelo risco de comprar um papel de um governo cronicamente
endividado. Quanto maior é o endividaiTiento, mais alta é
a taxa de juros. É o preço da incerteza. Preço esse que é
repassado a toda a sociedade na forma de inflação. Está
claro: a dívida pública é o grande propulsor da escalada
dos juros.
Muitos argumentam que a dívida mobiliária federal é
pequena. De fato, ela está em torno de 10% do PIB, enquanto
nos Estados Unidos ela se aproxima dos 100% e, na Itália,
ultrapassa isso.
O Sr. Ney Suassuna - Permite~me V._ Ex• um aparte,
nobre Senador Albano Franco?
O SR. ALBANO FRANCO~ Com prazer, ouço V. EX',
nobre Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna - Gostaria aperias de divergir de
V. Ex~ Acredito que não é s6 de 90% o percentual de emprés~
timos tomados aos bancos pelo Governo. Acredito que é de
100%. Duvido que alguém da classe produtiva possa pedir
dinheiro a esse preço: Gostaria de divergir apenas nesse ponto,
pois acho que V. Ex• está sendo otiJ?ista.
O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador Ney Suassurra, o aparte oportuno e objctivo de_ V. Ex~ mostra a sua
visão. É corno eu diziã anteríoriricnte-: nenhum negócio legal
permite tal rentabilidade. Realmente, talvez seja modéstia
de nossa parte dizer que está _em torno -de 90%, quando V.
Ex~ acha que estamos praticamente nos 100%. Muito obrigado
pelo aparte de V. Ex•
O Sr. Gilberto Miranda- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. ALBANO FRANCO- Com muito pràzer.
O Sr. Giiberlo Miranda - Senador, tivemos a oportunidade de na semana passada receber o Ministro que, na
sua exposição da situação das finanças do Brasil, falando
na dívida mobiliária, citou valores de 50 milhões de dólares.
Quando falou sobre o antigo BancO Nacional de Habitação,
encampado pela Caixa e mais a dívida da própria Caixa, ~
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cita a cifra de 20 bilhões de dólares. Em qualquer saco que
S. Ex~ colocasse a mão tiraria 10, 20, 50_ bilhões de dólares.
.Jivemos hoje_, todos nóS, a oportunidade- de ler nos jornais
que a Caixa Económica recebeu aproximadamente 14 tr!lhões
de injeção financeira, aprnximadame;nt~ 1 bilhão e 150 milhões
de dólares. Claro, quando o Governo tem a facilidade de
ir ao mercado garantir taxas da ordem de 40%, 44%, cpmo
se fosSe um_Qv~r, t;: os bancos que estão dependendo de
Bãnco Central e de concessões em todo tempo para pegar
esse_dinheiro no mercado tomador, não poderão jamais dar
à classe produtiva dinheiro a 10%, 12% ou 14%. Tivemos
ápOrtunidade de ver, no passado, ministros da Fazenda, como
o Ministro Mário Henrique Simonsen, que saiu porque a infla~
ção oficial era de 30%, 35%, enquanto se sabia que era
-40%. Tivemos brigas neste País - e acho que poucos se
lembram - quando a Fundação Getúlio Vargas am,mciava
que tínhamos uma -inflação de 15% e _o Ministro Delfjm
Netto dizia que era de 12%_. Então cansamos, neste País,
de pagar juros a 1/3, 114, 1/5 desses valores. O discurso de
v_. Ex~ vem bem a calhar. Está na hora não só de combater
o IPMF, de combater todos esses tributos. Eu acho que o
Governo Federal, que está muito preocupado com o fusqui~
nha, com o Fiat e com outros subsídios, quando lemos nos
jornais hoje, mais subsídios para carro importado, mais subsí~
dios para caminhões, para camionetes, por que não uma polí~
tica para baixar efetivamente a inflação? Eu acho que o discur~
so de V. Ex~ vem justo, vem no momento exato. Muito obrigado pelo aparte.
O SR. ALBANO FRANCO - Nobre Senador Gilberto
MirandÇt, o aparte de V. Ex•, principalmente com alguns exemPlos cítados, vem valorizar o nosso pronunciamento. E é mis~
ter destacar e ressaltar o importante pronunciamento de V.
Ex~ de há poucos instantes, qUando V. EX~ me antecedeu
- na tribUna.
Efetivamente; nós não poderemos combater airtflação,
que hoje é o maior advérs-ário da sociedade brasileira, sem
conseguir atingi! uma quêda Sensí\,-el e imediata nas taxas
de juros.
O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. EX~ um aparte?
O SR. ALBANO FRANCO~- CQffi muito. prazer. meu
nobre Líder Ney Maranhão.
O Sr. Ney Maranhão-- Senador Albano Franco~ V. Ex~
está tratando de um assunto de grande importância e interesse
para este País. Como este tema está sendo momentaneamente
discutido pelo Senado, todo o país tem suas atenções voltadas
para cá. Acho muito importante que V. Ex~ .• hoje, através
deSta tribuna, o analise tão bem, já que V. Ex~. com o peso
que tem, representando um grande segmento da economia
do País, corno Presidente da CNI e como Senador da Repú~
blica. Tem razão V. Ex~, lembre~se, Senador Albano Franco,
quando nós aqui, neste Senado, lutamos, se não me engano
há três semanas, para fazer o acordo, do qual saiu a Resolução
n~' 50 do Senado Federal, para controlar as dívidas internas
- dos grandes Estados devedores. Quatro deles controlavam
85% do déficit interno deste País. Hoje está se repetindo
o que aconte~ia àquela época, é o que v.· Ex~ está neste
momento alertando em seu pronunciamento. Os bancos preferem emprestar dinheiro aos EStados, com ágio· -muito maior
do que o mercado, do que emprestá-lo aos empresários, aos
agricultores ou aos grand~s investimentos,_ nos quais há pro.postas de desenvolvimento, porque a taxa é sempre elevadís~
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sima. E isso está se repetindo hoje, Senador. O Senado da
República tem uma responsabilidade muito grande em votar
esse projeto. Estamos aqui, Senador Albano Franco, solidário
com V. Ex\ já que--queremos um projeto de ajuste fiscal
com justiça fiscal, o que não está acontecendo. Se_c.sse Lmposto
for aprovado, faz-se -ncCessárió- tirar oUtros impostos, para
haver a compensação. Falo isso, Senador Albano Franco,
com autoridade, porque naquela época respondia pela Lidee falei, ao voltar do Palácio do Planalto, sobre esse problema
da sonegação, quando 80% do empresariado sonegava por
uma questão de sobrevivência, por causa dos sessenta impostos que tinham que pagar.- As-empresas, Senador Albano
Franco, tinham entre seus empregados técnicos competentes
exclusivamente para dizer e orientar sobre pagamento dos
impostos. Perguntaram-me se eu sonegava impostos. Eu disse:
'"Correto." Claro que disse isso por força de expressão. Tive,
inclusiVe aqui, no Senado, a solidariedade de 18 Srs. Senadores
neste Plenário. Quero dizer a V. Ex~ que eu queria-chamar
a atenção da sociedade e do Congresso para que se fizesse
uma lei justa, através da qual todo mundo pagasse os seus
impostos. No dia 26 do mês passado recebi da Receita Federal
uma comunicação de devolução. É claro que eu não poderia
sonegar e V. Ex• sabe que eu não_sou doido, não rasgo dinheiro. Se cu tivesse "rabo de palha" não dizia isto. Tenho a
documentação e virei, aqui, ricste Plenário, Sr. Senador, para
agradecer os Senadores que, naquela épçca 1 sntenderam o
meu pensamento. Nada devo. Ao contrárip.._ __ voureceber,
aqui, na Susan 30 e tantos mil cruzeiros que declarei a mais.
Te"rei, então, a-oportunidade de dizer isto_no Senado e mostrar
esta documentação aos companheiros. QuerO- parabenizar V.
Ex~ pelo seu pronunciamento. Tenho certeza de que votaremos nesta Casa um projeto com consciência, pã.ra não continuarmos enchendo as burras dos banqueiros, porque o saco
deles nunca enche. Nós vemos em todos os jornais os lucros
lucro de tal banco, lucro do banco "x".
que eles têm E tanto__ dinheiro que não cabe nesta nossa maquinazinha.
Quero, portanto, parabenizar V. Ex~ e tenho certeza de que
V. Ex~ terá a solidariedade deste Senado para fazermos um
ajuste com justiça fiscal, para que todo mundo pague.
O SR. ALBANO FRANCO--=- Meu caro Senador Ney
Maranhão, agradeço-lhe o aparte. V. Ex~ terá oportunidade
de ouvir, durante o nosso pronunciamento, algumas das observações importantes que efetuou no seu aparte, como tarii.bém
todos nós, seus colegas e amigos, aqur ilO -Senado, fiCamos
felizes com o que ouvimos de V. Ex\ cjüàn-do recebeu um
atestado, um documento oficial da Receita Federal a respeito
do procedimento pessoal de V. Ex•
Muito obrigado, Senador Ney Maranhão.
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V.

O SR. ALBANO FRANCO Senador J arbas Passarinho.

Ex~

um aparte?

Ouço ó-apaffe--do nobre

O SR. JARBAS PASSARINHO- Eu aguardava o desdobramento do discurso de V. Ex~, certamente, porque sei que
V. Ex• não fica'á apenas na fase de análise e de dar diagnósticos, mas também vai apresentar soluções. Entretanto, neste
momento em que meus colegas aparte aram V. Ex•, achei
oportuno pedir esse instante, no momento em que V. Ex~
fala no crescimento da dívida mobiliária federal, quando ela
atinge 10% do PIB - já atingiu 13% do Produto Interno
Bruto! Por que os Estados Unidos podem chegar a 100%?
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Porque nós todos financiamos o déficit público americano,
porque todos nós compramos dólar, o mundo inteiro compra
dólar e financia, mas não compra cruzeiro. De maneira que
me espantei - e o termo é exatamente esse - quando li,
recentemente, a declaração, supostamente, de u_ma alta figura
da República, com responsabilidade no Governo, dizendo
que a inflação não resulta de o Governo gastar mais do que
arrecada. Sempre aprendi que quem gasta mais do que arrecada endivida-se. _Se é _um de nós, não tem outra saída, se
é o Governo, tem três saídas; ele pode emitir títulos- como
V.- Ex~ está mostrando em seu disCurso a que preço e daí
a alta de juros- pode pedir empréstimo no exterior e pode
também, por seu turno, utilizar a maquineta de produção
de moeda e de cédulas. ~o tão, essa não me parece uma colocação que possa ser recebida por nós, com a experiência que
temos de vida, sem um protesto. Se realmente essa declaração
do Governo é verdadeira, peca pela base, porque a partir
do momento em que se_ gaste mais do que se arrecada, é
evidente que se tem uma pressão autónoma de inflação. Mas
aguardo o discurso de V. Ex• para quando chegar o momento
exato das sugestões, da terapêutica, No momento V. Ex• está
fazendo apenas o estudo dos sintomas desta crise brasileira.
Muito obrigado.
O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador Jarbas Passarinho, o aparte de V. Ex~ enobrece nosso pronunciamento.
Concordo plenamente, não só por ser verdadeira a observação
de V. Ex•, mas principalmente porque a economia nos ensina
que não é possível fazer milagre gastando mais do que se
arrecada, sem provocar, sem promover o crescimento dã-inflação.
Agradeço o aparte de V. Ex'.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quanto inaior é o endividamento, mais alta é a taxa de juros. É o preço da incerteza.
Preço esse que é repassado a toda sociedade na forma de
inflação. Está claro, a dívida pública é o grande propulsor
da escalada dos juros.
Muitos argumentam que a dívida mobiliária- feder"ar é
pequena. De fato, ela está em torno de 10% do PIB, enquanto
nos Estados Unidos ela se aproxima dos 100% e na_ Itália
ultrapassa esse valor. Mas, ao_contrário daqueles países, nossa
dívida cresce a uma velocidade meteórica e a preÇos 11i.su-portáveis. Lembremos que o Plano Collor I foi implantado quando a dívida chegou a 13% do PIB.
O grosso da nossa dívida é composto de títulos de curto
prazo. Isso força a alta de juros. Há momentos em que o
Governo só consegue vender títulos se pagar juros acima da
inflação. No ano passado tivemos 2, 3 e até 3,5% ao mês,
em termos reais! Isso dá 35% reã.is ao anb! Em termos reais!
Aí está a raiz do problema. Haja dinheiro para remunerar
uma dívida na base de 35% reais!
- Como para:i com isso? Esse é o alvo de minhas sugestões.
Apresento-as neste Plenário porque- váriàs delas dependem
da c~laboração e da aprovação do Congresso Nacional.
· ·sr. Presidente, Srs. Senadores, partiildo diretamente para
a terapia, adianto que muitas medidas a serem apresentadas
já vêm sendo ventiladas. Meu esforço aqui é de ordená-las
e, sobretudo, enfatizar a viabilidade de executá-las dentro
da lei e dos princípios da liberdade económica. Nesse sentido,
elas estão em consonância com a orientação do Presidente
Itamar Franco e do Ministro Paulo Haddad que, desde o
início de seu trabalho, deixaram claro que o combate à inflação
será feito seni congelamento, sem calote, sem -confisco, sem
prefixação.
-· ---
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, o problema exige presteao Ministério do Trabalho e encontrava essa inflação em
za, mas não há razão para precipitações. Nesta Casa, temos
24,5%. Talvez aí esteja uma explicação de os estados- como
de ser os guardiães da legalidade. Temos de exerc~tar nossa
V. Ex~ diz af- por não terem suas torneiras fechadas, comproreflexão de modo sereno e aberto para que a população possa
meterem toda uma estratégia nacional. O segundo ponto que
ver que tudo aqui é feito às claras e não na penumbra dos
V. Ex~ fala é sobre a troca de volume de dólares. Impressiogabinetes do arbítrio.
nou-me, também, quando Ministro da Educação quando ouvia
Vamos direto ao ponto: se a dívida dos governos é a
do Ministro João Paulo dos Reis-venoso que ele não queria
causa principal das altas taxas de juros, como sair disso? É
mais de 6 bilhões de dólares, pois era o que tinha de reservas
claro, fazendo diminuir o-e-ndividamento, alongando os prazos
líquidas no Governo Médici, por·que a essas reservas deveria
de vencimento e reduzindo a sua remuneração.
corresponder uma emissão de cruzeiros, para poder lastreá-las
Como chegar a esse ponto respeitando a lei e a-economia
no mercado interno e que isso era, também, um fator autóno~
. mo de inflação. Agora, estando presente na Casa o Líder
de mercado? Aqui vão as minhas sugestões.
1. No que tange ao volume da dívida, algumas soluções Pedro Simon, o Vice-Líder do Governo e naturalmente os
já estão bem encaminhadas. Ao ap-rovar o ajuste fiscal, a partidos que apóiam o Governo- V. Ex' mesmo é um- dos
Câmara dos Deputados proibiu a emissãO de títulos públicos
que apóia o Governo - pergunto~me se esses 20 bilhões de
estaduais e municipais para o -pagainenro de juros, encargos dólares, considerados hoje como parte das reservas brasileiras
e serviços das dívidas.
e que já vêm do Governo Collor, com o Ministro da Fazenda
anterior- se tem cabimento realmente no momento em que
Alerto esta Casa par~ a necessidade de se manter tâ.l
se fala que isso pode ser uma pressão autônoma de inflação
decisão. Sei cj_ue ela é dolorosa para os estados que tomam
ou não. Parece que a crítica de V. EX" me leva a essa conclusão.
empréstimos de seus bancos para eqUilibrar as COntas do TeDesculpe a interrupção.
souro e realizar investinlentoS.- Mas essa hemorragia tem de
ser estancada, pois de nada adianta fechar a torneira fe"defal
O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador Jarbas Pase. deixar todas as demais abertas. Uma medida coino essa
sarinho, agradeço a participaÇão de V. Ex', que valoriza o
contribuirá ffii.Iito para reduzir os juios. ·
·
no-sso- pronunciamento. TroUXe V. Ex~ alguns exe_mplos da
História brasileira no que se refere à emissão de títulos por
2. A troca de grandes volumes de dólares por·cruzeiros,
parte dos Governos estaduais e deu um exemplo concreto
realizada diariamente pelo Banco Central, também pressiona
do que ocorreu no Estado de São Paulo.
o Governo a colocar títulos públicos a juros cresceilie·s. Com
Por isso, apelamos ao Senado Federal que, ao votar o
um superávit comercial da ordem de US$ 6 bilhões, e-m 1992
ajuste fiscal, referende a deciSao d3-Cãmara dos Deputados
e em face do grande volume de recursos externos_ que aqui
nesse sentid9. Não adianta o Ooverno fechar as torneiras
chegaram, à busca de taxas de juros reais imbatíveis no resto
do mundo, o Governo têm sido forçado a vender uma quantina área federal sem que· os outros níveis sejani atírlgidos.
Quero dizer a V. Ex~ que vamos abordar o assunto ao
dade gigantesca de títulos- aumentando o v9lurb.e e o custo
··
da rolagem da dívida.
qual V. Ex• -~e referiu no fihal ~o _seu apatte,- inclusive com
algumas sugestões e idéias aCerCa das nossas reservas em dólaO Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. Ex~ uma nova
res, das nossàs divisas.
interrupção, Senador Albano Franco? _
· ··
- Continuando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como reduO SR. ALBANO FRANCO - Com muito prazer e com
zir essa pressão? Vejo com muita simpatia a idéia de se abrir
especial atenção, nobre Senador Jarbas Passarinho ...
para os exportadores a possibilidade de utilizarem contas em
.
.
.
dólar. Tal liberdade permitii'á aos empresários comprarem
O Sr. JarbaS Passarüilio- Para percutir exatafriente esses
.diretamente os equipamentos e matéria-prima que necessitam,
dois pontos a que V. Ex• acaba de se referir. Não pretendo
pagando em dólar, sem forçar a troca: de moedas estrangeiras
trazer ao conhecimento da Casa, uma vez qtie é praticamente
poi cruzeiros,·Tal rhedida ajudará, igualmente, a baixar os
de domínio público. É uma história que se conta e"ntre o
juros.
Presidente Castello_ Branco e o GOVernador de São Paulo,
3. Temos de sair fora da rolagem de curto prazo. Isso
Adhemar de Barros Filho. Diz-se que ele foi poupado, o
é consen-so.- Mas como escapar desse redemoinho? Como fazer
Governador Adhemar de Barros, diante de um ricordo que
um credor intento trocar, voluntariamente, um título de 30
teria sido feito com o Presidente Castello Branco. O -preSidias por outro de 90, 120,-180 di~s e até mais? Essa travessia,
dente diria": "Esaueca o seu futuro nite en esnnecn o SP.n
evidentemente, tem de- sei íealizada _sem calote. Basta de
P~~-s-~d~:;·-E "e;q~~Ç~~ s-e~f~t~~~;;-clu~ri; cÜ~e~q~~-;1~ ;x~t;
confiscos. Basta de empréstimos compulsórios. Basta de arbímente não pretendesse caminhar na direção de novamente
trio.
se candidatar à Presidência da República. Mas o grande proNesse ponto, merece aplauso a idéia de se criar um título
blema - e que me parece importante no momento em que
público lastreado em ouro ou dólar, mas da reserva cambial.
V. Ex~ cita, e seria ilustrativo também combinar isso com
Isso reduz o risco e o valor do prêmio. A remuneração do
o fato de São Paulo - é que enquanto o Governo Federal,
empréstimo passada a usar taxas de juros que se aproximam
através do Ministro Roberto Campos, do Ministro Bulhões
do mercado internacional - em torno de 7 ou 8% ao ano
de Carvalho, tratava de reduzir a inflação, São Paulo poderia,
-bem mais baixas do que se cobra internamente.
emitindo os seus títulos, acabar com to,do e_sse esforço nacioUma medida desse tipo vai ao âmago do problema e
nal. Por isso, então, é que provavelmente se deu uma ação
contribuirá para reduzir os juros.- Mas, insisto, ela terá de
violenta, uma ação de cassação, uma ação revolucionária na
ser voluntária e utilizar. como colateral, de forma gradual
época, para conter isso nos seus devidos limites. Não estará
e parcimoniosa, re-cursos das reservas cambiais existentes. Paaí, talvez, uma explicação por que o Presidente Castello Branra tanto, serão necessárias algumas mudanças na legislação.
co ao chegar encontrou uma expectativa de inflação de 144%
o que, mais uma vez, d~pende da compreensão desta Casa.
ao ano, sem correção monetária. E três anos depois eu chegava
Por isso, proponho que pensemo~ nisso desde já.
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Medidas como estas ajudarão a equilibrar o orçamento
do Governo Federal, que hoje tem cerca de 60% de seus
recursos comprometidos com o pagamento de juros. Este é
o grande problema: consumimos 60% dos nossos parcos recurR
sos com juros! Isso é um absurdo.
4. No campo do orçamento vejo com igual _simpatia a idéia de se racionalizar algumas transferências federaís para
Estados e MunicípiOs. A Constituição de 1988 cortou receitas
da União, transferiuRas para os Estados e Municípios, mas
reteve com o Governo Federal as responsabilidades de execuR
ção das tarefas. Temos de ser coerentes e apoiar a descentralização gradual dessas responsabilidades. Isso será decisivo
para recuperar a saúde das finanças federais e reduzir a necessidade do Governo· tomar dinheiro empreStado a juros intoleráveis.
5. Mais do que nunca, temos de cuidaJ do bom uso das
novas receitas do Governo-Federal. A Câmara dos Deputados
foi sábia ao exigir a vinculação de boa parte do IPMF a projetas
sociais. Mas não podemos esquecer que, pelo plano original,
urna parcela substancial desses recursos se_ria usada para resgatar uma parte da dívida interna. Isso é e_s~o,_cjal. Deve ser
mantido. Apresentarei emendas nesse sentido. Esta Casa tem
a responsabilidade de insisür no resgate parcial da dívida interna. Ele é tão importante qllanto os- prograni~fs sociais pois,
com isso, reduzem-se as taxas de juros e, em seguida, a inflação.
Devo a esta Casa e aoS meus companheiros empresários
uma palavra sobre o IPMF. Minha luta diária t~ril sido contra
o aumento de impostos. Essa é a linha da COnfederação Nacional da Indústria da qual sou Presidente. _Porque, no Brasil,
poucos pagam muito e muitos pagam pOUcO, ou nada. Sempre
fui favorável _à_ redução de alíquotàs para os que já pagam
e à tributação daqueles que nada pagam.
Entrei na discussão do IPMF com esse espírito. Originalmente, esse imposto seria compensado com a. redução de outros. Mas essa compensação foi retirada ao longo do processo.
Mas lutarei por ela. Estou apresentando emendas nesse sentiR
do. Penso ser viáv:el a redução da contribuição social sobre
o lucro das empresas e 'o COFINS. antigo FINSOCIAL.
Rc_conheço a situação dramática do Tesouro Nacional.
Ninguém ignora que os· hospitais públiCos_ estão à beira do
colapso. Ninguém desconbece_a fragilidade da nossa Educação, da assistência social e também da infra-estrutura.
·
Por iSso; alguma receita ptedsava ser gerada em caráter
emergencial, Isso _foi pedido pelo Presidente Itama_r_ Franço
em nome da governabilidade. Vejo o Presidente Itamar Franco como um homem de bem. Reta de condUta. De grande
sensibilidade social. Enfim, um gõVemante que merece um
voto de confiança.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi dentro desse contexto
que cedi nas rriinhas convicções e passei ·a apoiáf"a àpt6Vação
do IPMF.
·O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Senador Albano Franco, a Presidência lembra que o seu tempo
está esgotado, para-efeito de cumprimento regimental.
O SR. ALBANO FRANCO - Agradeço a compreensão
de V. Ex~ para o término do pronuriciãmento.
Na vida pública, há hora de lutar e hora de transigir.
Esta Casa tem sido um exemplo de tolerâncja e compreensão.
Contrariando mu_itos:íntere~ses pessOais, as circunstâncias nos
levaram a aprovar os mais ousados planos econôinicos e áté

mesmo um confisco de poupanças e ativos individuais. RejeiR
tá-los, naquele momento, seria optar pelo mal maior.
Vejo o IPMF como uma solução precária, mas necessária,
na atual emergência. Tomei essa posição ouvindo a minha
consciência e contrariando meus interesses empresariais imediatos. Meditei profundamente -sObre o qú.e Seria deste País
se tal imposto não fosse aprovado.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, por isso, ninguém poderá
acusar a mim ou ao empresariado industrial de inviabilizar
a governabilidade solicitada pelo Poder Exe_cutivo.
Mas esse novo imposto tem de ser transitório mesmó.
Ele tem de ser bem utilizado. E alcançar os que sonegam.
A Cânlàra dos Deputados e-stabeleceu uni prazo para testar
sua eficiência até 31 de dezembro de 1994, m<,l.s o ideal é
um ano. Especialmente porque, em poucos meses, iniciaremos
a reforma constitucional. E podemos iniciar pela reforma tributária, com a máxima prioridade, e--assim dar urna solução
definitiva ao-·atu-al desequilíbrio fiscal. Apresentarei uma
emenda nesta direção.
6. Ainda no campo-do IPMF, é lamentável ver um movimento que busca isentar as operações governamentais. Admite-Se que ã. União, estados e munjcípios não cobrem tributos
_uns doS OUtros. Mas nada além disso'--A redução de recursos
do IPMF diminuirá seu potencial de resgate da dívida interna.
Esse imposto tem de ser universal, tanto para,o setor privado
como para o setor público.
Sei que essa é uma decisão difícil para nós, Senadores.
Mas, é neste momento que devemos pôr os interesses nacionais acima dos interesses estaduais, porque a universalização
do imposto eleva a garantia de se vencer a luta contrÇt a inflação
que- isto sim -interessa realmente ao povo.
7. Ainda no campo da articulação entre União, estados
e municípios; estamos diante da necessidade de defirür melhor
as condições de rolagem das dívidas internas daquelas unidades. Um projeto de lei específico" sobre essa matéria acaba
de entrar no CongressO Nacional. Estou at~nto a ele.
Essa lei é de ~xtrema importância. É aí que temos a
oportunidade de estabelecer mecanismos eficazes para conter
o endividamento desordenaçlo. Isso, ao longo do tempo, ajudará' a sanear as finanças dos eStados e municípiOs e, em
conseqüência, reduzir os juros e 'a iilflação. · ·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui estão as minhas sugestões. Nada de pacotes. Nada de sobre::;s~.l~os. Que Deus
-nos afaste de uma vez por todas _das_ experimentos de laboratório. O povo náo_é cobaia. Nem há mais razão.para isso.
Julgo termos hoje as condições políticas necessárias -para adotarmos medidas legais que visam_(1) alongar q perfil da dívida
interna; (2) ordenar a sua rolagem; (3) reduzir seu crescimento; (4) baixar SQbstanCialment~ os juros. A articulação
de tais medidas haverá de nos tirar desse perverso círculo
vicioso formado por inflação-juros-inflação.
A maioria delá.S depende da aprovação do Congresso
Nacional. Temos de meditar sobre elas para que, na hora
certa, esta Casa possa garantir ao Presidente Itamar Franco
o apoio de que tanto necessita. Assiin fazendo, teremos mais
força para cobrar da administração federal a mais rigorosa
austeridade nos seus gastos.
Temos de aproveitar a sOlidariedade que se formou no
Coq.gresso Nacional em torno do Presidente Itamar Franco.
Projetas julgados como politicamente inviáveis foram: -àprovados em tempo recorde. Assim foram o- ajuste fiscal, a lei
dos portos. e tantos outros.
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Esta convocação extraordinária termina com um saldo
bastante positivo. O Congresso Nacional cteiDonstrousensibilidade, porque trabalhou com ~fin~ e muita boa vontade.
Essa mesma boa vontade haverá de ser utilizada agora e para
a aprovação de medidas efetivas no combate ao endividamento
interno, aos juros exagerados e à inflação._
__.Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. lMuito bem!
Palmas)
·

DURANTE O DISCURSO DO SR. ALBANO
FRANCO, O SR. CHAGAS RODRIGUES, I•- V ICEPRESIDENTE, DEIXA A CADEIRA DkPRESIÊNCIA, QUE É OCUPADA PELO SR. HUMBERTO
LUCENA, PRESIDENTE.
.. .
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Alfredo Campos - Álvaro Pacheco - .Oafcy Ribeiro
-

Eduardo Suplicy -

Iram Saraiva -

Jarbas Passarinho

-José Fogaça -José Sarney- Júlio Campos - Louremberg
Nunes Rocha - Luiz Alberto - Márcio Lacerda - Meira
Filho.
O SR. PRESIDENTE (Humberto' Lucena) - Sobre a
mesa, comunicação que· será lida pelo Sr.-1\' Sécretári6.

É lida a seguinte

Excelentíssimo Senhor
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Senado Federal
Nesta
Brasília, 8 de fevereiro de,_1_993
Senhor Presidente,
Comunico, nos ter-mós· dO artigo 39, ·annea 3, piiági3fo,
único, que estarei ausente do País no período de 10 a 21
Uo corrente mês.
Atenciosamente,- Senador Esperidião Amin.

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) diente lido vai à publicação.

O expe-

-A Presidéncia comuniCa ao-Plenário que designou a·
Senadora Eva Blay para participar, representando o Senado
Federal, das reuniões a serem realizadas pela Associaç3o Internacional de Sociologia, na Costa Rica, no período de 18
a 27 de fevereiro do corrente.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esgotado
o tempo destinado ao Expediente. Presente na Casa ST Srs.
Senadores
Passa-se-á-

ORDEMDODfA
Sobre a mesa, re_quer_imento de inversão da Ordem do
- Dia que será 1íd0 pelo sr. Jl' Secretário.-É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 12S,:OE 1993
Nos termos do art. 175, alínea d~--do Regimento Interno,
requeiro inversão da Ordein do Dia, a fim- de que a rriatéria
constante do item n•' I seja submetida ão_P.lenário em último
lugar.
·--·
Sala das Sessões, !O de fevereiro de 1993. - Bello Pai-ga.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Será feita
a inversãÇ) requerida. A matéria constallte do Item 1 será
su"Qmetida ao Plenário
último luga_r.
--· A Pà:sidênciá retira da Ordem do Dia o Item 2, nos_
termos do art. 175, e, do ~egiinento Interno, tend:o em vista
a ausência em plenário do Sr. Senador Cid Sabóia de Carvalho,
autJ:?r do rec~uso objeto-daquele item. _
E o seguinte o item retiraâo:

em

.-2-

Discussão, em turno único, do Parecer

n<:> 12,

de 1993,

da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o

Ofício n9 93, de 1993, da Presidência do Senado Federal,
sobre recurso interposto pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho
contra a decisão tomada pela Presidência desta Casa por ocasião da votação do destaque para a rejeição do inciso IV
e § 2" do art. 37 do substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara
n' 11, de 1991.
o SR. PRESIDENTE (Humoerto Lucena) -~:Item 3_:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO
N' 2, DE 1993
-(Incluída em Ordem do Dia nos termOs do art.
-357 do Regimento Interno)
.
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de
emenda à Constituição n'2, de 1993 (n'48/91, na Câmara dos Deputados), que altera dispositivos da Constituição Federal (Sistema Tributário Nacional), tendo
Parecer favorável, sob n9 25, de 1993, da Comissão
__ -De Çonst~tuiçao, JUstiça e_Ci!iadania .. (l ~ Sessão
qe discussi\0) _ • _ . ·
_
.,
_ (Dependendo de deliberação sobre Questiío de
Ordem do Senador José Pa-ulO EfiSol que interpôs recurso aO Plenário de decisão da PreSidência)
A Presiçl.ência lembra aos Srs. Senadores que os pronunciamentos do Sr. Senador José Paulo Bisai, bem como·a decisãO da Presidência sobre a matéria, foram publicados.em· avulsos e entregue_s juntamente com o espelho da Ordem do Dia,
, já distribuídos em plenário. · Tendo havido recursn,da decisão da Presidência pai-a
o Plenário, de autoria do Sr. Senador José PauloBisol, coloca-remos, agora-, então, em discussão e votação a decisão da
Presidência ao recurso do Sr. Seriador Jose Paulo Biscil.
A Presidência tem. pOr- dever esclarecer à Casa que o
Sr. se·pador José Paulo Bisol, arrimado em dispositivo consti, tucional e eni dispositivos regimentais, solicitou da Presidência, já então em questão de ordem, que a Proposta de Emenda
-Constitucional, oriunda da Câmara dos Deputados, fosse dividida em cinco propostas, po·rque, segundo S. Ex•, não estaria
havendo correlação entre as matérias e: S. Ex~ invocava; em
defesa da sua questão de ordem, basicamente, o a-rt. 371 do
Regimento Interno onde se lê:
"Art. 371
vedada a apresentação de proposta que
objetive alterar dispositivos _sem correlação direta entre si."'
A Presidência, ao proferir a sua decisão, explicou ao
Sr. Senador José Paulo Bis_ol e à Casa que, a seu ver, o
dispositivO em questão- refeie-se não votaçãO de proposta
de_ emenda constiiucíonal, mas à apresentação, e, nó caso,
não- se trãta de· apreseritaçáo de proposta, mas de votação
de proposta de emenda constitucional oriunda da Câmara
dos Deputados.

-e_

a
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Contra essa decisão da Mesa insurgiu-se O tlObre Senador
José Paulo Bisai, que recorreu da decisão em questão de
ordem para o Plenário.
-Vamos, agora, colocar em votação a decisão da Mesa
ao recurso do Senador-José Paulo Bísol, sendo lícito aos Srs.
Senadores o encaminhamento da votação.
Assim, a Mesa faculta a palavra aos Srs. Seriadores que
quiserem encaminhar a votação da decis_ão da Mesa.
O Sr. José Paulo Bisol- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc~na) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, vou fazer um esforço para ser simples e não
emocional, porque V. Ex.s já testemunharam múltiplas vezes
que, na medida em que me_ sinto com razão, torno-me emocional. Não estou jogando a vida nem a verdade nesta causa.
EstoU jogando, a meu ver, modestamente, a seriedade do
processo legíSiativo.
_
O art. 59 da ConstituiÇão Federal_faz uma relação descendente, do ponto de vista hierárquico, dos produtos do processo
legislativo. O príilú!ifo e rtiaiS alto nível da produção do processo legislativo é a einenda constitucional. Isto significa- que
ela não é comO a criação de um dispoSitíVó~COnstitucional.'
Para se elaborar um dispositivo constitucional, é indispensável
que se tenha poder constitUinte. Para se elaborar uma emenda
constitucional, é suficiente que se tenha podetlegislativo.
ESse ar"C 59 fala em processo, e processo supõe uma
anterioridade. Só há processos se há disposição que preveja
o ritmo e o rito do comportamento. No seu parágrafo único,
o referido dispositivo prevê um dever do Legislativo brasileiro,
no sentido de elaborar- uma lei complementar que regule,
que reja, que regulamente o processo ·legislativo. Essa lei
complementar não fOi feita. Assiin, rião temos a regra imediatamente infr3.constitucional que nos dite como fazer emendas
constitucionais.
Antes, porém, desse dispositivo constitucional, o processo_ das emendas constitucionais era regido pelos Regimentos, pelo Direito rcgirilCntal. Chego, entãó, à conclusão gritante, em matéria-de imp-ositividade, de imperatividade, de que,
na ausência da lei complementar que dite como se deve fazer
uma emenda constitucional, deve prevalecer o Diú:to regimental.
Ora, o Dii:cito regimental emerge d_o vernáculo, do dicionário. Ainda ontem referi-me àquele provérbio dos juristas
anglo-saxões: "Never cite the dictionary as authority". Mas,.
no caso, como não tenho a autoridade do legislador, que
não _fez a lei complementar, preciso me socorrer do vernáculo.
E o ato de emendar, tanto __no_ Dfcioriário Aurélio como em
qualquer outro que quiserem consultar, significa, é -igUal a
corrigir defeito óu falta.
Por isso, tenho que imaginar que a emenda ex defiriitione
e ex hypothese supõe um todo no qual ocorre uma falta ou
um defeito; e -tilgtesso. então, com a emenda para suprir a
falta ou para corrigir o defeito. Quer dizer, a emenda, vernacularmente, signifiCa a referência a uma Unidade. Daí por que,
desde que se faz emenda constitucional na República brasileira, os Deputados e os_ Senadore.s apresentam a emenda
de um dispositivo, porque a emenda supõe o suprimento de
uma falta e. a corrigenda de um defeito. Então, a emenda
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tem que ser, por definição, individualizada, tem que dizer
respeito a um dispositivo.
Na parte geral do nosso famigerado Regimento, existe
Uma regrinha que diz que não será admitida emenda que
disser respeito a mais de um dispositivo. Está escrito no art.
230, é uma regra geral. Tudo isso confirma o que estou afirmando. Mas o mesmo dispositivo abre urna exceção: é_ possível
fazer emenda a mais de um dispositivo quando, modificado
o dispositivO-principal, se produzem contradições em relação
a outros dispositivos.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Senador
José Paulo Biso!, sou obrigado a advertir-lhe que V. Ex• já
excedeu em cinco minutos o tempo regimental para o encaminhamento da votação.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Então, V. Ex• vai ter
que admitir comigo que vamos ter que votar sem saber das
coisas.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Leio pata
V. EX" o que dispõe o art. ~-4 do nosso Regim~nto:
''Art.- i4- O Senador POderá fazer uso da palavra:
V - no encaminha_m~nto de votação (art. 308
e 310), uma só vez, por cinco minutoS."
Estou procurando cumprir o Regimento, riã'o-s6 em fetação a V. Ex~, mas também aos demais senadores que se pronunciarão.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -Sr. Presidente, o ·art.
230diz:'
"Ari. 230".....:.... Não se .admitirá emenda:
·····························~·~···········:······················

c) que diga respeito a mais de um dispositivo( ... )"
E estamos discutindo isso. A questão é relevante e não
é fácil. Por isso, pediria a tolerân_cia de V. Ex~
Temos que nos socorrer do. no.sso Regimento e_do nosso
vernáculo e não_ admitir emendas que não suponham uma.
correlação_ direta ou lógica. Quer dizer, para abranger mais
de um dispositivo, é-iridispensávê:l que, entre eles, exista uma
correlação direta ou lógica.
·
Pergunto a V. Ex~: se realmente for feita a leitura analítica do projeto d_e ajuste fiscal -os dispositivos estão todos
correlacionados, vou me fixar só ·num, e no mais importante,
que é o_ que me interessa; qual é a relação direta, qual é
a relação lógica entre os dispositivos do ajuste fiscal - c
só se discutiu ajuste fiscal- e 3 ação declaratória de constitu.:
cionalidade da competência, criada neste projeto, do Supremo
Tribunal Federal? Qual é a correlação lógica ou direta que.
existe entre o ajuste fiscal e a ação de interpretação do Direito
Federal, também criada por esse projeto?
Na pior das hipóteses, se quiséssemos _admitir elasticamente a correlação dos dispositivos sobre Direito Financeiro
- e o Direito Fiscal não exaure o Direito Financeiro, mas
não quero nem entrar nesta discussão -teríamos_ que separar,
por um dever de direito, por um dever imperativo de haver
um processo legislativo, os dispositivOs que tratam do tema
financeiro e fiscal do dispositivo cjue está faze-nQo uma reforma
judiciária, refoima esta que a COnstituinte- não teve coragem
de fazer, e que os militares não tiveram_ a coragem de fazer.
A reforma dos militares em 1967, quando estabeleceram a
avocatória, foi uma água benta perto do vinagre e da brutali-
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dor Mário Covas, uma regra que possibilite ao cidadão brasidadc dessa reforma judiciária que se eStá fazeiido, num dispo~
sitivo, nesse projeto de ajuste fiscal.
.
-·
leiro revisar o erro desses tribunais ditatoriais. Não podemos
empedrar o Direito. Não podemos petrificâ~lo, torná-lo imodiA imprensa não noticiou absolutamente nada, e aqure-stá
fitáveL Pelo menos, vamOS colo_car um~ regra.
---o jogo: ninguém discutiu; os Srs. ~enaçlores não P,iscutiram.
Onze -Ministros vão decidir o destino jurídico-constituLá na Câmara, um Deputado levantou essa questão, mas
cional desta Pátria. Ontem, eu disse como esses Ministros
não foi ouvido, porque é difíCil ser ouvido por SOO peSsoas
são nomeados e lembrei aos brasileiros qüe (jtiiseraril me ouvir
em contínua e inesgotável conversação. Ninguém discutiu isso.
que o Pontes de Miranda nunca foi convidado para ser ministro
Todo mundo está preocupado com o bolso. Todo mundo está
do Supremo. O Procurador da República, quando era auxiliar
preocupado com o dinheiro. Aqui se morre de fome, aqui
do Presidente, tem sido freqüentemente_ convidado, assim conão se tem emprego. Então, todo o problema circunscreveu-se
mo o Advogado da União ou o Consultor do Presidente da
ao ajuste fiscal, e, debaixo, à sombra desse .ajuste fiscal, está
se cornctendo __uma brutalidade com a __ cidadania brasileira,
República. Esses é que são os convidados.
Que tribunal é ess_e, melhor que os outros do Brasil em
porque, além de essas ações criadas cassarem a_atividade normatéria de qualidade? Onde _cs.tá o Ives Gandra? Já foi convimal do Judiciário. para elas não existe qualqUer possibilidade
·
-' ···de revisão.
__ _ _ __ ___
dado para o Tribunal?- Não é consenso nacional, apesar de
conservador, que ele é um grande jurista? Ele nunca vai ser
. Prestem atenção, Srs. Senadores: a decisào dO Supremo
convidado.
Tnbunal Federal nas ações declaratórias de constituciOnalidade e a decisão do Superior Tribunal de JUstiÇ-a nas açóes
OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Senade interpretação do Direito Federal s_erão rhais fOrtes que
dor José Paulo Biso i, V. Ex~ há de colaborar com a Mesa.
a lei que V. Ex"' fazem. V. Ex"' podem fazer uma lef hoje
V. Ex• já está quatro-Vezes além do seu tempo, o que permiti
e corrigi-la no ano que vem, se ela tiver defeitos ou for inJusta-;
em atenção à importância da matéria.
mas a decisão da ação declaratória de constitudonalidade pelo
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Realmente, V. Ex• tem
Supremo Tribunal Federal e a decisão do Superior Tribunal
razão. Peço desculpas. Só peço a V. Ex• que me permita
de Justiça sobre ação de interpretação de Direito Federal
uma observação.
são irreparáveís, porque· n·ão liá dispositivo neste projeto para
Ouço aqui, de _alguns Senadores, a indagação de como
a. corrigenda de algum _erro. Pelo amor de Deus, pensem
vamos dividir o texto, se a Cân1ara não o fez. Isto significa
msso!
que, se a Câmara erra, o Senado está obrigado a errar? É
Agora me advertem, e a própria Mesa também o faz.,
uma pergunta que faço. O erro da Câmara é vinculaHvo?
que isso seria Uma questão de destaque. QuerO só chamar
Porque, Podem reparar, aS duãs ações têm ~feito vinculativo.
a atenção dos Srs. Senadores para que percebam uma _elegânPergunto se a decisão da Câmara em não dividir é vincUlativa,
cia que cu não consigo expréssar: eln príffie-iro lugar; 6 ã.it.
vincula o Senado, obriga o senado. É claro que não Obrlga.
312, que diz respeito ao destaque, na sua alínea "a" - e
Se podemos fazer nlelhor, maiS cOrretameÍlte·, mais legislativachamo a atenção- da Mesa para este detalhe- pro1be destaque
mente, mais seriarrientt;:, enfáó; devemos fazê-lo. em projetes oriundos da Câmara. Quer dizer 1 pelo RegimenNão peço que dividam o projeto em cinco partes, podem
to, não posso destacar, e a Mesa está me dizendo que eu _
_juntar todas as partes relativas ao problema fiilanCeir"o e- ao
destaque.
_
-problema fiscal --vamos admitir elasticamente essa córrelaVejam que sitUação contraditória! Vejam como· estão me
ção; mas, Srs. Senadores, não admitam a correlação entre
colocando no que os lógicos chamam de aforia: se vou para
essa ação declaratória de constifudonalidade e a ação de interum lado, eu perco~ se· vou-para o outro, perco também. No
pretação do Direito Federal, que vão permanecer depois do
fim, tenho que deitar o meu pescoço para a guilhotina cair
Imposto sobre Movimentação Financeira; que vão permanemesmo.
cer para todas as hipóteses dos cidadãos brasileiros que ·entraEstá aqui, está proibido o destaque. Não posso destacar.
rem em conflito com o GOverno da União; que vão permaComo _é que a Mesa me recomenda o destaque? Só se essas
necer estratificando, matando, mortificando o Direito.
regras gerais não valem para emendas. Mas, se a regra vale
se- a Câmara e irou ....:.:.--e- é-rr"õU mesniõ~ e--até 'âeveria
para o menor:....:.... sou juiz e Sei disto.:...... necessariamente vale
atender ao art. 57 do seu Regimento, que preVê a possibilidade
para o maior. Então, não-é possível o destaque.
de divisão, tanto é que dividiu no Emendão do Collor, como
Quero chamar a atenção dos Srs. Senadores para essa
foi lembrado aqui pelo cmimente Senador Jarbas Passarinho.
elegância invisível, que não consigo tornar sensível aos olhos
- Vou en-Cerrar então, Sr. Presidente. É que entendo que
das pessoas.- É que não tt!nho sequer como corrigir, porque,
se trata de um assunto muito sério. de uma reforma do Judico~o não posso pedir o destaque _para gue ~sta parte do
ciário à soinbra e na clandestinidade de uma reforma fiscal.
proJeto se transforme num projeto alitôiiOmo, do ponto de
Ela foi objeto da atenção da imprensa e do- povo brasileiro,
vista do destaque, só posso fazer uma emenda de supressão,
e eu não quero •isto. Quero que- esta- casa discuta e diga: -mas-este nem se deu conta de que estava sendo surrupiado,
amputado na sua cidadania.
HO Bisol tem raZão em parte, ou tem razão ·no todo, vamos
Era o que_ tinha a dizer, Sr. Presidente.
acabar com isso af".
OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Senador José Paulo Biso I, eu pediria que terminass.e. ______ _
O SR. JOSÉ PAlJLO BlSOL- Já vou -terminai. Se tiver
razão em parte, vamos dar a parte.
O que quero dizer é que soU capaz de tolerar essa violência
aí, apesar de se tratar de um golpe pelas costas na cidadania
brasileira. Mas, pelo menos, vamos colocar uma regra, Sena-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Srs. Senadores, antes de prosseguir no encaminhamento da votação, a
Presidê_ncia sente-se no dever de fazer um esclarecimen1o ao
nobre Senador José Paulo Bisol e aos demais Srs. Senadores,
no que se refere à afirmação, feita por S. Ex~ no seu encaminhamento, de que a Presidência teria se equivocado quando
decidiu a sua questão de ordem, no sentido de que não se
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podia, regimentalmente, dividir proposta de emenda constituM
clonai oriunda da Câmara dos Deputados por ocasião da sua
votação, e ao _anunc_iar_ que S. Ex', entretanto, ou qualquer
outro Senador, poderia, na hora oportuna, requerer destaque
de parte da proposta, para efeito de deliberação do Plenário.
S. E~ incorre num lamentável equívoco, e a Presidência
está absolutamente certa quando assim anunciou a sua decisão. Eis que o art. 312 do Regimento diz textualmente:
"Art. 3i2. O destaque de partes de qualquer proposição, bem como de emc.;nda do grupo a que pertencer, pode ser concedido, mediante deliberação do Plenário, a requerimentO de qualquer Senador, para:
a) constituir prOjeto aütônomo, salvo quando a
disposíção :ã destacar seja de projeto da Câmara;
b) votação em separado;
c) aprovação--ou rejeição."
. Portanto, qual_quer parte da proposta de emenda constitucional cuja discuSsão vamos iniciar dentro em pouco poderá,
por ocasião de sua votação, ser destacada a requerimento
de qualquer Senador, para efeito de votação em separado
ou de sua aprovação ou rejeição, dependendo apenas do voto
favorável da soberania do Plenário.
Com esses esclarecimentos, vamos prosseguir o encaminhamento da votaçã~.
O Sr. J~saphat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao-nobre Senador.
OSR. JOSAPHATMARINHO (PFL ,.--- BA. Para encaminhar a votação. Sem reViSão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadore, a essência da questão contida no recurso do
nobre Senador José Paulo Bisai, ao que me parece, consiste
em se saber se a emenda constitucional presente ao Senado
poderia constituir-se de váriaS partes entre si não correlacionadas.
Creio que este é um problema a ser considerado e decidido. A emenda- e sua expressão material o diz- é formada
por várias matérias, mUitas daS-quais entre si absolutamente
diferentes.
Ora, o art. 371, que é a norma fundamental a esse respeito, estabelece;
"Art. 371. É vedada a apresentação de proposta
que objetive alterar dispositivos sein correlação direta
entre si."
Não é preciso demorar, nem o te-mpo me permite, ·na
demonstração de que as matérias são entre si diferentes. Não
há correlação entre os múltiplos dispositivos que integram
a emenda.
V. Ex', Sr. Presidente, porém, observou que não tendo
s~do apresentada no Senado, mas originária do Poder Executivo e da Câmara dos Deputados, à matéria não se aplicaria
o disposto no art. 371 do Regimento.
Releve-me, Sr. Presidente, a ponderação de que não parece acertada a interpretação. O Regimento do Senado, bem
como o da Câmara e o do Congresso são, sem dúvida alguma, ·
leis internas do Congresso Nacional ou de caQa_ qual de suas
Casas. Mas, no momento em que alguém, quem quer que
seja, mesmo o Pre_sidente da República, haja de dirigir-se
ao Congresso~ tem que respeitar as normas estipuladas nesses
Regimentos, porque são elas que definem a competência de
cada Casa, ou a competência geral do Congresso.
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As normas estabelecidas, embora internas, estendem-se
a quem quer que vá se dirigir ao Congresso ou a uma de
suas Casas. Se assim não fosse, imagine V. Ex~ que o Presidente da República poderia, a seu gosto, a seu arbítrio, ora
dirigir um projeto à Câmara, ora acY Senado; ora remeter
um projeto de constituição à Câmara dos Deputados, ora
um projeto de constituição ao Senado Federal, segundo as
conveniências de cada momento.
Tal, entretanto, não se observa. Se a matéria é da competência privativa do Senado, ao Senado o Presidente da República dirige a sua mensagem ou a sua formulação. Se a matéria
é própria da competéncia da Câmara, é à Câmara que Sua
Excelência se dirige.
De nossa parte, prisioneiros do Regimento, temos que
aplicá-lo sem atentar para a situação individual de quem se
dirige ao Congresso ou a uma de suas Casas. Quando o Congresso diz, portanto, no Regimento particular do Senado,
que é vedada a apresentação de proposta que objetive a alterar
dispositivos sem correlação di reta entre si, dirige-se à universalidade das pessoas. Quem quer que tenha o poder de apresentar emenda constitucional há de fazê-lo obediente a esta
restrição.
Tanto assim se entende geralmente que, se não estou
em equívoco- e, se estiver, posso ser corrigido por qualquer
dos eminentes Senadores - quando o Presidente Fernando
Collor teve a iniciativa do _Emendão que envolvia também
a reforma tributária, a Câmara dos Deputados o-pós-lhe a
objeção de que, por envolver matérias diferentes, a emenda
deveria ser desdobrada para que cada um dos assuntos tratados
constituísse uma emenda autônoma. E o Presidente da República submeteu-se, e várias emendas foram, então, encaminhadas à Câmara dos Deputados. Os problemas políticos é
que não permitiram que as emendas tivessem curso.
Esse é um precedente bastante esclarecedor do alcance
e da validade do Regimento. Mas tanto este é o critério_ qUe
o mesmo Regimento, no § 39 do art. 358, declara:
H§ 3<:> Não será recebida emenda que não tenha
relação direta e imediata com a matéria tratada na
proposta. ·•
Vale dizer~ o que o Regimento quer é que as matérias
sejam isoladamente tratadas, isoladamente emendadas, porque isto é o que recomenda a boa técnica legislativa. Pouco
importa indagarmos, a esta altura, se a Câmara dos Deputados
desdobrou ou não a atual emenda em discussão. A competência das duas Casas é autónoma; cãda qual procede, ou
deve proceder nos limites de suas atribuições e segundo as
regras específicas que lhes disciplinem a competência. Bem ,
o disse o nobre Senador José Paulo :Sisql: .se porventura a
Câmara cometer um erro, não s9mos obrigados a segui-la;
ao contrário, a própria qualidade de Casa revisora indica que
devemos operar a correção. Mas, no caso, o que temos que
ver é se vamos cumprir corretamente ou não a nossa competência.
Parece-me que a norma regimental, que iquivale à obediência a uma lição geral da doutrina no que diz respeito
à técnica legislativa, manda que não haja emenda que objetive
alterar dispositivos não-correlates-. A emenda, claramente,
escancaradamente, contém dispositivos entre si diversos, absolutamente diversos, tão diversos que não há nesta Casa, apesar
das div~rgências correntes, ninguém que diga o contrário.
Como,_ entretanto, se_há de desconhecer a regra regimental,
que se harmoniza com o conjunto do sistema do Regimento
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e da doutrina dominante a respeito, para declarar que é legíti~
ma a tramitação de matérias diferentes num só texto de emenda constitucional?

Sr. Presidente, não quero afrontar a letra do Regimento
no que diz respeito ao tempo estabelecido para o encaminha-

mento de votação. Quero, porém, encerrando as considerações, deixar claro que, em face do Regimento, que corres-

ponde ao que se estabelece na boa técnica constitucional e
legislativa, não obstante a respeitável decisão de V.Ex~. o
meu voto será dando provimento ao recurso pata tetonhecer
a ilegitimidade da tramitãção da matéria num só texto, em
forma de uma emenda única.

O Sr. Mário Covas- Sr. Presidente,-- péÇo a palaVra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) a palavra ao nobre Senador. Líder do PSDB.

Concedo

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB --SP. Pa-;.aerrcaminhar
a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, antes-que algum Senador me superes_time, adianto-me em afirmar qüe é quase uma ousadia eu ocupar a tribuna
neste instante. Afinal, vou _de[ender ponto de vista contrário
ao de duas fíguras -de excepcional conhecim~r1to__ e:_ talento
jurídico e que, portantO-, neste tema, sem dúvida nenhuma,
dão lições aos mais doutos-e, pOr via de con~eqüência e com
muito mais razão, a min1 p~~prio. Mas acabo_ de ouvir algumas
considerações e, estirriúlado, inclusive, pelas colocações feitas,
abalanço-me, arrisco-me a tecer tambéni algumas considerações.A Constituição, no seu art. 59, aqUi citado pelo -Senador
José Paulo Biso!, diz o segui"nte:
"Art. 59. O processo legislativo compreende a
elaboração de:
I -emendas à Constituição;
II -leis complementares;
III -leis ordinárias;
IV -leis delegadas;
V- medidas provisórias;
VI -decretos l!.!gislativos;
VII -resoluções."
Isso esgota a possibilidade que envolve o processo legislativo.
Em seguida, vem o parágrafo único, onde se salienta:
"Parágrafo único. Lei complementar dl.sporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação
das leis."
Portanto, não envolve toda a seqüência de disposições
-.
que constituem o processo legislativo.
Mas a Constituição, no que se refere à emend~ à Constituição, dedicou uma subscção especial, no- seu arf. 60, que
diz:
"Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
II- do Presidente da República;
III- de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada
uma delas pela maioria relativa -de seus membros.

§ 1"' A Constituição não pOderá ser emendada
na vigência de intervenÇão federal, de estaâo de defesa
ou de estado de sítio."
Essa é a priimiira CláusUla que exclui ou que ve_da a possibilidade da emenda. Continuando:
"§ 2~ A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver. em ambos, três quíntos
dos votos dos respectivos membros.
§ 39 A emenda à Constituição será promulgad::t
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.
§ 49 Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
I I - o voto direto, secreto,

univ~rsal e periódico;
III - a separãção dos Poderes;
IV- os direitos- e garantias indiViduais.
§ 5"' A matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta numa mesma sessão legislativª."
A Constituição, portanto, fixou aquilo que julgou como
fundamental e que excluía a possibilidade de aprovação de
emendas à Constituição.
·
.0 nosso Regimento Interno, como lembrou o Senador
José Paulo Bisol, no art. 230, díz que não se admitirá emenda
sem relação com a matéria da disposição que se_ pretende
emendar. Este dispositivo está incluído na Seção VI -Das
Emendas, do Título VIII- Das Proposições, que, por sua
vez, começa pelo Capítulo 1 - Das Espécies, que dispõe:

"Art. 211. Consistem as proposições em:
I - propostas de emendas à ConstituiçãO;II- projetas;
III- requerimentos;
IV- indicações;
V -pareceres;
-- VI -emendas."
Não parece razoável que a palavra "emenda" citada nos
itens I e VI tenha o mesmo significado em ambos os casqs.
O item I faz referência a propostas de emenda à _Constituição,
e o item VI faz referência a emendas, isto no Título "Das
Proposições", Portanto-, com um sentido mais genérico.
A Seção I trata das propost_as de emenda à CoJ?_Sti_tuição: "Art. 212. Poderão ter tramitação iriiciada no
Senado( ... )"'
A Seção 11 trata dos projetos -item II do art. 211;
a S_eção III trata dos re4uerimentos; a Seção IV trata das
indicações; a SéÇão V tr3ta dos pareceres e, finalmente, aSeção VI, das emendas, que, evidentemente, não são as emendas à Constituição. Não tinha sentido tratar das emendas à
Constituição no primeiro item- e, no sextO it-em, vir tratar
das emendas à Constituição com o nome· de eniendas apenas.
.Portanto, emendas aqui valem para as proposições de maneira
geral. Sobre a emenda constitucional, a própria ConstitUiÇ-ão
já estabelece, nos seus vários itens, as vedações relativas a
isto. É evidente que as emendas do item VI do art. 211 não
se referem a emendas à ConstituiÇãO. Pode se tratar de emenda
à emenda à Constituição~ IDas nunca de emenda à Constituição.
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Em seguída, a questão transfere-se para o Título IX,
Capítulo I, que trata da proposta de emenda à Constituição.
Dispõe sobre a tramitação e, lá adiante, no art. 371, diz:
"Art. 371. É vedada a apresentação de proposta
que objetive alterar dispositivos seni cõrrelação direta
entre si."
Ora, não creío que o Regimento do Senado pudesse inviabilizar o Executivo de determinada, coisa-, se isto _ não constasse
da Constituição. O RegimCnto do Senado poderia dizer: "Não
é possível receber emendas à Constituição daquelas que explicitamente a Constituição exclvi''.
Mas não pode o Regimento Interno do Senado dizer
que não recebemos emendas remetidas pelo Executivo, que
não obedecem a norma interna do Senado. Mas também não
podemos dizer isso em relação aO que venha dã- ou-tra Casado Poder Legislativo. Podemos o_ quê? Podemos autodisciplinar-nm.; podemos dizer que não é possível apresentarmos
proposição - se ela for a proposição inicial - ou que não
é possível apresentarmos emendas às emendas constitucionais
se elas não tiverem pertinência Com a matéria que envolve
a emenda_ constitucional.
__ _
Não entro no mérito da discussão _aqui elaborada pelo
Senador José Paulo. Biso I; se_quer tenho conhecimento da matéria de que S. Ex~ tratou, para poder analisar o assunto na
profundidade necessária. Transito mal na área do Judiciário.
Não é porque já fui preso; é porque, siniplesmente, não conheço a matéria com-a devida pertinência e, portanto, sinto Uma
certa dificuldade para discutir.
Mas, a rigor, não me parece que, tendo em vista apenas
a Constituição e o Regimento, se sinta a necessidade obrigatória de dividir. Vou adiante: se é possível, pelo Regimento
Interno, apresentar a emenda à emenda à Constituição, é
evidente que também é possível, inclusive, pedir o destaque,
porque é uma conseqüência lógica-do direito que o Regimento·
Interno nos dá de emendar a emen_da à Co_nstituição. De
resto, parece-me que se trata de uma diferenciação entre
emenda- figura regimental válida para qualquer proposição
--e emenda constitucional ou emenda à constituição, que
é um processo de elaboração legislativa peculiar, com os seus
limites fixadOS pela- própria Constituição, afinal, transcritos
ou referidos no artigo do Regimento Interno, que trata especificamente do processo de elaboração legislativa.
Volto a insistir, Sr. Presidente, trago isso pelo prazer
da discussão em ·si~- da troca de argume_m9_~·- Mas a mim me
constrange; sinto-me, de urila certa maneira, audacioso demais
ao tentar contrapor argumentos da pobreza dos que· tenho
aos de duas figuras que fulguram no seu c6nhecimento e no
seu talento jurídico.
Mas, no meu modo de entender, e apenas enquanto Senador, quer-me parecer que o objetivo perseguido não tem respaldo, não tem apoio. seja na Constituição, seja no Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua
o encaminhamento da v~tação.
·
O Sr. J arbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra,
para encaminhar a 'votação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do. orador.) - _S_r. Presidente,
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Srs. Senadores, quando o Senador José Paulo Bisol disse que
faria um grande esforço para não se emocionar e, ao mesm-o
tempo, não se deixar tomar pela paixão, eu tinha certeza
que ele não conseguiria. Mas foi, pelo menos, um voto de
intenção que S. Ex~ nos fez.
Isso me levou a pensar, na leitura dos Anais da Câmara
dos Deputados, numa passagem com Artur Bernardes, que
depois não reconstitui. Depois de ter sido Presidente da República, ele volta Deputado; e no momentO de urna discuss-ão,
usando palavras muito duras, foi aparteado por um Deputado,
também de Minas Gerais, que disse estar desconhecendo o
estadista que passava a usar palavras tãó grOsseiras. Artur
Bernardes, então, teria respondido da seguinte maneira, lemb!3:ndo-se de Cícero: Cícero teria re~b\do um possível cliente,
que lhe explicou as suas razões. CíCero disse_ que não iria
defendê-lo porque não estava convencido. Indignou-se o cliente que, ao falar com veemência, ouviu de Cícero: "Agota
sim; agora defendo o senhor". Por i$_SO, faço questão de separar, exatamente, a paixão do entusiasmo que vejo Sempre
no nobre Senador pelo Rio Grande do Sul.
O Senador Mário Covas disse que não transitava b_em
no campo do Direito, embora tenha sido preso. Eu, que nem
preso fui, conseqüentemente, transito pio-r. Acontece, porém-;
Sr. Presidente, que este assunto não precisaria ·das luzes da
matemática do engenheiro, não precisaria das luzes dos sociólogos que se encontram na Casá, Ilão precisaria das luzes
nem mesmo dos juristas, porque o que estamos vendo aqui,
exatamente de acordo com o que - tenho certeza, a Mesa
sabe, é que estamos misturando numa única emenda constitucional matéria tributária, matéria judiciária pertinente ao Supremo 1)ibunal Federal e aposentadoria do serviço público.
Lembrava, 3inda há pouco, ao nobie Líder_ da maior
Bancada da Casa, o Senador pelo Ceará, Mauro Benevides,
que quando me coube, desastradamente, tentar coordenar
o governo passado - não foi por isso, evidentemente, que
-S~ Ex~ caiu , participei de ulna r-eüiliãO do Conselho da
República, na qual estavam presentes_ o Senador H.umberto
Lucena, atual Presidente do _Senado Federal e como :Líder
de Oposição à época, e os PreSidentes das duas Casas_do
Congresso Nacional, levando t,Ima proposta que o Presidente
Collor formulava exatamente aqui, no art. 40, que trata da
aposentadoria está aqui presente o Líder do Governo
da ocasião, o insuperável Líder Marco Antonio Maciel ;discutíamos a matéria; e o Presidente da Câmara dos Deputados que, infelizmente; se retirou há momentos, não teria
voz, mas tinha cochicho, poderia falar - ; e o Presidente
da Câmara dos Deputados admitiu a medida única. Mas quando foi à Câmara dos Deputados, aquela Casa desdobrou e_m
cinco, para considerar_ a correlação das matérias.
De maneira que, a despeito de todo o brilho da inteligência indiscutível do engenheiro e Senador Má,rio Covas,
não se destrói uma leitura do processo legislativo, qOe é fundamental; não se poderiam combinar medidas diferentés de proposta de_ emenda à Constituição. Não se trata do texto de
processo legislativo das emendas em si. Mas a emenda à Constituição tem una e relativa a um-determimido_ fato e, no máximo, àquele CflpÍtulo.
Mas vamos votar a matéria, não tenho dúvida nenhuma;
nem vou discutir se a _Câmara dos Deputados está errada
ou não -_decide um_a co.isa _e,_ posteriormente, faz outra.
Estou percebendo, neste meu último mandato na Casa,
que-o Senado Federal praticamente já não existe como Câmara
Revisora; tudO o que alteramos aqui volta par~ a Câmara
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dos Deputados, que derruba. E como todo piocesso se inicia
pela Câmara dos Deputados, exceto aquele que, de acordo
com o processo legislativo, se inicia riO-Senado Federal, então,
só aí é que o Senado Federal é Câmara Revisora.
Ora, o que estamos vendo exatamente a- piutir deste momento é que, se colocarmos contrários à tramitação disso
sob forma una, vão dizer que estamos torpediando o Governo,
que estamos trabalhando contra os interesses imediatos da
República, principalmente do seu Tesouro, ·para fazer pagamento do pessoaL Já ouvi aqui nesta Casa que, se não votarmos a matéria, o Tesouro Nacional não terá verbas para pagar,
no mês de abril, a folha dos servidores.
Não seria esse o argumento fundamental. Mas, Sr. Presidente, diante do caso, acredito que o problema - quando
se passou a discutir sobre emenda e destaque - tornou-se
secundário em relação ao fundamental. O fundamental era
exatamente, no meu entender, que a Câmara deveria ter feito
o que fez antes, no passado: o desdobramento para guardar
a correlação- e, no caso, não cabe nem a discussão jurídica;
cabe, sim, a discussão vernácula e a discussão da organização
da própria Constituição nas Stias diversas SeÇões.
Na ausência do meu Líder, tomo a palavra, não pelo
PDS, mas individualmente, para dizer a V. E~ que acompanharei o que se vai discutir na Casa, até porque -senti que
a palavra final do Senador José Paulo Bisol, em cujo argumento sobre este aspecto concordei, já foi do guerreiro que
se rende à evidência dos fatos e à necessidade de acompanhar
a decisão geral da Casa.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua
o encaminhamento da votação do recurso.
O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço palãvra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luoena)- Com a palavra o nobre Senador Mauro Benevides, Líder do PMDB.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Para encaminhar a votação~- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente
e Srs. Senadores, desde a última segunda-feira, eSta ·casa
tem analisado a proposta de ajuste fiscal, sob o aspecto formal,
em razão de pronunciamento feito pelo nobre Senador José
Paulo Bisol, ao final do qual foi suscitada uma questão de
ordem decidida por V. Ex~, objeto de re:curso que o Senado
Federal aprecia neste instante.
Já se manifestaram sobre o assunto em intervenções indiscutivelmente lúcidas, além do Senador José Paulo Biso!, que
sustentou as razões que ditaram o recurso interposto, os eminentes colegas Senadores Josaphat Marinho, Mário Covas
e Jarbas Passarinho, constatando-se pelos discursos proferidos
tendências divergentes quanto à interpretação ·ao texto regimental.
Dióamos a V. Ex•, Sr. Presidente, reprisando o argumento ex-pendido de forma incisiva e clarividente pelo emiÍlente Senador Mário CoVas, que o Seriado Federai; como
Casa revisora, não teria condições de alterar normas processuais adotadas pela Câmara, porque, se assim o fizesSe, estaria
criando uma situação conflituosa entre as duas Casas do Coo. gres~o Nacional. Se a presente proposta de emenda constitucional tivesse origem nesta Casa, não" há dúvida de que buscaríamos situá-la rigorosamente dentro dos trâmites regimentais
preconizados-pela nossa Lei interna. .
Porém, Sr. Presidente, sendo a matéria originária da Câmara dos Deputados, não nos é dado modificar o que aquela
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Casa legislativa entendeu como absolutamente correto: a formulação de uma proposta única para exame do Senado Fede-.
ral. Se procedêssemos de outra forma estaríamos extrapolando
a nossa competência constitucional e regimental.
Sr. Presidente. com fulcro apenas nessa interpretação
que V. Ex~ sapientemente deu à matéria, entendemos que
a sua decisão deve ser acolhida pelo Plenário da Casa, e a
apreciação do ajuste fis~~l se faça n_os termos propostos pela
Câ~ara, isto é, sem o desdobramento das ~atérias, julgadas
não correlatas pelo eminente Líder do Partido Socialista Brasi~
leiro.
Em razão disso, a Bancada do PMDB manifesta-se, pela
aprovação da decisão de V. Ex~ e o faz, acreditamos, pela
unanimidade, de seus membros, porque -repetimos- refoge â competência do Senado Federal, como Casa Revisora,
alterar processualmente, regimentalmente aquilo que emanou
da outra Casa do CongreSso brasileiro.
Refoge aO Senado Federal, como Casa Revisora, a prer~
rogativa de alterar processual ou regimentalmente aquilo que
emanou da outra Casa do Congresso brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luoena) -Prossegue
o encaminhamento da votação do recurso.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, Líder
do Governo.
O SR- PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, acho muito importante a análise que está sendo feita na casa. Parece-me que
a questão é muito singela. O art. 371 do_ nosso Regimento
Interno diz:
"Art. 371. É vedada a apresentação de proposta
que objetive alterar dispositivo sem correlação direta
entre si..,
Sr. Presidente, este artigo parece-me claro. Não há o
que discutir sobre ele._ Se eu, Senador da República, quiser
apresentar uma emenda constitucional, os artigos dessa emenda terão que ser correlates, porque a isso me obriga o _Regimento do Senado Federal.
Qualquer Senador ou grupo de Senadores que apresentar
uma emenda constitucional tem de cumprir- o dispositivo do
art. 371 do Regimento Interno do Senado Federal, que diz
que a emenda e os artigos têm de ser correlates. Não posso
apresentar, no caso da emenda que estamos votando - se
é de autoria de Senadores - não posso invocar, de um lado,
a criação de um novo imposto; de outro, lado, uma questão'
jUrídica, como a invocada pelo Senador José Paulo Bisol.
Acontece que este artigo não consta do Regimento da
Câmara dos Deputados, por isso não se pode obrigá-Ia ao
seu cumprimento; portanto, a tramitação deste projeto,_ na
Câmara, foi feita de -riiàileira uniforme. __
Agora, estamos aqui protestando, e"xl&indo respeito ao
Senado Federal. É claro que s!m, mas a recíproca é verdadeira:
temoS de respeitar a Câmara dos Deputados~ O projeto nasceu
lá, e, se assim é, andou e começou a tramitar pela Câmara
dos Deputados, veio para cá desta maneira.
_
__
. O que vamos fazer agOià? Vamos criar e ·dlsti:ibuír êinco
projetes, que voltarão à Câmara? Como será a tramitação
desses projetes o~ _Câmara?
Os projetes receberão emendas, serão votado$ e a Câmara os unificará de novo.
Com toda a sinceridade, estamos aqui ·com- a iniuiio de
debater; isso faz parte do procedimento da OposiçãO-. "Fiz
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oposição durante muito tempo e considero correto e brilhante
haver oposição. Mas vamos reduzir as coisas à sua realidade:
há um dispositívo na Casa que obriga todos os Senadores,
ao apresentarem emenda constitucional, a manter uma correlação entre QS artigos apresentados; não podemos, porém,
obrigar a outra Casa __ a agir de tal maneira se não há um
artigo em seu regimento que determine isso. Portanto, a outra
Casa pode apresentar a emenda constitucional como bem entende..r. sejam correlates ou não os seus artigos.
E isto que está acontecendo: o projeto que estamos discutindo não é de autoria de_ Senador. Fora de autoria de Senador,
invocar-se-ia o art. 371. O projeto que estarrios discutindo
veio da outra Casa e, na outra Casa, seguiu o regimento
pertinente.
Parece-me que a decisão do Presidente sqbre a questão
de ordem é de uma clareza meridiana.
Agora, sejamOS obj~tivõs: o Senador BiSo! tem uma preocupação - e esta me parece impOrtante-, ele dâ- o tOnl até
de dramaticidade- referente ao aspecto jurídiCo. A emenda
constitucional não foi enviada pelo Presidente ao CongreSso,
ela nasceu na Câmara e foi"qU.ase que ã-Uriàniinidade da Câmara que ele foi votado, à exceção, se não me engano, do Deputado Hélio Bicudo.
Lembramos o drama que a Nação viveu com os _147%
dos aposentados, onde tínhamos 10, 20, .30, 40, 50, 100 decisões ao mesmo tempo, criando um regime anárquico·pratícaM
mente insustentáveL A Câmara houve por bem, praticamente
à unanimidade, criar uma disposição através da qual, em de te l"M
minados casos, haja a possibilidade de o Presidente do Senado,
ou o Presidente da Câmara, ou o Presidente da República
invocar que haja uma decisão uniforme do Supremo Tribunal
Federal.
Mas, mesmo que se queira discutir essa questão, nada
impede que o Senador Bisol peça uma emenda supressivâ,
e nessa emenda supressiva retire essa- paite do projeto. E ri tão,
o- fato de tramitar junto não significa_ que HnposSihilitemos
o Senador Bisol de apresentar sua emenda supressiva e discutamos a matéria na devida opOrtunidade.
Por isso, Sr._ Presíd_ente, não só apelo no sentido de votarM
mos essa matéria, de cairmos na lógica e_ fazermos o que
me parece abs_olutam_eote lógico, mas creio que q_ debate é
importante.
Vi, outro dia, um jornal do centro do País, dizendo que
nós, as Lideranças do Governo, estávamos fligTndo ao debate,
que estávamos_ querendo que a matéria CorresSe sem a devida
necessidade do debate, que era necessário. Parece-me que
não, Sr. Presidente. Parece-me que essa matéria está sendo
e vai ser amplamente dis_cutida e debatida, como é necessário
que o .seja. A mim_ me parece que dentro desse debate existe
o desejo e a ansiedade daqueles que, em fazendo oposição,
estão preocupados com isso; e de outros, como é o_caso do
Senador Bisol, de quem sinto a preocupação com esse dispositivo, que veio âri fefupó da Constituinte. Mas num e noutro
caso essa matéria está absolutamente esclarecida, Sr. Presi~
dente.
Se olharmos_ com lógica e bom senso, parece~me que
não é o momento Certo, pois essa matéria vem sendo debatida
à luz. da Nação de forma unitária e dividi-la agora não somaria
nada a ninguém. Desmembrá-la em cinco projetas separados,
com tramitação separada, viria a complicar a votação e dificultar a ação daqueles que querem sua aprovação, o que não
me parece ser a disposição do Senador Bisol.
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O Sr. Affonso Camargo- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra o nobre Senador Affonso Camargo.
O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB-PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, entendo que não há mais o que discutir quanto ao_ mérito
da matéria. Eu diria que, como engenheiro, curvoM_me aos
argumentos dos Senadores José Paulo Bisol e Josaphat Marinho. Eu queria dizer a V. Exa e à Casa que também creio
que, por se tornar uma matéria que argúi constitucionalidade,
essa matéria é de tal importância que não vejo ser conveniente
para a Casa que ela seja votada por voto de liderança. Quero,
então, dizer a V. Ex~ que, se tiver a·poio dos Senadores, regi-.
mentalmente teria de ter, vou pedir verificaÇão -de votação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Prossegue
o _encaminhamento da votação do recurso.
O Sr. José Fogaça -

Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex• tem
a. palavra.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.) -Sr._ Presidente, Srs. Senadores,
designado Relator dessa matéria pelo Presideitte da ComissãO
de Constituição e Justiça, desde logo manifestei o meu entendimento a respeito do méritO desta proposta de emenda consti~
titcional. Todos nós o fizemos, de uma forma ou de outra,
porque este Senado, Sr. Presidente, teve, ao loogo Po ano
passado----:: pelo menos durante o período intermediário entre
a saída do Sr. Fernando Collor de Mello do exercício da
Presidência e a votação definitiva Qo seu afastamento, da
sua punição por crime de re_sponsabilidade e a sua renúncia;
naquele interregno, deu-se um processo interessante de interação Senado-Governo, Senado~Ministério da Fazenda, Senado~Minístério do Planejamento- um_diálogo profundo, próximo, criterioso-, sobranceiro e soberano. Mas inúmeros Senadores tiveram almoços de trabalho, reuniões longas, que entraram noite adentro, em debate com os Srs. MinistroS da Fazen~
da e então do Planejamento.
Lembro-me que õ Ministro Gustavo Krause, que era então MiniStro da Fazenda;eXpóS-nos didática e detalhadamente
os pontos fundamentais do chamado ajuste fiscaL Eu diria,
sem medo de errar, que os Senadores, muitos meses antes
desse momento que estamos vivendo agora, já tinham uma
grande intimidade com essa proposta, graças, deva-se dizer,
à atitude democrática, aberta, eu diria até~ inclusive fraterna
dos Ministros Gustavo Krause e Jamil Haddad por ocasião
daquele processo de divulgação da chamada reforma_ fiscal.
Portanto, não foi nenhuma novidade aquilo que chegou a
esta Casa.
Em termos de mérito, em termos de conteúdo, todos
nós, de uma forma ou de outra. já estávamos sobejamerite
informados, sobejamente assenhoreados do que viria e do
que teríamos que apreciar. Devo até dizer que, do ponto
de vista de um verdadeiro ajuste fiscal, de um corte profundo
e austero na atual situação econômico-financeii"a do Governo",
esta proposta está muito aquém daquilo que alguém poderia
esperar.
Mas digo tudo isso, Sr. Presidente, apenas para tentar
justificar e mostrar o qu_anto se expli~a o ·rato de nós, tendo
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assumido a relataria dessa matéria, desde logo nos manifestamos favoráveis a ela. Já tínhamos intimidade com essas
idéias, com essas propostas. Não conhecíamos o te?'to que
viria da Câmara, a formulação jurídica que este tema teria,
mas todos nós tínhamos travado um contato mais aprofundado
com tudo que está aqui.
- --- - Finda essa proposta da Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça houve por bem, através do seu Presidente,
dar a ela um rápido processo de. aprovação, parã que aqui
no plenário pudéssemos fazer a discussão que ora estamos
fazendo.
·
Ouvi, ontem, do meu gabinete, urna manifestação do
meu amigo e conterrâneo Senador José Paulo-Bisai, e penso
que entendi a manifestação e a intenção de S. ~X' O Senador
José Paulo Bisol diz, com ênfase, que deseja dividir a emenda,
dividir o -projeto, para que possa- segundo entendi- manifestar, em nível de ação parlamentar, a sua inconformidade
com um dos pontos dessa emenda.
Pelo que compreendi, o .Senador José Paulo Biso I é contrário à ação declaratória de constitucionalidade e â ação de
interpretação da lei federal, que parece estar produzindo estranheza junto a alguns Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Mas não creio, Sr. Presidente, que, para esse desiderato,
para esse objetivo, Seja necessário decompor o projeto de
emenda constitucional pela simples razão de que, se uma
emenda supressiva vier a elidir do texto por entendimento
majoritário dos Srs. Senadores, por um destaque supressivo,
se for elidida do texto a ação declaratória de constitucionalidade, por simples emenda supressiva, a questão está resolvida sem precisar decompor o projeto. A supressão, parcial
ou não, não implica retorno do projeto de emenda constitucional à Câmarã; significa,- tão-somente, que -aquela parte
do projeto não foi votada em dois turnos nas duas Casas.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena. Fazendo soar
a campainha.)- Eu pediria a V. Ex• que encerrasse, pois
o ·~eu tempo está esgotado.
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depender da minha boa vontade política ou da minha má
vontade política. Se eu tiver má vontade política, interpreto
a correlação direta de forma altamente restritiva; se eu tiver
boa vontade política, interpreto a correlação direta da forma
mais ampla e genérica passivei. Ou posso inverter e dizer
que correlação direta é só aquela que é objeto- de remissão.
Apenas as matérias que dependem de indicações remissivas
têm correlação direta? Não; têm correlação direta entre si
as matérias cuja natureza, cujns objetivos atendam ao mesmO
fim.
Posso dizer, Sr. -Presidente, Srs. Senadores, que não tenho um sentimento de defesa dessa postura porque, na condição de relator, não me coloco também na posição de um
defensor do projeto. Este é um projeto que não deve ter
defensores, que não deve ter adeptos incondicionais, o que
-- não sou.
Portanto, é de mal grado, Sr. Presidente, é condoído
e entristecido que estou inclinado a votar favoravelmente a
este projeto; ninguém solta foguetes, convoca banda de música
ou faz festa quando vota uma reforma tributária que acresce
tributos. Estou profundamente contrariado, Sr. Presidente.
E digo mais: estou mais contrariado do que o Senador Josaphat
Marinho, que sei que está muito contrariado por várias razões,
toda's elas dignas.
Então, Sr. Presidente, parece-me claro, simples e objetivo que, se a pretensão -é isolar uma parte do texto para
destacá-la e suprimi-la, isso pode ser feüo seril que haja· o
retomo do projeto à Câmara. Não é necessário desdobrá-lo
em cinco para que derrubemos uma emenda e permitamos
que as outras andem; as outras andarão; o texto andará norw
malmente, e o que cair caiu no meio -do caminho. O projeto
não voltará para a Câmara; isso s6 _ocorrerá se o texto reS'=~1Jer
acréscimos, emendas modificafivãs:-actitivas. É evidente. Mas
se o desejo é suprimir, não há por que, Sr. Presidente, decompor o projeto.
O Senador Mário Covas fez aqui U::i:iúi alusão perfeita
à interpretação do con-ceito de emenda que nos tira quaisquer
dúvidas nesse sentido. Portanto, Sr. Presidente, quero encaminhar contrariamente a essa questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Prossegue
o encaminhamento.
O Sr. Marco Maciel-- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Marco Macie_l, Líder do PFL~

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Como as duas<::asasnão teriam,
portanto, votado em dois turnos, por maioria -de três quintos,
essa parte suprimida, notavelmente, deixaria de constituir uma
emenda ao texto da Constituição. Vejam bem, notem, Srs.
Senadores, para esse fim, para esse propósito, para esse desiderato, se for essa a intenção do Senador José Paulo Bisei,
o problema está resolvido. Se o problema de S. Ex~ é tão-so~
mente, tão exclusivamente a questão da ação declaratória
de inconstitucionalidade' pragmática' e até usando de uma
praticidade que não é da minha natureza, eu diria, a questão
O SR- MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar.)
-Sr. Presidente, serei breve.
está resolvida.
Quero fazer três observações que julgo de toda oportuMas mesmo assim, Sr. Presidente, V. Ex' há de me concenidade, no momento em que nos preparamos para decidir
der certa tolerância para me permitir dizer que entendo que
sobre essa questão de ordem que vem a Plenário em grau
essa é uma proposta da Câmara dos Deputados. A correlação
entre as matérias, aqui apresentadas, está na própria ementa
de recurso.
que diz, nesse item referente à Emenda Constitucional n~"
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, devo dizer-que desde
que se instalou uma notável crise fiscal no Estado brasileiro,
2: "Altera dispositivos da Constituição Federal - Sistema
tenho defendido a necessidade de um ajuste que venha a
Tributário Nacional". Todo o conjunto de emendas, inclusive
aquela que se refere aos servidores públicos, embora elas
sanar o dé~icit público, restabelecer a capacidade de investir
por parte do Estado e criar condições para que o País retome
possam ser de natureza temática diferente, tem uma correlação com aquilo que é o eixo do projeto: o Sistema Tributárioo seu processo de _crescimento.
Então, Sr. Presidente, ao longo desses anos tenho defenw
Nacional.
De fato, até poderia discutir, de maneira subjetiva, larga _ dido essa tese e quero mais uma vez aproveitar a oportunidade
e inespecífica, se aqui há uma correlação dii-eta ou uma cOrrepara reiterar: há necessidade desse ajuste fiscal. E não quero
lação indireta. Mas não vou me arriscar, Si". -PreSidente, a
deixar de ser coerente com relação a esse·assunto. Já houve
quem dissesse que quando se escreveram os direitOs do- hoentrar nesse dado subjetivo e percorrer caminhos que poderão
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mem, esqueceu-se do direifo de contradizer, e eu, nesse caso,
não preciso -alegar esse direito, porque não pretendo me contradizer. Pretendo continuar a defender o ajuste fiscal porque
entendo que ele é importaitte no quadro de melhor desempenho das finanças públicas brasileiras.
Tenho acompanhado com vivo interesse a discussão e
votação desta emenda constitucional que se insere dentro desses objetívos- de promovermos o adequado ajuste fisCãl. É
lógiCo qtie-não cOnsidero que esse ajuste fiscal venha a resolver
a questão do déficit público brasileiro; diria apenas que pode
representar uma solução parcial ou, para usar uma expressão
mais forte, uma meia-sola.
Mas. Sr. Presidente, não posso deixar de reconhecer a
necessidade de que algo seja feito nesse sentido, e a proposta
que vem de ser apresentada pela Câmara não deixa de ser
uma proposta que deva merecer a nossa aprovação.
Entendo, também, Sr. Presidente, especificamente sobre
a questão de ordem levantada pelo Senador José Paulo Bisol,
que a Mesa decidiu corretamente; conseqüentemente, tal decisão, a meu juízo, lião inerece reparos. OUVi uma ampla discussão que- se criou em torno do tema e pude perceber que
se estabeleceu um grande litígio com relação a essa -qllest.:lo,ouvindo opiniões favoráveis e contráriã.S: à decisão da Mesa.
Dentre as opiniões contráriaS, eü não poderia deixar de destacar, pela profundidade e pertinência dos argumentos, a do
ilustre colega de Bancada, Senador e jurista Josaphat Marinho.
Após o debate de que acabamos de partiCipar; fica-a
convicção de que a Mesa agiu corretamente ao indeferir a
questão de ordem. Já tive oportunidade, em ocasião anterior,
de defender que uma proposta contenha dispositivos diferentes.
Essa posição·; eU a defendi quando o então Presidente
Fernando Collor encaminhou a sua proposta de ajuste fiscal
ao Congresso Nacional. Daí por que continuo pensando da
mesma forma. Entendo, conseqüentemente, que o critério
adotado pela Câmara é constitucional e também correto, na
proporção que assegura a desejada economia processual, ou
seja, permite, so_bretudo numa matéria- que eX.igC quorum
qualificado, votarmos em bloco matérias que,_ embora não
guardem total pertinência, ·cogitam do mesmo .obj_eti_yo, que
é o de melhorar _o desempenho das finariçils pUblicas.
Daí por que, Sr. Presidente, concluindo a minha manifestação, eu gos~ª"_ria de dizer que _o meu voto será no sentido
de manter a decisão da Presidência do Senado Federal.
Faço questão de destacar que esse é o apelo que faço
à minha Bancada, respeitando, todavia, opiniõeS Contrárias
como a que acabamos há pouco de ouvir, do eminente Seriã.dor
e jurista Josaphat Marinho.
Sr. Presidente, a minha manifestação, portanto, como
Líder do Partido, considerando uma questão aberta, é no
sentido do acolhimento da decisão de V. Ex~
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Lucídio Portella, José Paulo Biso!, Eduardo Suplicy, Guilherme Palmeira e Josaphat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - 6 nobre
Senador Affonso Camargo pede verificação de votação. Sendo
regimental a solicitação, S. Ex~ será atfmdido.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares nas
bancadas. Antes de fazer a verificação de votação pelo painel
eletrónico, a Presidência apela aos Srs. Senadores que se encontram nos seus gabinetes, ou em qualquer outra dependência do Senado Federal, para que acorram ao plenário a
fim de concluirmos a deliberação sobre essa matéria de fundamental importância para a vida institucional desta Casa do
Congresso Nacional.
Está em votação a decisão da Mesa que foi objeto de
recurso do Senador José Paulo Bisol para o Plenário. Os
que votarem ''sim" votarão aprovando a decisão da Mesa;
os que votarem "não" votarão com o recurso do Senador
José Paulo Biso!.
Como vota o Líder do PMD B?
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- "Sim",
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota
o Líder do PFL?
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE)- "Sim", Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota
o Líder do PSDB?
~·
~
O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP)- "Sim", Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota
o Líder dci PTB?
O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB -'-' MT)
-"Sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota
~ ~
.··
o Líder do PRN? (Pausa.)
Como vota o Líder do PDC?
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC ~MA)- "Sim",
Sr .. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota
o Líder do PT?
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) - Eu acom·
panho o parecer do nobre Senador José Paulo Bisol. "Não?',
Sr_ Presidente.
O SR. PRESIDEI'\TE (Humberto Lucena)- Como vota
o Líder do PDT?
O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA)- "Sim",
Sr. Presidente.
·

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Prossegue
o encaminhamento de votação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota
Se ninguém mais deseja encaminhar a votação d~ !iecisão
o Líder do PDS? (P.ausa.)
·
da Mesa ao recurso do_ nobre Senador José Paulo" BisQl, pasComo vota o Líder do PSB?
sa-se à votação.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -RS) - "Não",
Os Srs. Senadores que aprovam a decisão da Mesa queiSr. Presidente.
ram permanecer sentados. (Pausa.)
-O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Os Srs. SeAprovada.
nadores já podem votar. (Pausa.)
O Sr. Affonso Camargo ....;__Sr. Presidente, peço verifi- (Procede-se à votação.)
cação de votação, com o apoiamcnto dos Srs. Senadores
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VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:.
Albano Franco
Almir Gabriel
Beni Veras
Chagas Rodrigues
Darcy Ribeiro
Dirceu Carneiro
Epitácio Cafeteira
Eva Blay
Flaviano Melo
Garibaldi Alves
Gerson Camata
Gilberto Miranda
Jarbas Passarinho
João Calmon
João França
José Fogaça
José Richa
Júlio Campos
J utahy Magalhães

J uvencia Dias
Louremberg Nunes Rocha
Lourival Baptista
Luiz Alberto
Magno Bacelar
Mareio Lacerda
Marco Maciel
Mário Covas
Marluce Pinto
Mauro Bencvides
Nabor Júnior
Nelson Wedekin

Ney Su_assuna
Pedro Simon
Ronaldo Aragão
Saldanha Derzi
Wilson Martins

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Affonso Camatgo
Bello Parga
Eduardo Suplicy
Guilherme Palmeira
Josaphat Marinho
Lucídio Portella
José Paulo Bisol
ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR~"SENADOR:
Ronan Tito
-O SR. PRESIDENTE (_Humberto Lucena) ..:... Votaram.
SIM 36 Srs. Senadores, e NAO 7.
Houve uma abstenção.
Total de votos: 44.
Está aprovada a decisão da Mesa.
- Ein obediência ao disposto no art. 357 do Regimento
Interno, transcorre hoje o primeiro dia de discussão da proposta e de apresentação de emendas, assinadas por um terço
da composição do Senado.
Em discussão a Proposta de Emenda à Constituição- ri~
2.
O Sr. Josaphat Marinho- Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem V.
Ex• a palavra.
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O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pela ordem.)
-Sr. Presidente, indago de V. Ex~ se a discussão da matéria
ter~ prosseguimento na próxima sessão ou se encerra hoje.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A discussão
prosseguirá durante cinco sessões ordinárias, a começar âe
hoje.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Eu me reservo para
me pronunciar contrariamente à einenda em tempo próprio.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua
em discussão a Proposta de Emenda à Constituição n~ 2, de
1993.
O Sr. José Samey- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador José Samey.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB -AP. Pela ordem.) Sr. Presidente, apenas para informar que cheguei um pouco
atrasado à votação, mas meu voto é a favor da decisão da
Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidência agradece e infoima que a declaraçãQ de voto. de V.
Ex~ s_erá registrad~ em Ata.
_
Não havendo mais quem peça a palavra para discutir
a matéria, a discussão prosseguirá na sessão de amanhã, que
será a segunda das cinco sessões ordinárias destinadas à discussão da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 7, de 1993.
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
b, do Regimento Iritemo)
·
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n~ 7, de 1993, de iniciãtiVã-da Comissão Diretora, que
altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal e dá outras providências, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário:
- Favorável ao Projeto e contrário à Emenda,
Relator: Senador Alfredo Campos, em substituição à
Comissão de Constittiii;ãá, Justiça-e Cidadãnia;- e
- Favorável ao projeto e contrário à Emenda,
Relator: Senador Júlio Campos, em substituição à Co--missão DiretOfa. -A matéria constou da pauta da sessão extraordinária de
ontem, quando teve sua votação adiada para hoje.
Passa-se à votação do projeto em turno único, sem prejuízo da emenda.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr ..Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, para encaminhar.
OS~. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço a atenção de V. Ex~ para este Projeto de ResOlução. Ontem, ao ser colocado em votação no plenário, houve
uma manifestação contrária quase que generalizada dos sena- - dores presentes, porque considerávamos inoportuna a idéia
de apresentar um acréscimo de duas vagas de Secretário Parla
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mentar nos gabinetes dos Senadores que fossem para a Presidência das Comissões.
Houve uma verificaÇão de qU.Onilif-neste instante, não
podendo ser feita outra de imediato. Portanto, peço aos Srs.
Líderes de Bancada que prestem atenção porque a votação
vai ser feita pelas Lideranças, e elas é que irão decidir se
este projeto deve ser ou não aprovado.
Sou contra o projeto, assim como a maioríá presente
na votação de ontem. Indago da Mesa se algum dos Srs.
Senadores encaminhou requerimento para que a votação da
matéria seja realizada pelo processo nominaL
O Sr. G3ribaldi Alves Filho palavra para encaminhar.

Sr,_ Pre_sjdente, peço a

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Para encaminhar, tem a palavra ao nobre Senador Garibaldj Alves Filho.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB- RN. Para
encaminhar. Seni reViSãO do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, gostaria apenas de lembrar ao Senador Jutahy
Magalhães que, durante a votação de ontem, grande parte
das lideranças considerou a questão aberta. Então, se a votação ficar condicionada a essa orientação, poderá haver uma
certa confusão.
Essa a questão que submeto à apreciação de V. Ex~
O SR. PRESIDENTE (Humbe_rto Lue!!11a) -A Presidência esclarece aos Srs. Senadores que se submeteu a um
requerimento de urgência, de acordo com __o art. 336, alínea
b, do Regimento Interno, subscrito por 54 S~. Sen~c)o_r~s.
para que esta proposição, oriunda de uma decisão da Mesa
presidida pelo Senador Mauro Benevides, fosse incluída na
Ordem do Dia.
O Sr. José Paulo Bisol- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra V. Ex~ para encaminhar.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -RS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs~ S_enadores, desejo apenas lembrar que se trata da criação de cargos
em comissão, cargos de confiança, vinculados a repartições
técnicas. Se houvesse um pouco de lógica, um pouco de coerência, haveria o conse~so de que uma comissão técnica pre:.
cisa de técnicos, e técnicos escolhe-se por cdricurso público,
em nome da democracia.
Esta é uma Casa que deve ser nuclearmente democrática,
e estamos criando - desculpem-me a grosseira expressão um "trenzinho da alegria". estamos criando favores para alguns Senadores e privilégios para seus apaniguados. Estamos.
fazendo política arcaica, antiga, profligada, condenada.
Por favor, Srs. Senadores, é a nossa reputação que está
em jogo. Estamos criando premiações, gratuidades, favorecimentos, quando, na verdade, todos sabemos que as comjSSões
técnicas precisariam de uma infra-estrutura técnica melhor
do que a que existe~- Então, vamos criar esses cargos para
consolidar uma estrutura técnica em cada comissão, mascargos que sejam preenchidos por técnicos e técnicos que sejam
escolhidos por concurso público, er:n nome da nossa Pátria,
em nome da nossa Nação, em nome do Senado Federal, em
nome da dignidade nacional.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --Continua
o encaminhamento da votação do Projeto de Resolução n9
7, de 1993. (Pausa.)
...
Não havendo mais quem deseje encamiilhar, passa-se
à votação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 129, DE 1993
Nos termOs do art. 294 do Regimento Interno. requeiro
votação nominal para o Projeto de Resolução n9 7, de 1993
Sãla das Sessões, 10 de fevereiro de 1993. - Josaphat
Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Aprovado
o requerimento, a votação será nominal.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares nas
respectivas bancadas. (Pausa.)
O Sr. Epitacio Cafeteira -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra V. Ex~, pela ordem.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PDC-.,. MA Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, solicitaria
a V. Ex~ a gentileza de acionar a campainha, porque muitos
dos Srs. Senadores saíram por entender que não haveria mais
votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - (Fazendo
soar a campainha.)- A Presidência já atendeu a solicitação
de V. Ex• (Pausa.)
A Presidência colherá o voto das lideranças.
Como vota o nobre Líder do PFL?
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE) -Sr. Presidente,
trata-se de uma questão em aberto no partido.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena}- Como vota
o nobre Líder do PSD B?
O SR. MÁRIO COVAS (PSDB-SP)- ''Não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota
o nobre Líder do PRN?
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE) - A questão
está em aberto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota
o nobre Líder do PTB '1
O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB-MT) "Sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota
o nobre Líder do PDT?
O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA)- "Não",
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota
o nobre Líder do PDC?
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PDC ~ MA) - A
questão está em aberto, Sr. PreSidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota
o nobre Líder do PDS?
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O SR. JOÃO FRANÇA (PDS·'-"-RR) -"Não", Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)__:_ Coino vota
o Líder do PT?
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP)- "Não", Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota
o Líder do PSB?
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -'-- RS) - "Não",
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

VOTARAM "SIM" OS SENHORES:
Lourcmberg Nunes Rocha
Márcio Lacerda
Ney Maranhão
_
, _
OBSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Júlio Campos
VOTARAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Albano Franco
Almir Gabriel
Aluizio B.ezerra
Bello Parga
Beni Veras
Chagas Rodrigues
Dirceu Carncio
Eduardo Suplicy
Epitácio Cãfeteira
Eva Blay
Flaviano Melo
Garibaldi Alves
Gerson Cã.mata
Gilberto Miranda
Jarbas Passarinho
João Calmon
João França
Josa'phat Marinho
José Richa
José Sarney
Jutahy Magalhães
Juvêncio Dias
Lucídio Portella
Luiz Alberto
Magno Bacelar
Mário Covas
Marluce Pinto
Meira Filho
Nelson Wedekin
Ney Suassuna
Paulo Bisol
Pedro Simon
Ronaldo Aragão.

O SR. PRESIDENTE-(Humbeilo Lucena) -A Presidência vai proceder à apuração. (Pa~sa.)
Votaram SIM 3 Srs. Senadores; e NÁO 33.
Houve uma abstenção.
Total de votos: 37 _
Não houve quorum.
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A Presidéncia lembra aos Srs. Senadores que, por se
tratar de votação nominal, não se aplica a repetição Cf!! dez
minutos. De forma que a votação fica adiada por falta de
quorum.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esgotada
a matéria constaritc da Ordem do Dia.
Volta-se à lista de oradores.
-Concedo a palavra ao Senhor Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presiderite, Srs. _Senad~res, os
jornais tém feito inúmeros comentários, nos dias, a re_speito
da proposta do Ex'' Sr. Presidente da República, Itamar Franco,_ de que a Autolatina volte a produzir no Brasil o velho
Fusquinha.

ComO_é:_ço_mum, nessas ocasiões, ao lado de comentários
lúcidos e bem intencionados, contra ou a favor da medida,
muitas vezes têm-se levantado para criticar o Presidente, acusando-o de ingênuo, ora de nostálgico saudosista, ora de populista em busca de índices maiores de aceit3.ção popular, em
qualquer caso tachando a iniCiativa presidencial de ridícula,
tendo em vista o retrocesso tecnológico que seria a volta de
um produto obsoleto como o Fusquinha.
Discutindo a sério a questão, gostaria de apresentar alguns argumentos para mostrar que a proposta do Presidente
não é saudosista, como alguns querem razer crer, mas sim,
pelo contrário, é muito interessante para o País, principalmente em virtude do movimento econômico nacional.
Ao citar o Fusca, o Presidente parece buscar dois objetivos' irilediatos: Em primeiro lugar, incentivar a indústria_auto. mobilística a produzir produtos mais populares, e especialmente mais baratos, que aumentem a raixa de consumidores
em condições de adquirir um veículo novo; em segundo lugar,
propiciar a criação de novos empregos, em função da ~_9va
faixa de mercado de consumo de automóveis.
Apenas esseS dois objetivos já demonstram a utilidade
de se discutir a fabricação do Fusca e de outros carros populares no Brasil.
_
Quando países hoje em nível de desen-volvimento muito
superior ao nosso necessitavam produzir carros populares de
baixo custo, podiam ser vistos nas ruas das grandes metrópoles
carros como o Fiat que _os brasileiros chamavam de Fiat "pulga", o pequeno Renault, apelidado de "Rabo quente'', permitindo que um maior número de italianos e franceses, bem
como outros povos europeus, entre eles os alemães que adquiriam o Fusca, tivessem acesso a um bem de consumo necessário ao exercício de sUas atividades diárias.
É verdade que carros de US$4,500.00 a US$7,000.00 não
estão ao alcance de assalariados mal remunerados. Mas é
inegável que permite que rnui!OS que perderam condições
de adquirirem seu carro, voltem a ter acesso a este produto
que não é um luxo e sim uma verdadeira [erramente de trabalho. Atende à faixa da classe média cada vez mais proletarizada.
Como bem disse Carlos Chagas ""o que o PreSI.derite da
República sinalizou é que faz muito a classe média foi excluída
da hipótese de ter um carrinho".
Até agora, os fabricantes de veículos, no Brasil, têm direcionado sua produção em proporção maior para exportação
e para as faixas de consumo mais alto, iitclusive beneficiando-se com o mercado cativo representado pelos pa_!ticipantes
de consórcios, atualmeritê, por sinal, em crise devido ao grande número de inadimplentes.
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CritiCar o Presidente porque falou na volta do Fusca,
e que este é um produto obsoleto, revela um pouco· da má~von
tade com que alguns se tores tratam das manifestações do_Presidente.
O Fusca é um símbolo do carro popular, no Brasil, e
como símbolo o Presidente o utilizou para-lançar a idéia da
produção de carros populares em nosso País. A idéia é tão
importante e válida que diversas fábricas já estão se apresentando para uma concorrência nesse setor-de produção, que
beneficiará ariiuitos que de outra forma não poderiam adquirir
um carro novo.
Diante- disso", as próprias objeções qUantO ao possível
obsoletismo dos possíveis carros populares· que venham a ser
produzidos de imediato tOmam-se seCundários, no momento.
A incorporação de avanços tecnológicos na produção dos auto.:
móveis é ilecesSárfa~m.as pode ser viabilizada em programas
de médio e longo prazos que garantiam, por OutrO lado, preços
acessíveis ao consumidor.
Essa_inC.o_íporação de tecnologia por ser feita inicialmente
nos modelos de luxo, e, paulatinamente, a partir do domínio
e do barateamento das técnicas, ser repassada aos carros pOpulares.
_ __ ___ _
EnquantO iss9, -nada "impede que se ampliem as faiXa-s
de consumo popular, com a oferta de produtos compatíveis
com as possibilidades desse consumidor.
As vantagens para o Paí_s são evidentes: aumento de produção, aumento de consumo, geração de empregos, criação
de novas faixas de consumo .de bens duráveis no mercado.
Ademais, como nas faixas populares o preço é fator condicionante do consumo, é de se esperar o estabelecim_ento de
uma salutar concorrência que permita a redução real do preço
dos carros populares, como forma de disputa pelo consumidor,
aumento do número de veículos produzidos e dos ganhos
·
de escala.
Creio que, sob essa perspectivã, o assunto poderia ser
discutido com maior seriedade pelos nossos periódicos.
Na verdade, os que criticam o Presente por se preocupar
com assuntos como a produção de carros populares, diante
da magnitude de nossa criSe económica, não leva~ em consideração as questões sociais que afligem as diversas faixas económicas de nossa sociedade.
É certo que nenhuma medicina isolada irá_ resgatar a
grande dívida social existente em nosso País. Mas a essa preocupação com a produção de carros populares podemos acrescentar uma série de outras questões s_obre as quais o Governo
tem-se posicionado, como. por exemplo:
A questão dos medicamentos;
A distribuição_ de alimentos com ênfase _no f~ijão;O programa de habitação para SOO mil famtlias com renda
até três salários mínimos;
A criação de infra-estrutura nas favelas;
A criação-de financiamentos especfficos para a área de
habitação, destinados à população com renda entre três e
--- -- -·----- --sete salários míilimos;
Aumentos diferenciados para as tarifas-de energia elétrica, com isenção de consumidores até 30kw;
Aumento do preço da ficha telefónica apenas quando
houver aumento salarial.
Todas essas medidas, vistas "isoladamente, poUco representam, mas só com sua implantação milhões de brasileiros
tiveram ou terão pequenos benefícios diretos que diminuíram
ou diminuirão um pOuco do sacrifício de cada um.
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São estas decisões que se somarão ãquelas outras que
irão determinar um combat~ mais efetivo à inflação, preparando a economia para a retomada do crescime_nto econôrnico
qo.e todos preconizam.
Era o que eu tinha a.dizer, Sr. _Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMD!í - PB. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, no início
.do mês de Janeiro último, os jornais noticiaram e comentaram.
com certo destaque, a previsão do Sr. Ministro da Educação
no sentido de que, em 1993, aproximadamente um milhãQ
e meio de crianças, na faixa etária de 7 a 14 anos, ficariam
impossibilitadas de freqüentar a escola por falta cte vagas na
rede oficial de ensino.
Mais recentemente, jOrnais e televisão fOCâti:Zaram as
enormes filas de pais, às portas das secretarias das escolas
pUblicas, ansiosos por matricularem seus filhos.
Passado, porém, o impacto inicial criado pelas afirmações
do Sr. Ministro e pela imagem das filas de pais, a questão
caiu na :r_:otina, triste rotina, ro~ina do esquecimento.
Pobre o país que aceita com indolência uma semelhante
situi:tção.
E o que dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, do que
acontece, salvo - diría - raras exceções, ilo interior das
próprias escolas com os jovens que conseguiram matrícular-se~
tanto na escola pública, quanto na particular, em relação ao
problema do Magistério? A situação descortiria-Se_ainda mais
grave: o Brasil, além de falta de vagas para matricular os
seus jovens em idade escolar, tem um corpo docente desmotivado, desprestigiado e, lamentavelmente, muitos deles despreparados.
É ainda do Sr. Ministro da Edu_cação a preocUpação com·
o esvaziamento dos gloriosos institutos de educação e das
escolas normais, bem como das faculdades que oferecem licenciaturas, resultado do desestímuio dado à carreira do mag~s
tério.
No final do ano de 1992, a Universidade de São Pauto·
divulgou as notas de corte - o mínimo de pontos exigidos
para o candidato ser admitido à segunda fase do vestibuLa~
da Universidade. Para o curso de Medicina, ·o -mínimo nece$sário era 47 pontos sobre 71; para o curso de Jornalismo
43 sobre 71; para os demais cursos da Universidade de São
Paulo - aproximadamente 68 cursos -mantiveram-se exi.:
gências semelhantes, exceto para o curso de Filosofia_ e Peda~
gogia. Para esses, a exigência era de 18 pontos sobre 7l,
significandóque o candidato, para ser aprovado, necessitava
acertar apenas 9 respostas -em 71 questões. Tal fato revel;;t.
uma evidente desconsideração pelo ato de pensar. Isso é grave,
porque ensinar a pensar é tarefa específica do professor~
O que verdadeiramente diferencia o desenvolvimento do
subdesenvolvimento é a distância entre o estímulo e o desestimulo ao pensamento. As sociedades desenvolvidas, tecnifícadas, e coerentes do ponto de vista cultural sempre souberam
valorizar os seus professores. No B_rasil, queremos o desenvolvimento, mas abandonamos o ptofessor.
Em 1992, a Unive_rsidad_e Estadual do Rio de Janejro,
através de seu Programa Interuniversitário de Pesquisa de
Demandas Sociais, realizou pesquisa para· detectar o n_fvel
de segurança dos professores das primeiras quatro séries do
primeíró grau da Prefeitura do Rio de Janeiro. Noventa e
cinco por cento dos entrevistados declararam ter necessidade
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de aprofundar e aprimorar seus conhecimentos. não obstante
87% deles tivessem formação superior. De modo particular,
indicaram como pontos fortes do estrangulamento a metodologia, sobretudo no ensino da matemática e do idioma nacionaL E note-se, 83% desses professores entrevistados afirmaram não possuir outra atividade remunerada; sessenta por
cento asseguraram não estar arrependidos de __te:J; seguido o
magistério~ embora 63% tenham apresentado queixas quanto
aos baixos salários e à desvalorização social da profissão.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a pesquisa limitou-se
aos professores de 1~ à 4~ série da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Tenho certeza de que se fosse estendida aos professores-das
demais séries, incluindo o segundo grau, a situação, em termos
de qualificação e de Brasil, tanto na escola pública quanto
na escola particular, resultaria mais complexa ainda.
Uder social e possuidor, praticamente exclusivo, da informação e do saber a ser transmitido aos jovens nas gerações
passadas, hoje, o professor-descobre-se suplantado pela informação transmitida através de satélite para um mundo que
se reduziu a uma aldeia.
A mudança rápida de esquemas, valores e padrões de
comportamento, a vigência de uma ética-de satisfação ime-diata, incentivada por--uma- sUbCultura de lazer, com desprezo
total por qualquer tipo de renúncia de esforço e de sacrifício,
roubam-lhe a platéia, antes dódl e atenta, das gerações a
educar.
No caso do Brasil, o professor encontra-se- no Vértice
das relações sociais_co_iitraditórias. Por um lado é indispensável
à sociedade, cujo contexto hoje desempenha funções _e_ducativas antes restritas ã famt1ia; por outro lado, é desval9rizado
pelo poder público e pelo sistema social qtie o SOlicita.
Nenhuma cultura, antiga' ou moderna, pode preScindir
do professor. Inúmeras figuras destacaram-se no universo do
pedagogo, do mestre, do sábio, com seus métodos e doutrinas.
Eram referenciais de equilíbrio e mUd3nças, ponto de" apoio
e ideal para as pessoas, particularmente para os jovens, Situa~
remRse no mundo.
Freud afirmava que "sem um ideal que impulsione a vida
social, o homem toma-se um ser que viaja no escur9, passando
a sofrer de um pânico narcísico", isto é, olha-Se_ e-vê apenas
a si mesmo e passa a vegetar sem valores, s~m regra, sem
étiCa e sem compromisso.
Há hoje, em grau menor ou maior sempre houve, um
desafio para a escola, especialmente para o professor. O cotidiano do_ jovem está imerso no áudio, no vídeo, na solicitação
frenética, na pouca disposição para concentração se não houver estímulo externo, em uma supedicialidade dispersiva, com
reforço para a passividade, com vocabulário reduzido, empo~
brecido e discurso descosturado. Porém esse cotidiano é tam·
bém um modo de reagir. uma maneira de ouvir, ler e ver.
Para enfrentar semelhante desafio, é fundamenta~ que
o professor esteja preparado e acredite nos valores do jovem
de hoje, que não perca a siittonia com eles, que não destoe
com aversões injustifiCadas, que não descarte as fonnas mo·
dernas de comunicação, na sala de aula, na vida familiar e
no colégio. É preciso que ajude os jovens a refletir sobre
o que vêem e sentem, a conceituar suas experiências, fazendo
ligações com dimensões maiores da vida, auxiliando_-os a avaliar criticamente conteúdos, formas e linguagens. Fazer tudo
isso, defendendo as próprias convicções e sem apelar para
o autoritarismo míope.
É minha convicção que o professor e todos nós- que -temos
responsabilidades na formação da sociedade brasileira deve-
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mos reconquistar a própria Índivídualidade, redescobrir o valor da fé em nós mesmos e a esperança de que a vida pode
ser digna, ética e fraterna.
A educação ocupa-se do processo de produção e compreensão do significado e da construção do sentido das coisas,
dos seres e da vida. O professor, no exercíciO diário de seu
magistério, vai além da mera informação. Trabalha com atitudes, crenças e valores, contribuindo para a criação do referencial, do símbolo que se traduzirá na visão do mundo do aluno.
Essa concepção, Srs. Senadores, aumerita sua -responsabilidade social, mas, não tenho dúvida, conçretiza o seu trabalho no desabrochar da maturidade do ser humano, maturidade
que se fãz com trabalho;afeto e saber.
Em educação é preciso não perder de vista o sentido
da missão. Educar não é apenas compromisso com o saber,
com a estruturação do conhecimento. Educar é também construir o ser humano e a sociedade.
A questão educacional em nosso País exige reação, porque, do contrário, o Brasil continuará a perder tempo na
caminhada para o seu desenvolvimento. O Brasil está empobrecendo não apenas do ponto de vista económico-financeiro,
mas também culturalmente. Hoje, os professores, assim como
os pais de seus alun,os, não sabem o que é certo e o que
é errado; experimentam uma s~nsação de vazio que os conduz
a não reagir à falta de perspectiva e de esperança.
Sr._ Presidente e Srs. Senadores, o Brasil sem investir
em educação não poderá nem mesmo sonhar em atingir e
manter o exemplo da Coréia do Sul - país que destina mais
de 19% do seu orçamento ao setor educacional.
Sem dar escolas, o Brasil estará condenando as suas crianças a permanecerem dentro de um "cercadinho" perverso
de atraso, cujo rompimento será cada vez mais difícil de efetivar.
Porém, não é suficieilte apenas -conSü·uír êscofãS - e
muitos políticos buscam programas de construção de escolas
gigantescas, verdadeiras pirâmides. É preciso muito mais que
isso·. Erifiênt3r a quêstão educacional não ipenas pelo lado
de uma -das numerosas facetas, sem considerar o_ todo. É
preciso olhar pelo professor, para cujo contexto o indivíduo
considera apenas o seu interesse e o-gasto indi~d1:1al ..É preciso
também investir maciçamente na formação--desse professor.
É preciso que o. Governo Centrai~ EStados_e Municípios disso
__
se convençam.
Investir no professor não é tão-somente dignificar-lhe
o salário, hoje, extremamente- aviltado. É proporcionar-lhe
instrumentos adequados para que adquira maturidade, capacitação e modernidade e exigir-lhe competência, ·pois formação
profissional é, sobretudo, objetivo e dever pessoal.
Razão tem o Sr. Ministro da Educação, Sr. Presidente
e.Srs. Senadores, ao expljcitar sua preocupação-quanto ao
esvaziamento dos institUtos de educação, escolas normais e
faculdades formadoras de professores.
_
Só para V. Ex~$ terem uma idéia, hoje não temos, com
facilidade, professores de Geografia, Química e Português.
Podemos importar qualquer técnico- pilotos de avião e engenheiros - , porém jamais poderemos importar professores
da nossa Língua; jamais poderemOs importar professores da
nossa História e da nossa Geografia; estes, hoje, praticamente
inexistem.
Sem providências que contenham uma visão abrangente
· da educaçáo, -privilegiando o magistério em termos de competência, dedicação, modernidade e remuneração, poucas esperanças restam para o País. A educação é o maior investimento
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que um país po?e fazer ~ara o seu- povo,- de resposta rápida.
O País precisa caminha{ COffi paSsadas_ mais velozes rumo
ao desenvolvimento sustentado~ País desenvolvido é país que
valoriza seu professorado.

O Sr. Garibaldi Alves Filho ---' Pernii!e'me V. Ex• um
aparte?
O SR. NEY SUASSUNA- Concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. Garibaldi Alves Filhó~ S.enador Ney Suassuna
quero dividir com V. Ex• a preocupação relativa ao problem~
educacional do nosso País. Observei que, desde o primeiro
discurso, V. Ex~ assinalou essa preocupação cotn -a educação
e se disse um educador. Na verdade, sendo um educador,
V. Ex~ não quer passar por esta Casa sem deixar patenteada
a sua preocupação com relação aos destinos da nossa educa~
ção. V. Ex~ propõe uma solução que - e eu pediria licença
para fazer essa comparação - penso ser como a do ovo de
Colombo~ É uma solução óbvia, mas que precisa ser enfatizada: valorizar o magístério. V. Ex~ falou da ansiedade, da
febre de que os nossos administradores, às vezes, são possuídos, de construírem grandes escolas - esc-olas piramidais,
na expressão.de V. Ex• Venho de uma cidade onde se fez
há muitos a:nos, uma campanha pioneira intitulada: "De Pé
no Chão também se A prende a Ler", levada a efefto pelo
ex-Prefeito Djalma Maranhão. Eram ocupados todos os espaços disponíveis - os mais humildes, os_ mais modestos para educar as pessoas. Congratulo-me com V. EX' pelo díscurso que pronuncia. Vou esperar por uma coisa que, tenho
certeza, vai acontecer durante a permanência de V. Exa ao
nosso lado: hoje, V. Ex~ está partindo para a denúncia de
uma situação que, -certamente, dela brotarão propostas que
virão melhorar o nosso sistema educacional.
O SR. NEY SUASSUNA- Agradeço a V. Ex•, Senador
Garibaldi Alves Filho, e fico feliz de vê-lo solidário à nossa
preocupação. Realmente, os últimos governos têm buscado
planos mirabolantes de fazer verdadeiras pirâmides, para
imortalizar os seus nomes, mas téni esquecido daquele que
toca todo o processo educacional: o professor.
Os professores que, desde tempoS_ imemoriais: à ép-Oca
dos gregos, eram aprisionados na Grécia e levados para Roma,
todos exaltavam o estudo, o saber, mas eram escravos. Os
professores continuam num status quase de escravos. É preciso
que invistamos neles e, inclusive, qUe te-nhamos coragem!
Por exemplo, sou concursado da Universidade Federal
do_ Rio de Janeiro; lá, por fazer parte do quadro da universidade, só posso sair se cometer uma falta gravíssima. Ao estudar na Universidade de Santa Bárbara, no Complexo da Universidade da Califórnia, um dos campos daquela universidade,
verifiquei que lá não existe essa famosa estabilidade. Os professores_ têm que atentar para três itens: trabalhos comunitários, boas _aulas e trabalhos publicados por pesquisa. Se
não tiver feito duas dessas_ e não estiver bem na terceira ele
é excluído do quadro. Aqui, graças à famigerada estabilidade,
não há aprimoramento; a pesquisa:caiu-a zero; os professores
concursados_ perderam o estímulo; e o estfmulo salarial inexiste. Porque ganha-se mais sendo gari; no Rio de Janeiro, ou
sendo motorista d~ ónibus, do que sendo um professor universitário concursado~
_ __
_
É a hora de o Brasil parar para pensar. Os Estados Unidos, o Japão, os Tigres Asiáticos, todos investiram maciçamente na educação. A resposta foi na geração seguinte, que,
hoje, estão ocupando excelentes funções.
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No Brasil, insistimos em não fazer uma reforma· Sétia,
em não enfrentarmos o problema de frente e, _o _que é pior,
às vezes até mascararmos as_ soluções, p9rque existem os 19%
;r~a ConstituiÇão _federal, mas a maioria das pessoas contratadas para ocupar o rnagistér1o~- senado( Gàribal_di Alve& Filho, estão, hoje, ocupando _cargos de assessores de Deputados
na:s Assembléias Estaduais; de_ Vereadpres nos Munidpios,
ou cargoS que não ·são os de sala de aula.
. ,
_
Temos de investir m3ciçarilente no preparo do professora-do como um todo e pagar, em nível condizente, o esforço
desprendido, senão não teremoscomo_faze_r. Não se importam
professores. Professores, temos que fazê-los! _
Muito obrigado, Senador GaribaldiAivesFilho, Sr. Presi-.
dente e demais S_e_nadores.
Era o que eu tínha a dizer. (Muito bl!m! Pã.lmas)
=..

"'" __

Durante o discurso do Sr. Ney SUassuna o Sr.- Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeirii da-prest.aência, que é Ocupaáa pelo Sr. Chagas Rodrigues, l~' VicePresidente.

.O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo
ao nobre Senador Aluízio Be~rra.
O SR. ALUÍZIO BEZERRA (PMDB-AC. Propuncia o
seguinte discurso. (Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, hoje estamos diante de um momento hi.stórico
importante: Sobretudo depois da "guerra fria", aprofunda-se ·
a guerra da reta_líação econômica, partindo sobretüdo dos
blocos mais fortes sobre os países econO:rhiCam__e_nte mais fra- ·
cos.
Mas gostaria de ressaltar, Sr. Presidente, pontos como
os que aconteceram recentemente com o prindp1o de Torricelli, dos Estados Unidos, que e ·um atentado à sobetania
dos países, sobretudo dos países latino-americanos.
Mas vamos tecer considerações, hoje, sobre a questão
da biodiversidade amazônica e desenvolvimento regional integrado.
Não é nenhuma novidade_, Sr. Presidente_, cQnstatar que
os ~a~ores defensores, pelo menos no discurso, da liberdade
de comércio, do fivre rrierCado; nãô -praticam essa sua- doutrina. Atacam o protecionismo dos outros, mas. na verdade,
praticam um implacável protC~cionismo em- causa própria,
quando se trata de preservar seus interesses industriais e comerciais.
São naciOnalistas para defender sua ganância comercial,
mas são anti."::acionãlistas quando se trata da economia_ alheia.
É o caso concreto dos Estados Unidos que, neste momento,
acionam taxas protecíonistaS COntia o resto do mundo com
o objetivo claro de proteger o seu aço.
Acabam, por exemplo, de impor uma sobretaxa que chega a mais de 100% contra o aço brasileiro. O objetiVo é
dificultar ou impedir mesmo que o nosso aço penetre no seu
mercado. Não reSta a menor dúvida: o neoliberalismo, para
não diZer neo-coloni3lismo, do poder econômico norte-americano e das potências do chamado Primeiro Mundo, de uma
maneira geral, acaba onde .começam os seus inter~sses imperiais cartelizados.
Neste exato momento, eles também e_stão exercendo, sobre a diplomacia _brasileira, sobre o Governo brasileiro, uma
enorme pressão no Sentido de que seja aprovada aqui uma
lei de patentes - Código da Propriedade Industrial - que
saia bem de acordo com o interesse dos grandes grupos industriais norte-amedcanbs.
a

pal~vra
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O voluine-ãnUal de negociações em cima d~ produtos
Está na imprensa· tOdos os dias: eles dizem q~e não vão
baseados na biodiversidade é altíssimo e nada retorna aos
aceitar 7 que vão retaliar contra o Brasil, de alguma forma,
caso seJa aprovado pelo legislador brasileiro, no exercício nossos povos. Só pará cit3r um exemplo, há estatísticas que
mostram que em 1991 os produtos farmacológicos e cosméticos
da soberania do nossO País, uma lei que favor~ça o BrasiL
negociados no_mundo inteiro~ com b~se em essências vegetais,
Quer dizer, o Brasil não pode, mas os Estados Unidos sim,
atingiram 200 bilhões de dólares e 80% dessas essências vegepodem. Aliás, foi nessa base, do mais puro protecionisnió,
tais são encontradas na Amazônia. Só para dar um exemplo
que eles se torna-ram a.- potência económica que são hoje.
do valor económico, a partir de três plantas 111:edicinais indígeE na base da superexploração, sobretudo da economia e da
nas, transformadas em fármacos, essas cor-pOiações fazem giriqueza do chamado Terceiro Mundo, ou, como-eles chamam
rar algo em torno de 43_ bilhões de dólares. Isso ern dados
hoje, do Sul..
Na nossa opiniãó, esse debate em iOfr:iOde medidas para do BID e do Tratado de Cooperação Amazónica. É o desfrute
puro e simples da nossa flora e da nossa fauna sem pagarem
um efetivo desenvolvimento nacional, yoltado para a solução
royalties, sem compensação financeira de nenhum tipo para
das nossas emergências sociais, é absolutamente atual e deve
economias já combalidas. Combalidas, sobretudo por relações
ser trazido à tona. Não pode ser enterrado ou despistado
em nome do que é "ideológico", ou coisa do gênero. Ele de troca, por juros, por mecanismos colonialistas inaceitáveiS.
Nosso estado de pobreza crónica contradiZ com nossa
é simplesmente vital para nós. É uma questão de pura sobreviinigualável riqueza biológica, com esse desfrute a fundo pervência nacional.
dido daquele que é o maior jardim botânico a céu abert9
Nós apelamos, nesse sentido, a um grande debate naciodo planeta, a Bacia Amazônica. Só para se ter uma ideia,
nal, público, em torno não apenas de um desenvolvimento
apenas uni único rio-da Bacia Amazónica contém mais biodi- ·
voltado para o nos·so mercado interno, soberano. mas, em
versidade, maior número de espécies de peixe que todos os
particular, da defesa de novas relações económicas entre as
rios da Europa juntos. Dez vezes- mais -espécies -que ·tOda a
-·
nações, relações justas.
Quando coloco esta questão, estou muito preocupado, Europa! Uma fonte incrível de germoplasma que potencialmente pode incluir a base para novos alimentos, medicamenespecialmente, com a pressão, direta e indireta, qoe vem sendo
tos e materiais revolucionários, que podem ser a cura, a saída
exercida pelos EUA, pelas potências capitalistas mundiais,
para pfoblemas fundamentais da humanidade.
no sentido de abocan!larem definitivamente a nossa rique:Za
COmo eõcarar tudo isso na base- do "livre mercado",
biológica, genética;_de cristalizarem definitivamente_p !1$Ufruna base do quem chega primeiro pega? A biodiversidade está
to que já vém faz_endo da nossa biodiversidade.
De saída, na ECO 92, os noi"te-americartos, _t~lyez os . indo de graça, mas a biotecnologia, os medicamentos, inclusiVe a tecnolOgia limpa, nada disso nos chega de graça. Pelo
maiores captadores e processadores de biodiversidade do
contrário!
Como falar em defesa do meio ambiente nessa
mundo, se recusaram a assinar o Tratado da Biodiversidade,
base? Na verdade essa é uma das dívidas que não foi reSgatada
assinado pela maior parte dos países, a começar Pelo Brasil.
pela ECO 92.
Isso significa que eles não admitem regras, muitp_menos tegra·s
Não encontrou as condições, na ECO 92, de ser regulaque limitem seu monopólio nouSüfruto das riquezas biológicas
mentada de forma mais democrática, mais equitativa, Consideda Amazônia, por exemplo. E cito·a AmaZônia pOrque reprerando os interesses dos países da Bacia Amazónica, por exemsenta o maior banco genético-- portanto, de biodiversidade
plo. Tivemos o grande avanço, que fOi o Tta-tado da Biodiver-do mundo. Eles movimentam ~ilhões ~e ~9~~1-es a partir
sidade. Mas os que usufruem da biodiversidade -os Estados
de plantas originárias das nossas florestas e não aceitam nerihuUnidos - não o assinaram.
ma partilha, nenhuma compensação para a Bacia Amazónica
A Bacia Amazó:rliCa é um bioma, é um gigantesco ecossis- almoxarifado de onde eles levaram e continuam a levar
tema, que é compartido por oito Nãções. E a área, preciSaessa riqueza natural. É um procedimentO tipicamente coloniaL
Nesse momento, estão pressionando, insinuando retãlia--- mente, de abrangência do Parlamento Amazónico e do Tratado de Cooperação Amazónica. Pois bem, temos que uniições para que o Brasil aprove dispositivos legais no campo
esforÇos, na V Assembléia, para uma atuação em bloco, à
das patentes, que assegurem para ·as megaCorpórações do Primeiro Mundo o controle monopolístico daquela biotecnologia .. altura desses megadesafios.
A começar pela defesa de que a biodiversidade- riqueza .
Está claro que não vão pafar por af. Ê,-de quebra, aiÕ.da
dos países pobres- signifique recursos para os países pobres
contam com o GATI, que lhes· favorece completamente em
e não mais um instrumento de sangria de um Continente
termos de controle das patentes de medicamentos e produtos
já anêhlico.
-- de biotecnologia, elaborados a partir, por exemplo, da riqueza
Ao mesmo tempo, precisamos passar pela luta, para que
biológica de essências vegetais, as quais 80%. estão na Amanós próprios tenhamos um conhecimento tecnOlógico ID.uito
zónia brasileira e na Amazônia dos países vizinhos, que formais extenso e mais profundo da nossa própria biodiversidade,
mam essa grande bacia.
com pesquisa, com difus<jo e democratização - a começar
Está claro também, de nossa parte, Sr-. ~Presidente, que
não·devemos nos arrefecer, não--devemos nos dobrar, não. da própria Bacia - dos frutos dessa pesquisa, com a coordenação e inte-gração desenvolvidaS já na própria fase da pesdevemos deixar que a iniciativa política cõntinúe no campo
quisa.
desses grupos cartelizados internacionais e dOs ·seus IObbies.
Daí a importância da Universidade Pan-?-mazônica, Sr.
Na condição de Vtce-Presidente do Parlamento AmazóPresidente, proposta pelo Parlamento Amazónico, com reprenico~ dentro do universo das bandeiras que-senrpre -defendi
sentação de cada um dos oito países no seu conselho superior.
para a Amazónia, considero que questões como essas devem
Foi criada, portanto, e está sendo estruturada em Maser tratadas com a ma:ior seriedade e premêncía dentro da
naus, para cumprir essa tarefa, esse grande desafio com possinossa V Assembléia do Parlamento Amazónic_o, daqui a três
bilidade, em se instalando, de exercer um intercâmbio atiVó
meses, em Brasília, do dia 26 ao dia 29 de abril, aqui Do
é"nlre os países do Terce-iro Mundo, entre a África e a Ásia,
Congresso Nacional.
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no desenvolvimento da pesquisa da ciência e da tecnologia;
apoiar, portanto, o desenvolvimento auto-sustentado nessa
Região,
A Unipam, a Universidade Pan-amazônica, precisa receber todo o apoio necessário para qu:e poSsa cumprir ãquele
poder emancipador, no plano científico e tecnológico; o papel
de centro catalisador de técnica de produção de serviços adaptados à Amazónia, voltados para a soluç_ão das_más çondições
de vida da Região-, seinpre leVando em conta o que gostava
de dizer o Sr. Francis Bacon; "O conhecimento é poder".
Precisamos ter controle e disponibilidade tecnológica ou perecemos como economia. Biodiversidade é apenas um ponto,
mas é um ponto importante, e precisam-os mais do que nunca,
nós, nações amazónicas, considerarmos o_seguinte: ou_nos
unimos e agimos em bloco, em defesa do desenvolvimento
integrado e social da nossa Região, oU ninguém vai fazê-lo
por nós.
Sr. Presidente, dando ênfase a esses pontos, estamos,
praticamente, anunciando não só a ação da V Assembléia
do Parlamento Amazónico, que se realizará nos dias 26 a
29 de abril próximo, aqui, no COngresso Nacional, como também estamos com uma atividade movida não somente em
torno de todos os parlamentares dos países que fazem parte
da Bacia Arriazónica, mas um trabalho ativo nesse sentido,
junto aos parlamentares de todos os países latino-americanos.
Portanto, essa tarefa se impõe neste instante. É fundamental que façamos a defesa intransige-nte desses mecanismos
na luta pela elevação da_ qualidade de vida dos povos dos
países amazónicos, dos povos dos países latino-americanos,
dos povos_dos países em desenvolvimento.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -

Concedo

'a palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda.

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB- MT. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~~ e Srs~_ Senadores 1
nos últimos tempos, fomOS bombardeados pela imprensa por
um tema que virou moda: a pena de morte.
Nesta Casa, muito já se falou a propósito desse assunto.
Muitas análises pormenorizadas foram feitas. Mpitas idéias
foram expostas tanto a favor quanto contra a sua adoção.
Entretanto, senhores, quer-nos parecer que essa iniciativa seapresenta carregada de oportunismo e totalmente desprovida
de fundamento jurídico. OportuniSta, por vír à reboque de
crimes traumatizantes que abalaram a consciéncia nacional.
Desprovida de fundamento jurídico, por bater de frente com
pacto internacional adotado pelo Brasil e com determinações
expressas de nossa Constituição.
Externamente, o Brasil aderiu à Convenção Americana
sobre Dii'eitoS Humanos, o ''Pacto de San José de Costa Rica",
da OEA, cujo artigo 4, item 1, estabelece que "Toda pessoa
tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito. deve
ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente". Mais
adiante, o item 3 desse mesmo artigo determina:
"Não se pode r~stabelecer a pena de morte nos Estados
q~e a hajam abolido"~
_ _ ____ ___ _
Sr. Presidente, Sr"5 e Srs. Senadores, querer introduzir
em nosso Direito a pena de morte é, nas circunStâncias atuais,
no mínimo, uni contra-senso, de vez que o Brasil só ratifiCou
essa ConvenÇâO sobre Direitos_ Humanos no final do ano passado, 33 anos· após ·a sua ·elaboraçãO em São José, na Costa

Rica:.
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A esse propósito, eStabelece, ainda, a nossa ConstitUiÇão,
no § 2"' do art. 59 ; que os direitos- e gártlntias nela expressos
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios
por "ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a
República Federativa do Brasil seja parte.
Como, então, querer que o nosso País assúma posição
radicalmente contrária a esse pado ao qua1 aderiu tão recentemente? Como justificar que o Brasil, tão logo tenha aderido
a esse Pacto, o desrespeite, principalmente considerando-se
que demorou 33 anos para ratificá-lo?
Em âmbito interno, o constituinte de 88, já seguindo
essa prescrição da OEA, antes mesmo que o Brasil aderisse
ao Pacto-de San José, fez inserir em nossa Constituição dispositivo que não deixa qualquer dúvida:
"Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra
declarada" (art. 59 , inciso XLVII, alínea a).
Há de se considerar, ainda, uma outra restrição constitucional à implantação da pena de morte. O § 4?, inciso IV,
do art: 60, estabelece que:
"Não será objeto de deliberação a proposta de emenda
tendente a abolir:
IV- os direitos e garantias individuais".
Todos os argumentos que se apresentam como justificativas para a adoção da pena de morte se defrontam com essas
três barreiras, a nosso ver int(a_nsponíveis: extenlametite, com
a "Convenção Americana sobre os Ditei tos- Humanos", da
OEA, e, internamente, com a nossa COnstituição, que, além
de proibir a pena de morte, veda qualquer emenda tendente
a abolir dir€titos e garantias individuais, dos quais o direito
à vida é o principal.
Dizer, como o fez o Deputado Amaral Neto, que não
há guerra maior do que aquela que está aí contra os bandidos,
para aninhar na exceção constitucional a pena capital, é desvirtuar completame-nte O seiltido .dessa norma, é querer impressionar com argumento barato aqueles que desconh_ecem o
verdadeiro teor do texto constitucional. ou que acham que
alterar a Constituição é tãO fácll qiianto modificar cláusulas
de uma convenção d~ condomínio. por exerilplo.
A esses aspectos jurídicos e legais podemos adir outros
que, apesar de já terem sido repetidos de roldão, até hoje
não foram ainda suficiente e adequadamente contraditados:
Como garantir. por exemplo, a infalibilidade de uma decisão condenatória; quando sabemos da dificuldade humana
em distinguir os caminhos daquilo que é absolutamente certo
ou absolutamente errado? Nesse assunto_ não pode haver qualquer sombra ou laivo de dúvida, pois é impossível corrigir
u~ erro ou reformar uma sentença capital.
Como ter a certeza de que essa pena não será utilizada
unicamente contra criminos-os_ poDres e marginalizados, sem
recursos para cont_ar com a assistência de bons advogados?
A experiência mostra que, mesmo em países em que a Justiça
é mais atuante, ativa e imparcial, isso acontece. Como ter
a certeza de que aqui será diferente? Será que o nO:SSci sis1em.a
judiciário será modificàdo radicalmente de uma hora para
outra?
Todos nós sabemos que a paixão nunca é boa conselheira
e que ela anda normalmente por caminhos opostos ao da
razão. Num momento que somente a rã:Zãó deveria imperat
para que um assunto dessa,magnitude fosse tratado sem paixões, as pessoas empenhadas em defender a pena de morte
servem-se de dois fatos desumanos e aterradore$ que abalaram
a alma nacional para ressuscitar esse debate; o assassinato
da atriz Daniella Perez e o seqüestro seguido de morr.~~ ";
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menina Miriam Brandão. Coisa mais extelnpórânea e sórdida
não poderia haver. Razão plena tem o juriSta Evandro Lins
e Silva. no que é secundado por um brilhante contendor nas
lides jurfdicas-, o advogado Evandro de Morais Filho, ao afir_mar que: «o atu-al debate sObre a _adoção__ d_a pena de morte
é inoportuno. Não se deve discutir agravamento de penas
no momento em que acontecem crimes bárbaros. Isso mexe
muito com o povo"..
Mais inoportuna do que essa discussão é a idéia de se
promover um plebiscito sobre a adoção da pena de morte.
"Plebiscitai a pena de morte no calor da indignação nos coloç:a
a um passo do linchamento legalizado'', afirm~, em edito!ial,
o Jornal do Brasil (12~1-93). ACreScenta ainda o editorialista:_
"Muitos direitos DãO podem ser levados a plebiscito, caso
contrário a maioria de uma população poderia decidir pelo
extermínio da minoria".

Pessoas bem informadas sobre o Direito Peria1 ã.cham
simplesmente que esse é um assunto ultrapassado. Para Lins
e Silva, por exemplo, "pena de morte é_ uma _peça de _!lluseu
do Direito-Penal contemporâneo. É intolerável assistir à volta
desse debate. Isso me dá alergia. Tenho participado de congressos científicos no ·mundo todo e ninguém mais discute
o assunto. É querer transformar o Estado em homicida. É
cometer um homicídio legal, além de criar a figUrá do carrasso ~
outra vez. É um salto epistemológico às r-av_e~sas_._ Ê como
aceitar o lirichamento comO uma- so_lUção normal". (En~revista
a O Estado de São Paulo, 11/01193).
·
Equivocadamente, pensa-s~ que ao se tirar a vida de
um criminoso eStã- ele -sendo punido por seus erros. _Puro
engano: para que alguém seja punido é essencial que esteja
vivo. É is~iJ o que observa o pensador italiano Norberto Bob~
bio em sua obra "A Era dos Direitos": "Para expiar é preciso
sobreviver".
Por firit, senhores, se formos observar a história dos países
desenvolvidos, verificaremos que vários daqueles que adotavam a pena capital, baniram-na do rol de suas penas, após
verificarem a sua ineficácia colná-i:rieíó de éombate à criminalidade. Nessa relação se incluem a Inglaterra~ a França, a
Espanha, a Itália, a Alemanha, o Canadá. Nos Estados Unidos, país em que vários Estados a ado~am, verificawse que,
onde existe, a incidência de crimes é maiOr do que onde não
existe.
Por que, então, querer implantá-Ia entre nõs;- Senhores?
Será que somos totalmente insenSíveis ·à lição que outros países
nos dão? Ou será que nos inclufmos no rol daquelas nações
que Bismarck classificou de idiotas, por não aprenderem nem
por si, nem com a experiência dos outros? A propósito é
esse o pensamento do grande chanceler prussiano, relembrado
pelo Deputado Roberto Campos em entrevista à revista Visão,
de 13 de janeiro último: "As nações inteligentes são aquelas
que aprendem com a experiência alheia. As nações medíocres,
aquelas que aprendem com a sua própria experiência. E as
nações idiotas são aquelas que não aprendem". Acrescenta
o Deputado: "O Brasil não está na primeira_ categoria. Nós
somos ou de segunda ou de terceira. Ou ~gmos ~a nação
medíocre, que aprende só à custa de sofrimento próprio, ou
somos uma nação idiota, que não aprende nunca" (Vis~o,
13L01/93, fls. 49). ·
.
Lamentavelmente, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadoies,
no que tange à pena de morte, querem alguns nos igualar
a nações idiotas que não _aprendem com a~ outras nem consigo
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mesmas, de vez que a pena de morte já existiu entre nós
e foi abolida.
Será isso mesmo que desejamos para nós?
Muito obrigado!
O SR. !'RESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador João França.
.
O SR- JOÃO FRANÇA (PDS- RR. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Senadores, um tema
que se tornou muito em voga, nos -dias de hoje, é ~ for~a
de governo que devemos adotar para o País~_Os_cori~titu~ntes
acharam por bem incluirem~no na Constituição Federal, estabelecendo _a_realização d_e UI)l pleJ:>iscito, para o eleitorado
iscolhú entre o presidencialismo e parlamentarismo. Mas
a verdade é que, apesar de toda uma campanha que vem
sendo encetada, artificial e astuciosamente, por grupos parlamentaristas nos meios de comunicação, o presidencialismo
continua, sem sombra de dúvida, como o melhor e mais eficiente sistema de governo, o mais democrático e representativo de todos. Haja vista que é _o único -em- cjue o povo
escolhe, diretamente, o seu-mandatário maior, e este é eleito
por uma maciça e majoritária vóiação -· a mãior- do P~ís
- , ao contrário do Primeiro MiniStro do regime parlamentarista, geralmente um parlament,ar, qu~ obtém o mand~to
·afravés de escasso númerO de votos.
Historicamente, o presidenciãlismo originou-se nos Estados Unidos,_ com a famosa "Declaração de Filadelphia", de
1776, sob a inspiração de homens como Thomaz Jefferson,
Alexander Hamilton, Georg~ Washington, depois solidificado
na ConstituiÇão americana de 1787. E assim um sistema de
governo longamente experimentado com absoluto sucesso~
por mais de duzentos anos, sendo um dos mais anfigoS e
estáveis do mundo. Os líderes americanos entenderaJ:.ll que
era preciso, dadas as imensas tarefas da jovem nação e d~
seu enorme território, cOntar com um poder central forte
e resoluto, ágil nas decis_ões e 3ções, capaz de promover o
desenvolvimento nacional e resguardar a sua independência
e soberania.
E foi o presidencialismo, não há a men~r dúvida, que
propiciou o-exttaórdinário progresso e adiantamento da nação
norte~americána, uma das mais prósperas e ricas do mundo,
líder de todo o Ocidente. E rião há pâís nlais jiolitícãmerite
ciVili2;ado e democrata do que os Esta4q_~.Unid!JS.
_ ,-. , __
O paradigma norte-americano, S_r. Presidente, _s_erviu para influenciar várlos pafses na- a-doção dÇ> presidencialismo,
como aconteceu com o Brasil, no advento da República em
1889, pelas mãos, principalmente de Rui Barbosa, que o consagrou na ConstitUiÇão de 1891.
Malgrado as críticas_de seus adversários, o presidencialismo tem sido o instrumento que promoveu_ o desenvolvimento econômico çio _Brasil, elevandõ-o.-à cõlicdíÇãõ de oihiv_a
economia mundial. É preciso também assiitalar que, "cOmO
os Estados Unidos, possuímos um extenso terri~ório, circunstância esta que impõe decisões rápidas e enérgicas para a
sua segurança e desenvolvimento, e que s_ó o_ sistema presidencial pode proporcionar. Assim, uma ação governamental,
para chegar aos mais longínquos rin_cões do país, só teria
eficácia se empreendida Com agilidade e presteza.
_ Por outro lado, acusar o presidencialismo de regime arbitrário e imperial, como costumeiramente acontece, é querer
forçar a verdade. Se por hipótese Ocorresse alguma tentativa
de alteração da ordem constitucional, teríamos, para barrá-la,
como contrapeso, a presença do Congresso Nacional, do Su-
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premo Tribunal Federal, da imprensa e da opinião pública.
Juscelino Kubitschek foi um exemplo inquestionável de democrata e exerceu a presidência. Portanto, presidencialismo e
democracia são perfeitamente compatíveis. ·· - ·
Ainda agora, -nos recentes acontecimentos políticos que
vivemos, com o processo- de impedimento do Sr. Collor de
Mello, a Nação testemunhou a legalidade e normalidade democráticas, Com o Congres·so, ó Supremo,- a imprensa e -o povo atuando no episódio, este último através de gigantescas
manifestações de rua. Foi mais um::cdemollStração irrefutável
da tendência liberal do regime e uma resposta aos seus detratores, de que ele não é autoritário, nem prepOtente; muito ao
contrário.
-É preciso Observar que a solução da crise brasileira, primordialmente de fundo moral, não está vinculada a este ou
aguele regime político. Se-o parlamentarismO, por acaso, fosse
implantado no País - o que não acreditamos - não resolveria, em absoluto, os nossos problemas, como proclamavam
os seus defensores. Até os agravaria, 11a medida que, sem
comando unitáríó, -eles seriam protelados.
A queda sucessiva, por exemplo, de governos parlamentares e de dissolução do Parlamento criaria um verdadeiro
caos político, um vazio <;ie poder, e a Nação não suportaria
essa orgia de mudança de governo. A estagnação e a desesperança, então, a dominariam, e -estaríamos as pOrfitS de agitações sociais e de um processo de desagregação nacional. A
sonhada estabilidade política, com que tànto acenam os parlamentaristas, não passaria de uma grande quimera.
O parlamentarismo, Srs. Senadores, requer, como pressuposto básico, a existência de partidos fortes e bem estruturados, ideologicamente formados, cujos pTogramas seriam,
rigOrosamente cumpridos por seus correligioilários. Ora, sabemos todos que tal situação não existe_no Br~_il. Nosso quadro
partidário. é precário, deficiente, movediço, pulverizado em
dezenas de pequenas agremiações, sem programa, sem perfil,
senão atendendo a interesses pessoais ou de grupoS, constituindo verdadeiras "siglas de aluguel". Como esperar que
possa frutificar-n-esse cipoal partidário o regime de Gabinete,
quando se sabe que o mesmo pressupõe poucos partidos?
A implantação do parlamentarismo representaria a ressurreição do colégio eleitoral, tão combatido pelas mesmas ·
forças que agora defendem tal sistema. POde significar- n'fuito
para um país como a Inglaterra, que tem quase um milênio
de vida política e parlamentar. seguramente estruturada, de
diminuta extensão territorial e crescimento populacional há
muito estabilizado. Não para o Brasil que tem ainda um longo
caminho para chegar a seu pleno desenvolvimento económico,
social, político e cultural.
Entendemos que é com o presidencialismo que poderemos atingir- esSa lrieta e fazer desta-Nação a dos nossos sonhos
e aspirações; legar para noSSos filhos um país próspero e fraterno, desenvolvido e mais igualitário, onde não existam a miséria
e as desigualdades regionais e pessoais. Estas, Sr. Presidente,
são algumas de nossas reflexões e poSiçóes_s_obie o morilento
político nacional, mais precisamente, sobre a melhor forma
de governo que nos serve - o regime presidencial.
Era o que tínhamos a dizer sobre o-assünto.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavra ao n_obre Sena®r Nelson Wedekin.

Concedo

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso) Sr. Presidente, Sri'S e Srs. Senadores, vários
parlamentares de Santa Catarina eõCaiiiiiiharam aQ__ Ministro
Paulino Cícero a carta, cujo teor anexo requeiro a trans.Crição
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nos anais da Casa, e que diz respeito à situação da Indústria
Carboquímica Catarinense - ICC.
O documento, pela sua importância e atualidade, merece
o nosso registro, inclusive porque, ao seu final, ele alinha
proposições perfeitamente Viáveis para se dar encaminhamento a um problema que se estende sem solução e sem perspectivas desde longo tempo.
É o seguinte o conteúdo dá. referida manifestação:
Exm~ Sr.
MiniStró-Paulino Cícero
D D: Ministro de Estado das Minas e Energia
Brasília/DF

Brasilia, 26 de janeiro de 1993
Senhor Ministro:
A privatização das empresas estatais é um assunto de
interesse internacional e vem, cm várias frentes, estabelecendo
os novos rumos de uin~ ecOnomia de IDeiCado mais liberal,
determinando a abertura das fronteiras à competição- interriacional.
É do conhecimento público, as decisões governamentais
acerca do programa de prívatfzaÇâo ein curso_ e_ as rece_ntes
reformulações nele introduzidas pelo Governo Itamar Franco,
prorrogando por 90 dias todo o cronograma.
A ICC, empresa controla~a pela Petrobrás Fertilizantes,
localizada em Imbituba~ no sul do Estado de Santa Catarina,
está na lista das empresas privatizáveis, estando presentemente sendo analisada a sua inclusão no novo cronograma,
onde nos leva a colocar. a sua consideração aspectos sobre
as características da ICC e, ao final pleitear o que julgamos
fundamental nesse processo.
De acordo com o que determinou o Plano Nacional de
Fertilizantes e Calcário Agrícola, criado em 1974, traduzindo
a preocupação governamental para o setor, o modelo empresarial da ICC foi concebido para substituir as importações
de enxofre, à época caro e escasso no País, através da pirita
carbonosa, rejeito na extração do carvão que demandava custos adicionais e a degfãdação ambiental na região carbonífera
de Criciúma - SC.
Dentro dessa filosofia a !CC vem cumprindo com a sua
missão, tendo determinado a jmplantação do seu parque industrial adicionalmente, importantes benefícios para o Município de Imbituba e região, com a instalação da infra-estrutura
necessária, tal como, energia, telecomunicações, água e melhorias nos acessos rodoviários e portuários.
Além de ensejar a total transformação da região pela
instalação desses bens. a operação da ICC passou a ser a
principal atividade económica da região, além de contribuir
com a geração e manutenção de 500 empregoS diretos e aproxi~
madamente 2.000 indiretos. na produção de 100 mil/toneladas
por ano de enxofre, destinados a produção de 300.000 toneladas de ácido sulfúrico e 110.000 toneladas de ácido fosfórico
por ano destinados na produção de fertilizantes.
A política alfandegária, calçada nas importações com a
redução abrupta das taxas de importações de 45% para 5%
em menos de doiS anos, tem-se mOstrado altamente danosa
à indús,tria naciórial, pondo, inclusive, o parque industrial
instalado no País à beira do sucat~arnento, notadamente na
!CC.
Esses fatores e outros aspectos da corijuntuia da economia naci'?nal, principalmen.te do setor agrícola em 1992, forçOu
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uma retratação do_setor de fertilizantes que passou a operar
com altos níveis de ociosidade, devido principalmente ao grande número e volume de importações. Em resumo, está existindo uma grande demanda interna de fertilizantes, atendida
pelo mercado externo, O que deveria ser direcionada aos
produtores nacionais.
No caso específico da ICC, continua a empresa com a
mesma estrutura industrial desde a sua criação como fornecedora de matéria-prima para a produção de fertilizantes; ·não
se adequando a atual estrutura de mercado imposta pelo governo, não havendo qualquer investimento oficial para que
ela verticalizasse a sua produção nivelando o seu perfil as
empresas privadas, sendo impedida continuamente a participar da ponta do mercado, segmento rentável do setor.
Outro aspecto importante a considerar, é que coma tomada da consciência sobre fatores que impliquem na preservação
do meio ambiente .a nível internacional, a ICC -foi agregada
outro imponante papel de alto valor social, ao ser incluída
no Projeto Pr6- Vida, como fundamental instrumento no saneamento e recuperação da bacia carbonífera, por consumir
a pirita carbonosa c-omo fonte de enxofre, que, depositada
a céu aberto, emana gases sulfurosos e efluentes que poluem
a atmosfera e recursos hídricos da região carbonífera com
graves repercussões ecológicas.
Diante do exposto acima, e considerando, ainda, as notícias extremamente pre-ocupa-ntes que são veículadas_sobre o
destino da ICC, que consideramos um despropósito diante
da responsabilidade social e potencialidade de negócios que
a empresa possui, _CC?mparecemos à presença de Vossa" Excelência, no sentidO de que sejam viabilizados as seguintes medidas:

a) determinar a imediata reativação das atividades industriais da empresa, pois a sua paralização gera maiores ·

prejuízos e comprometem a sobrevida de suas instalações;
__
_
b) criar um fórum especial, com a participação dos agerites governamentais envolvidos direta_ou indiretamente
com ªs a_tividades da empresa, bem como do's representantes legais dos trabalhadores, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas de lmbituba, para
estudarem o futuro da empresa.
Acreditamos que o nosso pleito vem de encontro a política
governamental de retomada do desenvolvimento, colocamonos a sua inteira disposição, agradeCemos_ pelaS medid~s que
vierem a ser tomadas para os interesses social-económicos
de Santa Catarina e seu povo.
Cordialmerite, Luiz Gushikelt :..... Jarves Gaidz,nski - .
Neuto de Couto- Paulo Duarte - Ruberval Pilotto- Orlando
Pacheco - César Souza - Dércio Knop - Djandir Dai Pas~
quale- Edson Andrade - Hugo Biehl.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A Presidência conVoca sessão conjurita solene a realizar~se amanhã,
às lOh, no plenário da Càmara dos Deputados, destinada
à instalação dos trabalhos da s~ Sessão Legislativa Extraordinária da 49~ Legislatura.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
convocando uma sessão extraordinária do Senado para as
18h30min de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerrada a sessão.
(Levanta~se

a sessão às 18 horas e 20 minutos.)

Ata da 3ga Sessão, em 10 de fevereiro de 1993
73 Sessão Legislativa Extraordinária, da 493 Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs.: Humberto Lucena e Chagas Rodrigues

ÀS 18 HORAS E 30. MlNtJTOS, -ACHAM-SE PRESENTES OS SRS: SENADORES:
.
-

Affonso Camargo - Albano Franco - Alfredo Campos
- Almir Gabriel - Alulzio Bezerra - Álvaro Pacheco - Aureo Mello - Bello Parga - Beni Veras - Carlos De'Carli Chagas Rodrigues - Darcy Ribeiro - Dirceu carneiro Eduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira - Eva Blay - Flaviano
Melo - Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata - Gilberto
Miranda- Guilherme Palmeira - Henrique Almeida- Humberto Lucena - Hydekel Freitas- Iram Saraiva- Jarbas Passarinho- João Ca!mon ~João Fràriça- João Rocha- Josaphat Marinho - José Fogaça - José Paulo Biso! - José Richa
-José Sarney- Júlio Campos- Jutaby Magalhães- Juvên-

cio Dias- Üvy -Dias - Louremberg Nunes Rocha- Lourival
Baptista - Lucfdio Portella - Luiz Alberto - Magno Bacelar
- Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto- Mauro Benevides - Meira Filho- Nabor Júnior
-Nelson Wedekin - Ney Maranbao - Ney Suassuna -Pedro
Silmn - Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragão - Ronan
Tito - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 58 Srs. Senadores. Havendo número regiment!ª' declaro aberta _a sessão.
_
Sob a proteção de Deus, iniciamós nossos trabalhos. .
Sobre a mesa, comunicaçõeS que serão lidos pelo Sr.
1~Secretário.
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São lidas as seguintes:

Brasília, 10 de fevereiro de 1993.
Senhor Presidente,
TCnho a honra de comunicar a V. Exa. que. nos termos
do art. 39, a, do Regimento Interno, me ausentarei dos trabalhos da Casa, a fim de, no desempenho de missão com que
me distinguiu o Senado, participar de reuniões como membro
representante do Brasil e da América Latina no Grupo de
Trabalho ''Estudo_s sobre a Mulht:r" da Associação Internacional de Sociologia, que ocorrerão na Costa Rica entre os
dias 18-21 e 22'27 de fevereiro de 1993.
AtencioSa-S S"ãudações- Senadora Eva Blay.
Brasília, 10 de fevereiro de 1993
Senhor Presidente.
Nos termos do Art. 65, parágrafo sexto, do Regimento
Interno do Senado Federal, comunicamos a V. Exa. que elegemos o Senador MAGNO BACELAR para exercer, a partir
desta data, a liderança do Partido Democrático Trabalhista
- PDT, no Senado Federal.
Na oportunidade, renovamos a V. Exa. protestos da mais
elevada estima e consideração.--=- Senador Nelson Wedekin
-Senador Darcy Ribeiro- Senador La_voisier Maia.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- As comunicações lidas vão à publicação.
Há oradores inscritos.
_
Concedo a palavra ao Senador Chagas Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Pronuncia
o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs .. Se_nador~s, o S~nado
Federal apreciou, no dia de ontem, o ProJeto de Le1 ~a Camara
n• 50 de 1992 (11• 4.621, de 1990, na Casa de ongem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República. Esse projeto,
Sr. Presidente, dispõe sobre a criação de es_colas técnicas federais e dá outras providências.
Quartdo da votação, tivemos oportunidade de_oferecer
emenda, Sr. Presidente, contemplando a cidade de Parnaíba,
no Piauí, com uma Escola Técnico-Industrial. A iniciativa
não se restringiu apenaS -ao nosso Estado. Outros Srs. Senadores também ofereceram emendas, destinando escolas a algumas cidades importantes de seus Estados.
No que tange ao Piauí, Sr. Presidente, e à minha cidade
de Parnaíba, quero registrar que a redação fina.I do S~ubsti
tutivo do Senado a esse importante Projeto de Le1 da Câmara
n~ 50, de 1992, em seu art. 39 , dispõe:
"São ainda criadas as seguintes escolas:
I - EscoJas Técnico-Industriais em Sobral- CE;
COelho Neto- MA; Parnaíba- PI; Ponta PorãMS."

O substitutivo, Sr. Presidente, com outras alterações, retornará à apreciação da Câmara dos Deputados.
-.
Quero, neste momento, render, mais uma vez, as mmhas
homenagens ao ilustre Senador João Calmon. S. Ex\ que
vem se preocupando, de há muito, com o problema educacional, foi sensível aos pleitos e acolheu as emendas referentes
às cidades mencionadas.·
Finalmente, Sr. Presidente, quero me congratular com
o Piauí e, de modo especial, com a cidade ~e Parnaíba, su~s
autoridades, seu povo, e, sobretudo, .~eus JOVens, por mats
esta conquista.
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Esperamos que a Câmara dos Deputados acolh_a este
substitutivo do Senado, que traduz a nossa colaboraçao, no
sentido de aprimorar o projeto de lei oriundo da. Câ?lara.E, finalmente, que Sua Excelência o Se_nbor Prestdent~ _da
República sancione a lei, para que ela produza os necessanos
efeitos.
Encerro aqui, pois, essas considerações, satisfeito por
ver que o Senado Federal aprovou essas justas emendas. Este
País, Sr. Presidente, necessita sobretudo de educação. Sem
educação, o nosso País não poderá atingir a chama9a meta
de país de Primeiro Mundo. Precisamos de e?up~ça~ para,
em melhores condições, vencer a pobreza, a mtsena, hb~r!ar
o País do subdesenvolvimento e assegurar melhores condtçoes
de vida e de trabalho ao povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Continua
facultada a palavra aos Srs. Senador_e_s durante o Expediente.
(Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 130, DE 1993
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea b,
"do Reg~mento Interno,_ para o Proje:to de Lei n\" 9.650, qu~
"institui normas_ gerais sobre desportos e dá outras provtdê_ncias"_._
Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1993. - Albano
Franco- Alfredo Campos- Almir Gabriel- Aluízio Bezerra
- Amazonino Mendes --cAmir Lando - Bello Parga - Beni
Veras- César Dias- Carlos Patrocínio- Chagas Rodrigues
- Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Divaldo Suruagy -Eicio Alvares - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin Flaviano Mello - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves
Filho- Gerson Camata - Guilherme Palmeira- Humberto
Lucena - Hydekel Freitas -- Iram Saraiva - Jarbas Passa·
rinho - João Calmon - Joiio França - Jonas Pinheiro José Fogaça - José Paulo Biso! - José Richa - José Sarney
_- Josaphat Marinho - Jutahy Magalhães - Júlio Campos
- Júnia Marise- Lavoisier Maia- Levy Dias- Louremberg
Nunes Rocha - Lourival Baptista - Mareio Lacerda - Mag·
no Bacelar - Marco Maciel - Mauro Benevides - Meira
Filho- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wedekin
- Ney Maranhão- Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid
Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ro·
naR Tito- Teotônio Vilela Filho- Valmir Campelo- Wilson
Martins.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - 0 requeri- .
mento Hdo será votado oportunamente.
-_
_
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr.
1~ Secretário·.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 7, DE 1993
Obrigada os bancos e caixas econômicas oficiais
a abrirem contas de cadernetas de poupança sem a exigência de limites mínimos de depósito e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
~_
Art. 1o Os bancos e as caixas e_conómicas oficiais não
poderão fixar limites mínimos de depósitos para a abertura
e moVimenotação de cadernetas de poupança.
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Art. 29 A abertura de caderneta de poupança e tacultada a qualquer pessoa que, mediante comprovação do emprego poderá abrir a sua conta, mesmo sem a efetiva realização
imediata de depósito.
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, o
poupador terá o prazo de trinta dias para efetivar seu primeiro
depósito, sem o que poderá ter sua conta cancelada.
Art. 39 Aos menores de dezoito anos e maiores de dezesseis, é facultado abrir e movimentar _conta de poupança
nos bancos oficiais. desde que estejam autorizados por seus
pais ou responsáveis.
Parágrafo único.._ Poderão ser abertas contas de cadernetas de poupança, nos bancos oficiais e nas caixas económicas, em nome de menorcs_de dezesseis anos, ficando o
movimento das mesmas.condicionado _ao previsto no caput
deste artigo.
Art. 4~' As contas abertas em conformidade com esta
lei terão o mesmo tratamento c rcndimeiltOs das demais contas
de cadernetas de poupança.
Art. 5~' Esta lei entra em vigor-na data de sua publi~
cação.
Art. 6<:> Revogam-as as disposições em contráriO-.
Justificação
Os estabelecimentos de crédito·, oficiais e privados, que
operam os sistemas de cadernetas de poupanças·,-estão exigin~
do depósitos mínimos, geralmente elevados, para que possa
o poupador abrir sua conta de poupança.
Este procedimento afasta do sistema o pequeno e mêdio
poupador, mantendo abertas apenas as cadernetas especulativas, ·que não se configuram com os prop6sitos -Sódais- da
poupança.
-- ~
Assim, a presente proposição pretende devolver às cadernetas de poupança o pleno acesso das camadas mais pobres
que, através de pequenas parcelas poderão reunir meios para
~ satisfação de projetes e de planos que somente a poupança
pode propiciar.
Hoje, sabe~se, grandes investidores poupam em ca-der~
netas de poupança, enquanto os_ pequenos "investidores preci~
sam amealhar, sob o colchão, seus parcos recursos, visando
reunir o montante exigido pelos bancos para a abertura da
respectiva conta. Isto proporciona o perdimento do valor da
moeda, que não é corrigido, impossibilitando o advento de
nova poupança, em prejuízo dos interesses_ até mesmo do
País.
O projeto obriga a que os bancos oficía:iS e as caiXas
económicas abram cadernetas de poupança para os assalariados, independentemente de depósito prévio e de limites
mínimos. Faculta, ainda, aos menores de dezoito e maiores
de dezesseis anos, abrir e movimentar conta de poupança
nos bancos oficüiíS, desde que estes menores estejam autori~
zados por seus pais ou responsáveis.
Este procedimento tem caráter educativo, dentro do de~
senvolvimento de urna política sadia de cidadania, estabelecida
no Pafs a partir da abertura constitucional que propicia ao
menor o direito de ser eleitor.
E mais abrangente_ é este aspecto, quando vem favorecida, no projeto, a oportunidade da abertura de contas de
poupança em nome çlos menores de dezesseis anos, os quais
poderão movimentá-la a partir da maioridade eleitoral, com
autorização dos pais ou responsáveis.
Democratizar a poupança é o que se pretende através
deste projeto de lei, que tem respaldo constitucional, é jurídico
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e não atenta contra a técnica legislativa. Daí a importância
de sua aprovação.
É a justificação.
__
_
_
Sala das Sessões_, lO__de fevereiro de 1993. --"Senãdor
Hydekel Freitas.
(À Comissão de Assuntos Económicos- Decisão
Terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 8, DE 1993
Altera dispositiVo da Consolidação d-as Leis do Trabalho para determinar o pagamento antecipado aos trabalhadores que receberem até três salários mínimos e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Arf. 1~ Ao "ãrt. 465, da Consolidação das__Leis do Traba~
lho, é dada nova redação, acrescentando~lhe um parágrafo,
nos seguinteS termos:
"Art. 465. O pagamento dos salários e das demais vantagens devidaS ao trabalhador será efetuãdo
em dia útil, no local dO trabalho ou atraVés da rede
bancária, dentro do horário do serviço.
Parágrafo único. -Aos trabalhadores que percebam até três salários mínimos, o pagamento mensal
será efetuado até o dia 15 do mês do vencimento, descontando~se no mês seguinte as faltas, de acordo com
a lei.
Art. 2~ A não observância dos termos do art. 465, da
Consolidação das Leis do Tl:"ãbalho, na redação que lhe é
dada por esta lei, obriga o empregador a corrigír os valores
-de modo cuffiulativo, vedada a dispensa de qualquer ernpie~
gado que seja credor do empregadOr.
- Art. 3~ Esta lei entrará em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 49 Revogam-se as disposições erit ContráriO.
Justificação
O presente piójeto de lei objetiva preservar-oS ganhos
dos que percebem até três salários míitim_os çliante do processo
inflacionário incontida. Assim~ antecipando~se o pagamento
mensal, o trabalhador poderá dispor de dinheiro menos corroído, o que lhe favorecerá no seu poder de compra ou de poupança.
A Consolidação das Leis do Trabalho cuida, de modo
e-xpresso, sóbre as COndições -.do procedimento entre empregador e empregado no que tange à satisfação salarial.
Ocorre que a lei trabalhista é antiga, do tempo quando
a inflação não influia no valor do salário. Hoje, diante deste
espectro, nada mais justO do que se buscar uma solução para
o problema, considerando-se o fato de o dinheiro perder seu
valor a cada dia.
Ajustar a CLT ao fato e ao presente é um infperativO
moral e ético, que este projeto de lei deseja, a par de favorecer
o trabalhador, sem causar prejuízos ao empregador.
Assim, alterando~se os termos do _artigo 465 da CLT,
acrescentando-lhe um parágrafo, moderniza-se a Consolida~
ção das Leis do Trabalho e gera~se um processo de satisfação
para o trabalhador, embora restringindo~se o benefício aos
que percebem até três salários mínimos.
E certo que, em desejando, ou em decorrência de acordo
ou convenção, o empregador poderá generalizar este procedimento em sua empresa. Mas o sentido obrigatório vem limita:-
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zontes mais democráticos para o desporto alacional, categorizando-o como '"direito do cidadão e, sobretudo. dever do
O artigo 2"' da proposição estabelece a correção dos valoEstado", transformando-se, principalmente, em responsabilidade social de todos.
res devidos, em ocorrendo atraso no pagamento, vedando
a dispensa do trabalhador que seja credor de seu empregador.
É notória a relevância do desporto como fenômeno social,
O projeto se reveste-âe absoluta constitucionalidade, vem
econômico, político e cultural, tornando-se fundamentã.l areposto em boa técnica legislativa e se acoberta de plena juridicivogação jurídica de significativa parcela da atual legislação
básica- do desporto brasileiro.
dade. A tais detalhes formais, acrescentei--se que a proposta
tem cunho social evidente, merecendo, portanto, ser aproTorna-se iminente e inadiável o processo de mudanças
vado.
_
que a sociedade pretende implementar com o intuito de remover obstá_culos, eliminar resistências para promoVer o ajustaÉ a justificação.
mento das estruturas desportivas às exigêncíãs da vida nacioSala das Sessões 10 de fevereírõ-~de 1993. -Senador
nal.
Hydekel Freitas.
É importante ressaltar que esta matéria chega ao Senado
(À Comissão de Assuntos SodGiS~DecisãO TermiFederal na condição de _Casa Revisora para. em regime de
nativa.)
urgência u-rgentís~1inéi. 9iscutir -e -votar uma matéria de grande
importância para a vida de _toda a Nação brasileiiã e que
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Os profetos
de forma inconteste fora intensamente ctehatida, analisada
de lei que acabam de ser lidos serão distribuídos às comissões
e criticada em seminários por especialistas, entidades diretivas,
competentes.
associações de classe e por diversos segmentos do desporto
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento no:> 130/93,
nacional, que, em conjunto com os parlamentares, tiveram
de urgência, lido no Expedierite, para o Projeto de Lei da
a oportunidade de participar quando da tramitação do projeto
Câmara n• 3, de 1993.
na Comissão Especial e no próprio plenário da Câmara dos
Em votação.
Deputados.
Os Srs._ Senadores que o aprovam queiram permanecer
Assim, entendo que este projeto atende e contempla me·
sentados. (Pausa)
canismos e estratégias próprias para enfrentar novos desafios
Aprovado, contra o voto do Senador José Paulo Bisol.
e atingir as metas que ·objetivam a modernidade democrática
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata aprecia- do desporto brasileiro.
--- ção da matéria.
Enfim. este projeto cria ãS-COndições básicas para O fortaDiscUssãO; em turno-iíriii:o, -do ProjetO de Lei da Câmara
lecimento da liberdade no campo desportivo, seja promon 9 3, de 1993; de iniciativa dO Presidente da República, que
vendo a iniciativa- privada, seja ieduzindo -ínterferências do
institui nOmúi.S gerais sobre desportos e dá outras providên- Estado nas atividades do desporto, com vistas a desobstruir
cias: (Dependendo de parecer).
caminhos que serão traçados_ no futuro. Há que se quebrar
Nos termos do art. 140, alínea a, do Regimento Interno, estruturas obsoletas, cartoriais, corporativistas, oligopolistas,
designo o nobre Senador Ronaldo Aragão_ para proferir pare- centralizadoras, burocráticas~ estruturas que se vêm consticer em substituição à ComiSSão de Educação.
tuindo na essência do esqueleto do nosso Brasil.
Sr. Presidente, sem entrar no mérito do projeto, entendo
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Para emitir~
parecer. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Sena- que, como disse inicialmente,não é este o projeto ideal, mas
foi o que se Conseguiu até o momento. dores, este é um projeto polêmico, que levou mais de um
Por essa razão,_ com a ressalva de que o Governo vetará
ano na Câmara dos Deputados, na tentativa de se fazer o
os artigos citados e outros que porventura venham·a ser consimelhpr possível, onde foi aprovado depois de acirradas discusderados inconstitucionaiS, niaõ.ife_-sto-me pela aprOvaÇãO âosões ..
projeto.
·
Não é o_ ideal, pois atende a determinadas categorias
É o parecer, Sr. Presidente.
dentro d,o esporte e deixa outras de fora.
Quero dizer de antemão que há um compromisso do
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O parecer
Governo em vetar o~art. "44, que criOu DAS Quando da- aproconclui favoravelmente ao projeto.
vação na Câmara dos Deputados, e também outros artigos Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. r Secreque porventura sejam detectados como inconstitucionais.
tário.
Sr. Presidente, em conformidade com as diretrizes constiSão lidas as seguintes
tucionais, o Presidente da República, atravéS da Mensagem
n"' 168, de 22 _de abril de 1991, submete à consideração da
Câmara dos_ Deputados Projeto- de Lei, instituindo normas
EMENDAN' 1
gerais sobre desportos.
A inclusão do desporto na Carta Magna de 1988 fez surgir
Suprima-se o inciso 8 do artigo 5"' dó projeto.
a imperiosa necessidade de normas infraconstitucíonais, com
a finalidade dy promover a aplicabilidade e operacionalidade
Justificação
aos princípios constitucionais, como- também conceber um
Esta emenda é apenas para adequar o texto uma vez
novo arcabouço jurídico, corrigindo distorções, vícioS históque" apresentamos emenda suj}[imdo integralmente o Capítulo
ricos e ímpedimentos de ordem prática inibidores de necesV do projeto que trata de outorga de Certificado de Utilidade
sárias mudanças no arcaico e obsoleto perfil do desporto brasiPública Desportiva.
leiro.
Sida das Sessões, 10 de fevereiro de 1993. -~.Senador
Ao estudar esta matéria de forma minuciosa pude verifiEduardo Suplicy.
car o propósito da proposta governamental na busca de horido às situações pfevistas, dos trabalhadores de vencimentos
que se alinhem ao máximO de três salários mínimos.
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EMENDAN'2
Dá-se ao art. 69 a Seguinte redação:
Art. 69 O Conselho Superior de Desportos será composto por 17 (dezessete) membros nomeados pelo Presidente
da República, garantindo a proporcionalidade mínima de um
terço entre representantes do desporto educacional, desporto
de participação e desporto de rendimerito.
I -o Secretário dos Desportos como membro nato;
II -um representante da OAB;
III -um representante do COB;
IV- um representante da Associação Brasileira de Cronistas Esportivos;
- - -V- um representante das entidades de Administração
Federal do Desporto;
VI- um representante dos árbitros;
VII- um representante dos atletas;
VIII- um representante da União Nacional dos Estudantes;
IX- um representante da Confederação Brasileira do
Desporto Universitário;
X- um representante da Federação Brasileira das Associações dos Profissionais de Educação Física;
XI- um representante do Colégio Brasileiro de Ciências
do Esporte;
XII- um representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação;
XIII- um representante da Confederação Nacional das
Associações de Moradores;
XIV- um representante do ServiçO Social do Comércio;
XV- um representante do Serviço Social da Indústria;
XVI- um representante da Associação Nacional dos
Deficientes;
- ·XVII -um representante das Centrais Sindicais.
Justificativa
De acordo com o texto aprovado pela Câmara, o Projeto
apresenta uma composição que privilegia o-desporto de rendimento. Entendemos que um Conselho que terá funções Como
fazer cumprir o Plano Nacional de Desportos, não pode privi___ ~
__ _
legiar um segmento apenas.
Desta forma, deverá a composição do Corisdho Superior
do Desporto obedecer aos princípios da proporcionalidade
dentre as manifeStaÇões propostas-no projeto~
Nestas condições, propó-se nova redação ao artigo 69
do Projeto de Lei n' 003/93.
Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1993. - Sen.aâor
José Paulo Biso!.
EMENDA N'3Dá-se ao paragrafo único do artigO 13 a_seguinte redação:
"Art. 15 ..........................~......._.., .• .__ ... ~ .. .
Parágrafo único. A ocorrência de qualquer das
situações previstas neste artigo, ao-lCmgo âo mandato,
importa a perda automática do cargo ou função de
direção. ••
Justificação
Esta emenda visa adaptar a redação do parágrafo único
ao caput do artigo. No caput refere-se a entidades federais
de administração e hào de- práticas desportivas, cOmo está
constando no parágrafo único.
-- Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1993. - Senador
Eduardo Suplicy.
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EMENDAN'4
Supriiiúi-se -o Capítulo V do projeto, que trata do "Certificado de l)tilidade Pública Desportiva" (artigos 17 e 18).
Justificação
A concessão de Certificado de Utilidade Pública, de qualquer natureza, é competência do Ministério da Justiça. Ademais, como está no projeto, permitirá que o Conselho Superior
de Desportos, através deste certificado, conceda às entidades
agraciadas benefícios fiscais em flagrante des"!_cordo com a
política do Governo Federal.
.
Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1993. - Senador
Eduardo Suplicy.
EMENDAN'5
Dê-se ao caput do artigo 22 a seguinte redação:
Art. 22 Ao atleta é facultativo integrar representação
regional ou naCional da respectiva modalidade, garantidos,
em caso de aceitação, todos os direitos decorrentes do seu
contrato de trabalho.
Justificação
A participação ou não ein relaçõeS deVe ser ConSide!ãcia

corno urna opção do atleta profissional e não como funciona
atualrnente o serviÇo militar' qüe é obrigatório.
Esta emenda visa oportunizar ao atleta' o direito de livremente decidir sobre a sua participação em representações regionais ou nacionais.
Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1993. - S.enador
Eduardo Suplicy.
EMENDAN•6
Dá-se ao artigo 24 a·segllihte redação:·
Art. 24 O conti"atO de üabã.lho do atleta terá prazo
determinado e vigência__ Jjã_o superioi a três anos.
§ 19 O contrato de trabalho de que trata o caput deste
artigo dá clausula penal pelo descumprimento das obrigações
ajustadas ou pelo seu rompimento unilateral.
§ 2ejA duração do contrato de trabalho poderá ser de
até quatro anos, quando referente à mesma modalid3de_es.PortiVa e celebrado com a última entidade na qual o atleta tenha
exercido. pelo menos durante çlois anos, atividade não-profissional.
. . ~ · Justificação
Esta emenda visa oportunizaf qüe o contrato dos atletaS
profissionã.is --seja efetivado da mesma forma que ocorre com
os profissionais de todas as_ outras profissões, oU seja, sem
a estipulação de uma duração mínima.
Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1993. - Senador
Eduardo Suplicy•
EMENDAN'7
Dá-se ao artigo 27 a seguinte redação:
Art. 27 ~ Ao término do contrato de tr3baltio, o 3.tieta
estará livre para celebrar um novo contrato com qualquer
entidade.

Justificação
O passe é um pertinaz remanéscente do instituto da servidão, oriundo das Ordenações Filipinas, e que fere a dignidade
da pessoal tolhendo o direito de exercer sua profissão livremente." É ir~constituciona~. Fere o artigo 59, inciso XIII d?-_
Constituição Federal, que diZ que "é.livre o exercício de qual-
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quer trabalho, ofício ou profissão••, colocando como excessão
apenas quanto "as qualificações que a lei estabelece".
O artigct-'26 ·e -nenhum outro artigo do projeto definem
'"o que é passe••. Não se pode remeter ao Conselho Superior

de Desporto a faculdade discricionária de defini-lo. Fala "da
importância denominada passe". Mas passe não é dinheiro,
não é valor, "Passe'' é o atestado liberatório, é o_ instrumento
que habilita a transferência do atleta de uma agremiação para
outra, e pode ser oneroso ou não. Erro grave de técnica.
Até hoje nenhum legislador soube definir o que é passe, e
o atual pretende definir o equivoco.

Permitir que o Conselho Superior de Desportos possa
fixar, a seu critérlo, as condições de pagamento da importância
denominada passe, além da violência, é um m-andato em branco, um poder discriciol'fárió, que implicará reiterar os ·erros
do passado. O valor arbitrado para o passe pode tirar o atleta_
fora do mercado, dificultando ou impedindo transferências.

Sala de Sessões, 10 de fevereiro de 1993. - SenadorE-

que é competência privativa do Presidente da República de
legislar sobre organização da administr.ação (ederal. _
Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1993. -::- Senador
Eduardo Suplicy.
EMENDAN~10

Suprima-se o artigo 45.
Justificação

Con~orn:e nota redigida pela Caixa EcOnôrilica Federal,
em _21 de janeuo deste ano, este artigo acarretará uma "proliferaça? de_ sorteios promovidos por entidades de dire_ção e de
prática de desporto, sem prévia autorização do Ministério
da Fazenda", além de, como consta na mesma nota criando
concorrência com as Loterias Federais.
'
- · Sala das Sessões, 10 de fevereirO de 1993. - Senador
Eduardo Suplicy.
CÁIXÀ ECONÔMICA

duardo Suplicy.

FEDERAL

EMENDA N•S
Dá-se ao artigO 39 a seguinte redação:
_
Art. 39... Os Tri_bunais de Justiça Desportiva serão compostos no· mínimo por 7 (sete) membros e no máximo por

11 (onze) membros, sendo:

.

a) um indicado pelas entidades de AdminiStraçãO de Desportos;
b)um indicado pelas entidades de práticas desportivas
que participem de competições oficiais da divisão princiPal;
c)três advogados com notório saber jurídico desportivo,
indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil;
d)um representante dos árbitros, indicado por estes;
e)um representante dos atletas, por estes indicado.
§ 19 Para efe~to de acrj!scimo. na compoSição, deverá
ser assegurada .a. paridade apresentada nas alíneas a, b, d
e e, respeitado o constante no caput deste artigo.
§ 2• O mandato dos membros dos Tribunais de Justiça
Desportiva será de, no máximo, qua.tro anos, permitida apenas
uma recondução.
___
_ .
§ 3 9 O tempo de exercício do mandato perarite a JUstiça
Desportiva será c.onsiderado ~orno serviço público para todos
os efeitos legais.
.
.. § 49 E vedado a dirigentes desportivoS""àas entidades
de administração e das entidades de prática o exercícjo de
cargo ou função na Justíça Desportiva, exceção feita aos membros de Coitselho Deliberativo das Entidades de _Práti~ D_es_:-__
portiva.
Justificação
Visa a presente emenda propiciar paridade entre os se tores do desporto.
_
Nestas condições, propõe-se nova redação ao art. 39 do

Projeto de Lei 3/93.
Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1993. .,.- Seriadot
José Paulo Biso!.

EMENDA N•9
Suprima-se o árt. 44 do projeto.
Justificação
O refenao--artlgo= é "inconstituçional pois infringe o art.
66 da Constituição Fed~r~l que proíbe expressamente o Congresso Nacional de apresentar emendas que impliquem aumento de despesa. Ademais o art. 84 da Lei Maior e_s~abelece

-Çra~Jlia,

21 de janeiro de 1993.

Nota
Assunto: Projeto de Lei n' 965
L

HistóricO

-1' Trimestre/91 -

·

··

apresentado Projeto de Lei ~' 965

inStituíndo adicional de Cr$3.00 sobre- as apostas das Loterias
de Prognósticos para custeio da comitiva que representaria

o Brasil nos Jogos Olímpicos de 1992.

, · ,·

· · ..

- Novembro/91 - nova ver.são do Projeto de Lei que
altera o adicional para Cr$7 .00.
.
- Maio/92 - proposta nova versão modificando o cidicíQ:.
'nal para Cr$10,00 e alterando a distribuiçáo" da arridação

da Loteria Esportiva FederaL .

·

.-Janeiro/93 _-:-nova versão propondo adicio"rial de 9,29%
sobre os bilhetes de apostas das Loterias de Prognóstico-s~--
..obs. - O projeto qu~ m~idifica a "Lei Zicó" não prevê
adtetonal, apenas altera a dtstnbuição da_arrecadação.da Lote:.
ria Esportiva Federal.
. .
. . .
2. Conseqüências da Aprovação do Projeto de Lei n"

965
2.1.

Abertura de precedente a outrOs b~-~eficíários.

2.2.

Dá nova versão (9,29%)

_•desestímulo ao apostador das Loterias de Prognósticos
(Loteca,-Loto e Sena);
·'.
.
e dimiiúliÇão da arre~dação das _Lo.terias Ue Prog.n6Sttcos;
•menor repasse à Seguridade Social;
•menor remuneração da Rede de Revendedores. '
-- 2.3. Proliferação de sorteios promovidos por entidades
de direção e de prática de desporto, sem prévia autorização
do Ministério da Fazenda (art. 59)- concorrência co-m Lote-- -- - -- -rias Federais.
2.4~ --Imagem negativa para o GovernÕ F~deral pela criação de sobretaxa.

3.

Estratégia

..

·

-Representação junto _às lideranças políticas argumentando as implicações da aprovaÇão do Projeto de Lei, alertando, inclusive, que nenhuma outra loteria no mundo estabelece
adicional sobre o valor das apostas.
______ _
-Alternativa no caso de aprovação do projeto: estabelecimento de valor fixo para o adicional.
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EMENDA N' li
Dá-se ao art. 46 a seguinte redação: _ _ _
-~
_. _
Art. 46. Os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Esportivo terão a seguinte destinaçâo:
I - desporto educacional;
II- capacitação de recursos humanos; cientistas desportivos, professores de educação física e técnicos em desporto;
III- apoio a projetosde pesquisa, documentação e informação;
IV- construção, ampliação c recuperação de instalações
desportivas públicas;
V- para apoio técnico e adminiStrativo do Conselho
SUperior do De_sporto.
-

Feverdro de 1993

V- para apoio técnico c administrativo QO___Conselho
Superior do Desporto.
·

J ustific;~.ç_ão
Visa a presente emenda corrigir a rcdação original deste
artigo pois acarretará ao Desporto de Rendimento uma duplicação de receitas, uma vez que o artigo 47, do projeto em
exame, já contempla com recursos o mesmo.
Entendemos inoportuno colocar neste artigo do projeto
o item que diz respeito ao desporto de criação nacional, por
ser difícil sua caracterização.
Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1993. - Senador
Jo.sé Paulo Bisol.
EMENDA N'' 15
Dá-se ao art. 48 a seguitlte redaçãO:
-Art. 48. Anualmente, a renda líquida total de um dos
testes da Loteria Esportiva Federal será destinada à Entidade
Federal de Administração de Futebol, para a realização dos
campeonatos brasileiros da modalidade.
Parágrafo único. Nos anos de realização do campeonato
mundial de futebol, a renda líq~:Iida d_e. um _segun_do teste será
destinada à Entidade de Administração Federal de Futebol
para o atendimento da participação da delegação brasileira
no évento, salvaguardando os incisos IV e V do artigo 46
desta lei.
Justificação
-visa a presente cmenCia corrigir excessO de recUrsos destinados ao setor do Desporto de. Rendimentos uma vez q~e
este já recebe verbas através de incentivos fiscais, redução
de _carga tarifária de importaçõ-es e outravés de outras fontes.
Nestas condições, propõe-se nova redação ao artito 48
e parág~afo único.
Sala das Sessões. 10 de fevereiro de 1993. -Senador
José Paulo Biso!.
EMENDA N'" 16
. Suprima-se o § ze do artigo 49 .

Justificação
Visa a presente emenda corrigir a redação origina! ~~ste
artigo pois acarretará ao Desporto de Rendimento uma duplicação de receitas, uma vez que o artigo 47, do Projeto em
exame, já contempla com n!ó.irsos o mesmo.
Entendemos inoportu-no colocar neste artigo do projeto
o item que diz respeito ao de_sporto de criação nacioli.al, por
ser difícil sua caracterização.
Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1993. - Senador
José Paulo Biso!.
EMENDAN" 12
Dá-se a alínea f do art. 46, a seguinte_redação:
"Art. 46. ······-·-·····-······-···-·-·-·-·--··--~·-···············
f -·construção, ampliação e recuperação de instalações desportivas públicas.
Justificação
Esta emenda objetiva garantir a destinaçãO- dos reCursos
públicos apenas para ·a construÇão c manUtenção de prédios
públicos.
Sala das Sessões, 10 de ft!vcrciro de 1993. - Senador
Eduardo Suplicy.
EMENDA N" 13
Suprime-se do _§_1" do art. _47. a seguinte: expressão:
Justificação
"Art. 47. .. ·-·-~·······~············~·····~··N·······--~·-·····..,.__.·-··- Este parág_i"af~ . vetn ~aprofundar uffiâ dísCrfin'ló.aÇãO Para
§ 1" integrantes da primeira divisão.
com as· demais modalidades desportiVas, pois garante recursos
Justificação
ao futebol para participãÇão em eliminatórias' de copa do mundo. Por que tratar diferente, por exemplo, do valei, do basCom esta emenda objetivamos desfazer uma injustiça.
·que'te etc.
Ü parágr-afo em t,ela inclui CQmÇ> paSSÍVeiS dC: rece'ber_ QS feCUf..,_
A entidade de administração federal do futebol já recebe
sos_decorrentes da participação nos concursos de prognósticos
recursos para garantir a participação de seu selecionado n'a
apenas os clubes da primeira divisão, quando sabemos que
copa do mundo, o que já é uma discriminação, portanto somos
entidades de práticas desportivas da segunda divisão também
peJa supressão de~te parágrafo, inclusive_, para garantir a soparticipam da Loteca.
brevivência dos concursos de pro_gnósticos -~ recursos para
Sala das Sessões, 10 de fevereiro .de 1993. - Senador
a Seguridade Social e o Ministérip_ da S~t\de,., - ~- _ - _
Eduardo Suplicy.
Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1993~-:- Senador
EMENDAN'l4
Eduardo Suplicy.
Dê-se ao art. 46 a seguinte redaç?o: __
_
EMENDA N' 17
Art. 46. Os recursos do Fundo Nacional de DesenvolInclua-se
onde
couber
o seguinte artigo:
vimento Desportivo terão a seguinte destin~ção:
I - desporto educacional;
"Art. _... Em substituição à ·contribuição empreII- capacitação de recursos humanos; cientistas despor_sarial prevista no art. 29 do Decreto.n9 356, de 7 de
tivos, prOfessores de :educação física e técnicOS em desporto;
deze:mbro de 1991, incidirá sobre a renda líquida dos
III- apoio a projetosdc pesquisa, documentação e inforespetáculos realizados em todo o território _nacional,
mação;
entre entidades de prática desportiva, uma percelltaIV- construção, ampliação e rec_upcr"a.Ção de-ínstalações
- geiri de 5% (c~n~o_por-~entôl_, __devida por estas entidadesportivas públicas;
- - -des, corno contribuição previdencfária, global e exclu-
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siva, e que será recolhida diretamente ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, pela entidade
de administração do desporto promotora da partida,
até 48 (quarenta e- oito) horas após a realização do
espetáculo."

J ustiflcação
Esta emenda visa garantir recurSos para a Seguridade
Social.
Sala d.as Sessões, 10 de fevereiro de 1993. - SenadQr
Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- As emendas
serão encaminhadas ao Relator, para exame.
Já que estamos numa tramitação de matéria urgente urgentíssima, enquanto o Sr. Relator toma conhecimento das
emendas, para poder sobre elas se pronunciar, vamos iniciar
a discussão da matéria.
-0 Sr. Ronaldo Aragão- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -_Concedo
a palavra a V. Ex~
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB-RO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, a análise dessas __
emendas demandará tempo e, na condição de Relator da matéria, necessitarei de, no mínimo, duas horas de prazo.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Pelo Regimento Interno, V. Ex~ te-m esse direito.
O SR. RONALDO ARAGÃO ,--, E_s~e prazo poderá ser
menor.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Dispõe o
art. 346 o seguinte:
"Art. _346. Os pareCereS-SObre as proposições emregime de urgência devem ser apresentados:
I - imediatamente, nas hipóteses do art. 336, a
e b, podendo o relator solicitar prazo n-ão- excedente
a duas horas";
Não há como deixar de conceder o prazo a V.
Ex•; essé pra·zo ir·á-atê as-21h10m_iri.~Apenas perguntaria
se V. Ex~ rilari.térri o p"rãio- de duas horas, ou até duas
horas.
O SR. RONALDO ARAGÃO- Até duas horas.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Então, V.
Ex~ tem o prato.
_
A sessão continua para a discussão da matéria e, se tivermos o__quoruin necessáriO ao fim do prazo que V. Ex~ vai
utilizar, passaremos à votação da mat.éf.ia. -·- .
COncedido o prazo ao _Relator para tomar conhecimento
das emendas, inicia-se a discussão da matéria.
O Sr. José Paulo Biso!- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ---:- Concedo
a palavra ao nobre Senador José Paulp _Bisai par~ discu~ir.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB-RS. Para discutir.
Sem revisão do orador.) -Sr. PreSidente, Srs. senadores,
apenas para manifestar a minha inconformidade com a urgência urgentíssima neste processo que, afinal de contas, é um
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código sobre os desportos e foi objeto de ampla discussão
e análise na Câmara, e agora, em um período de sessão extraordinária, onde discutimos um ajuste fiscal, de relevância
simplesmente inegável, nós nem temos condições de examinar
adequadamente a matéria que, a uma leitura superficial, já
revela deficiências muitO sérias.
Vou me fixar, por exeinplo, no art. 17:
"Art. 17. Fica criado o Certificado de Utilidade
Pública Desportivo, a ser outorgado pelo Conselho_ Superior de Desportos."
Mas isso é uma aberração jurídiCa! ReParem bem. O
Certificado de Utilidade Pública Desportivo tem uma significação relevantíssima, e esse Certificado só pode ser dado a
nível ministerial, por uma autoridade pública. De repente
o próprio Conselho Superior de Desportos pode conceder
esse Certificado. Francamente, isso é 'uma aberração jurídica.
·Outro detalhe que me chama a atenção é o art. 27_:
"Art. 27. Caberá ao Conselho Superior de Desportos fixar o valor, os critérios e condições para o
pagamento da importância denominada passe."
_O passe aqui está definido mercadorialmente. O passe
aqui é uma mercadoria. Como é que fiCa- o vínculo amadotistico1_Essa definição de passe aqui me lembra até a velha
servidão da Antígüidade.
Carece de correção, sob pena de amanhã, passarido eSsalei, seus intérpretes ficarem realmente perplexos com a falta
de critério, de análise e de cuidado do Congresso Nacional.
No art. 44, já tão discutido pela imprensa, temos o seguinte:
"Para o funcionamento do Fundesp, ficam criados
os cargos de:um Secretário Executivo -código DAS
101.5; um Chefe de Gabinete .. :·
Uma série de cargos estão sendo criados a_qui. M~s que
espécie de entidade é essa que esta lei está criando? E urna
entidade pública, é uma instituição pública ou é uma instituição privada? Estou entendendo que se trata de uma instituição
privada. Então, como está criando, a pretexto, é claro, pela
mediação do Fundesp, cargos públicos. Esta lei mereceria uma análise mais profunda.
Recebi, por exemplo, de pessoas responsáveis, como o
Sr. S_érgio Neves, diretor jurídico da Federação Nacional dos
Atletas Profissionais de Futebol, como o presidente do_S_indicato dos Atletas Profissionais do Estado do Río Grande do
Sul, como o Sindicato dos Treinadores de __ Futebol, também
do Estado do Rio .Grande do Sul, um apelo para que esse
projeto não tivesse Uma tramitação de urgência urgentíssima.
Nesse apelo, os signatários levantam essa questão do passe, muito bem colocada. Levantam também o problema da
regulamentação da profissão do atleta de futebol; que esse
texto estaria mantendo a Lei n"6.354, de 1976, mas cria normas
que tratam da prática esportiva profissional, normas superpostas, às vezes conflitivas, criarido iilclusive uma Outra_figura
do atleta profissional, pura e simples, do art. 19 ao art. 30,
mas que não define, não se ajusta à lei- do atleta profissional
do futebol. Há aqui, segundo a observação__desses senhores,
um conflito de leis.
Na forma como está sendo redigida, estará aberta
a porta para que, mantido o instituto do passe, retorne
ao convívio do _desporto o antigo, nefasto e malfadado
contrato de gaveta."
4

'

1264 Quinta-feira 11
Se vamos fazer uma lei sobre esporte, temos que nos

preocupar com esse (enómeno conhecidíssimo do contrato
de gaveta, que importa uma espécie de servidão, de submissão
do atleta a um poder a respeito do qual ele não tem nenhum
escape, nenhuma válvula, nenhuma janela.

Essa lei precisaria tratar disso com rrraíS 'cuidado. Essa
lei, além disso, ingressa em dimensões que n~o lhe compete
ingressar, como, por exeinplo, uma lei trabalhista, no código

ou nas leis do trabalho. Em suma, para não citar outros detalhes, essa lei também lida com o problema do lucro. E, ne.ssa
parte, vou ler o texto que recebi:
"Permitir simplesmente que os Clubes desportivos

se transformem em empresas, sociedades anónimas ou
de responsabilidade limitada, significa o mesmo -que
abrir as portas para que a criminalidade se aposse dos
clubes de futeb_ol através do controle de capital."
E acho que temos experiência bastante para chegar à
esta simples sabedoria.
"Na Itália, esta distorção provocou-o escândalo da loteria
esportiva, da Totocalccio."
O que é que estamos procurando? Repetir, aqui no Brasil,
o que ocorreu com a Totocalccio, onde empresários acertavam
os jogos na clandestinidade? Esse projeto está abrindo a oportunidade desse tipo de articulação negocial cland~stina.
E acrescentam:
"Os italianos debatem, hoje, a alteração ·da lei
devido à essas conseqüências."
E, nós, estamos fazendo a lei ao modo italiano.
Os espanhóis, cuja Lei das Sociedades Anónimas Desportivas ingressou em- vigor este ano, já sentem as conseqüências
de uma desconfiança e retrocesso dos antigos sócios e torcedores. Transformaram os clubes em empresas e---os torcedores
e afilhados dos clubes desapareceram.
Tenho aqui uma cópia da página 43, do jornal El País,
edição de domingo, do dia 26 de abril de 1992. O título da
reportagem é o seguinte:-"Inquietud en los clubes de fútbol
por la escasa suscripción hasta ahora de sus acciones".
Nessa onda neoHberal em que estamos-navegando, cometemos excessos que - a experiência em outros-países já demonstrou- ocasionam sérios e, às vezes, irrecuperáveis prejuízos. É só ler o texto dessa reportagem: "La Real Sociedad,
el unico equipo que ha cubierto ya el 50% de su capital".
Naquela época, já teve uma redução espantos~ no múmero
de seus associados. E, em novembro de 1992, uma edição
da Zero Hora publica numa de suas páginas á-seguirite nota:
"Futebol Empresa
A transformação do Atlético Madrid em sociedade
anónima teve uma repCrcussão devastadora no quadro
social do clube - e nas finanças da torcida.
O número de sócios baixou de 25 mir para 13 mil,
e, nas cinco primeiras rodadas do- CamPeonato deste
ano, o público passou de 124 mil pagantes para 79
mil."

Essas fora111- as conseqüências, lá, do que estamos
tentando fazer aqui.
Acrescenta ainda a nota:
"A arrecadação só aumentou, apes-ardo recuo estratégico da torcida, por causa dos preços."
Então tiveram que tornar o espetáculo bem mais caro
para compensar a defasagem conseqüente à lei que eles elabo-
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raram um pouco antes de nós, e que, agora, estamos elaborando sem aproveitar a experiência deles.
"Quando se pensa em reestruturar os clubes brasileiros como empresaS- diz a nota- é.bom não esquecer de obstáculos como este: a relação afetiva entre
torcida e time."
É por essas razões que eu me insurjo contra o rito urgência
urgentíssima, quando precisamos, inclusive,saber o que está
se passando na Itália, na Espanha, averigu-ai Se não estamos
imitando leis que foram verdadeiramente inconseqüentes.
A nota acrescenta, ainda, o seguinte:
Se o rito de nosso procedimento, aqui, não fosse em
termos de urgência urgentíssima, -a Federação Nacional dos
Atletas Profissionais de Futebol, o Sindicato dos Atletas Profissionais do RiO Grande do-Suf e o Sindicato dos Treinadoresde Futebol do Estado do Rio Gfande do SUl teriam sugestões
a fazer.
E relacionam as sugestões que deveríamos discutir, porque estamos, aqui, para discutir a opinüfo da sociedade brasileira, e devemos ampliar a possibilidade de todos os brasileiros
manifestarem o Seu entendimento sobre a_ matéria. Por que
essa pressa? Por que essa urgência? QUaiS- Os iil.teresseS que
estão por detrás disso? Porque eu, envolvido pelas questões
realmente sérias do ajuste_ fiscal não tive, sinceramente, a
oportunidade de uma leitura integral do texto. Fazendo uma
leitura en passant, já verifiquei treze inconstitucionãlidades;
fazendo uma leitura um pouquinho mais densa, verifico que
est~mos repetindo, aqui, legislações estrangeiras que redundaram em verdadeiro fracasso. E descubro que não se sabe
aqui se se trata de um órgão público ou de uma entidade
privada~ mas como entidade privada pode fornecer certificados de natureza pública. Em suma, eu eStoU-cOnfuso.
Sei que sou bem menos intelígente do que os oitenta
outros senadores, mas, pelo amor_ de Deus, dêem-me uma
chance de estudar isto agui.
Vejam o plenário. E dessa maneira: é urgência urgentíssima? Mas, onde estão _os_ signatários da urgência urgentíssima? NãO estão presentes. Se não estão presentes é porque
não há urgência urgentíssima. E;sta é a minha inconformida_de.
Estamos, outra vez, elaborando um absurdo.
O Si-. Jai-bas Passarinho- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Jarbas Passarinho - O aparte é para co-ngratular-me com V. Ex_~, embora seja uma função difícil para nós
3!11:bos; V. Ex~, eu, provavelmen~e"Jambém, o Senador Jutahy
Magalhães. Porque nós, Senadores, somos praticamente compelidos por uma questão de cortesia, que acaba dando nisso:
vem alguém que tem maior interesse -e pede a fainosa urgência
urgentíssima,-pára vo"far- na própria sessão matéria coni -eSte
volume de artigos e de tanta repercussão no desporto nacional.
V. Ex~ tem absoluta. razão. Era preciso resistirmos um pouco
mais a dar a nossa assinatura, a concordar com a nossa assinatura, por essa urg~ncia urgentíssima. O Senador Jutahy Magalhães, aqui, já se r~belou, nesta legislatura, exatamente com
essas facilidades. Então criou a urgência c- se não me engano
foi de iniciativa do Senador- para que se tivesse, pelo menos,
48 horas para analisar. Como V. EX' estava dizendo, ainda
há pouco, uma matéria altamente controvertida, uma discos~
são da maior importância para a economia brasileira, e até
não só para a economia, para a justiça brasileira, e não se
pôde ler. Mas vem a pressão aqui dos presidentes de clube,
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vem a pressão do lobisrno que tornou conta_ dest~ Congresso
desde a Constituinte - melhor, pelo menos se ouve de qualquer modo, mas toma tempo- e acabamos assumindo compromissos pelos quais depois passamos a ser responsáveis.
Acredito que V. Ex~ tem inteira razão, e tenho a impressão
de que o Preside_nte da Mesa vai verificar dentro de pouco
tempo, especialmente depois que S. Ex• se liberar de ouvir
o assessor, que essa sessão provavelme_nte ç:airá por falta de
presença. VA Ex~ não é o menos inteligente, provavelmente
é um dos _mais cultos e inteligentes desta Casa; mas não vale
por oitenta. De maneira que, provavelmente, esta sessão _vai
cair. Não sou nenhum. previdente, não faço previsões, tenho
horror a elas, creio que, inclusive, as televisões deveriam mostrar essas pessoas que são consideradas como grandes profetas,
não pelo que eles dizem no dia 1~ de janeiro, mas sim pelo
que elas disseram no dia 1 de janeiro do ano anterior;- para
se verificar qUantas cOisas erradas foram previstas e não acontecidas. Mas quem sou eu, por exemplo, para chegar a Nostradamus? Peço -a V. Ex• que aceite a miilha solidariedade no
protesto quanto à urgência da matéria.
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É muito simples: este Senado precisa se olhar no espelho
e se perguntar o que o dicionário diz sobre urgência, sobre
o que é urgência e defini-la no nosso Regimento, porque
quando ocorrer a urgência estáremos todos presentes, pelo
caráter dramático do assunto que será tratado, pois a urgência
integra o fato de dramaticidade, integra o fato de um sentido,
que é o de evitar a irremediabilidade: é urgente, porque se
não for feito-agora irremediavelmente essa conseqüência Oüfa
vai acontecer. Aqui issO riãO·-ocorre; ternos urna urgênCia u'fgentíssima de um assunto que não é absolutamente urgerité
do ponto de vista do dicionário.
·
O Sr. Jarbas Passarinho- V.

Ex~

me permite um aparte'!

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Por favor, Senador Jarbas
Passarinho.

à referência que fez ao grande lutador, que é esse insigne

O Sr. Jarbas Passarinho - Aperiãs para ã.Iri.enizaf uriipouco este final do nosso dia. Eu era- um jovem recém-Saído
da Escola do Estado-Maior e fui servir no Comando Militar
da Amazónia. Lá havia um Chefe de Estado-Maior --por
sinal, conterrâneo de V. Ex~, gaúcho- '"antigão", como dizíamos no Exército. No primeiro despacho que fui ter com ele",
levei os papéis e, no firial, referindo-me ao último papel.
disse: "Coronel, este é urgente". E ele me disse: "Menino,
você sabe o que é urgente"? Sem entrar na definiÇãO "filosófiCa
de V. Ex•, respondi: "Urgente deve ser aquele papel quoe
deve ter prioridade sobre a decisão, para não se perder a
oportunidade". Ele disse: "Essa é uma bela definição, mlfs
não é verdade. Urgente é o carimbo que se pôs naquilo que
não se tratou no momento oportuno e devido".
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Muito interessante b
aparte de V. Ex•
Sr. Presidente, Srs. Senadores, cidadariia enVolve o direito de ser ouvido. Esses cidadãos, que mencionei neste meU
rápido pronunciameritó, ap-resentam sugestões que aqui poderíamos discutir e com ·elas concordar ou discordar, mas nunCa
ignorar. E o processo de urgência urgentíssima nos leva'""·~
ignorância dos apelos de cidadania. Eles tênl propostas páfa
o passe livre; propostas para convenções-e contratos coletiofd§de trabalho- e, nesta ·parte, esta lei é totalmente frágif; proposta da criação da figura do profissional desportiW;
propostas sobre recursos para as categorias profissionais on"1iildas dos prognósticos desportivos, e propostas sobre o prob'féma da sociedade anônima desportiva, o que é um capífúTO
especial, afinal de contas, da Lei das Sociedades AnônimN'S.
Então, em urgência urgeiitíssima estamos, íticlusive, legislando matéria que corresponde à Lei das Sociedades AnCHilmas e todos sabemos o quanto pesa: essa Lei. Em suma, est-amos com essa urgên-cia urgentíssima pisando em cima de ulh
bom pedaço da legislação trabalhista, de um bom pediÇO
da legislação civil, de um bom pedaÇo da legislação comerci~L
de um bom pedaço da própria legislação constitucional. Effi
síntese, estamos p·rocedendo erradamente.
_
SUplicaria, Sr. Presidente, na pior das hipóteses, que estã
sessão caísse por falta de quorum.
O Sr. Magno Bacelar- V. Ex~ me concede um aparte?

Senador Jutahy Magalhães a respeito da questão das urgências
urgentíssimas, tenho uma opinião muito simples a respeito:
acho que devemos_ voltar para o_dicionário. No dicionário
vamos ler, vamos aprender o que é urgência, pórque aqui
criamos urgências artificiais. Isso foi válido há um século,
quando a chamada democracia parlamentar se divertia com
jogos políticos, com os quais a modernidade acabou.

O SR. JOSÉ PAULO BISOL _:_Tem V. EX' a palavnl,
Nobre Senador José Paulo Biso!, estou aqui prese~tc:_::
exatamente para ter a honra de ouvi-lo. V, Ex~ é um lutadOr
e embora diga que não é o mais inteligente, o "que é uma
prova de modéstia muito gra:nde de sua parte, pois V. EX~
é uma das figuras desta Casa que honra o Congresso,:_V.
Ex~ não sabe quão grande é o serviço que presta neste mQ;.

<:>

O SR- JOSÉ PAULO BISOL --Agradeço profundamente
a solidariedade de V. Ex~ que é relevantíssima num momento
como esse, tendo em vista o que V. Ex~ signifiCa neste cenário
e no cenário da poJ•t;,..~ hrasileira.
Agradeço, sobretudo, as generosas_ referências à minha
pessoa, que não faço por merecê-las, mãS me honra muito
recebê-las.
_
_ _
Realmente- estou fazendo_ uma súplica- V~ Ex•, nobre
Senador Jarbas Passarinho, e eu temos uma homogeneidade.
Estamos se mp-ré juntos quando se trata -de uma questão que
eu chamaria de popperiana, de Popper. Popper afirma com
uma lucjdez filosófica e lógica impresS:ió"nante que o mundo
já sabe bastante do poder dos homens e, sabendo bastante
como os homens exercem o poder, ele propõe a ditadura
das leis.
_ _ .
De fato, predsãmos abandonar o mup_<lo mágico, místico,
mítico, mitológico das preferências pessoaiS, das simpatias,
das relações afetivas, da criação de príncipes e passarmos
para um governo das leis. Aí é qtie está a nossa homogeneidade, o nosso encontro, a nossa irmanacão.
É claro, precisamos de Presidente da República, precisamos de Senad.ores_,_ de Deputados etc.; mas, sobretudo, precisamos de leis que nos governem, porque se as leis nos governarem, encontraremos a democracia, porque não há democracia
sem estado d_e direito. Mas, pelo que estamos sentindo, a
·instância é dolorosa, porque testemunhamos, dia a dia, que
não fazemos as leis como deveríamos.
Então, se quisermos um estado de direito, se quisermos
uma verdadeira democracia, precisamos buscar o governo das
leis, mas o governo das leis tem que ser o governo das leis
bem feitas, das leis que obedeçam a critérios anteriormente
definido~.

E no que concerne, nobre Senador Jarbas Passarinho,
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mente à Nação com o discurso que pronuncia e que vai provo-

car exatamente isto: o desaparecimento da urgência. Entendemos que, se não houver quorum, estaremos salvando o
projeto e o desporto brasileiro. Felicifó V. Ex~ e lhe imploro:
continue na luta p-orque é ela que engrandece o Congresso
Nacional.
O SR. JOSÉ PAULO BfSOL -Muito obrigado, nobre
Senador Magno Bacelar. V. Ex- é m_uito generoso, muito_

bondoso, e seu aparte engrandece meu pronunciamento.
Gostaria de fazer uma observação importantíssima: Srs.
Senadores, lei se dis_cute e se vota_; não pode ser obj_eto de
acordo. Como vófàr eStã.-Iei pOrque o Presidente Itamar Fran-

co garantiu que vetará as inconstitucionalidades? Que irrelevância, que dcsprezibilidade, está sendo inserida em nosso
papel!
Sr. Presidente, então vamos votar- Uriia ter porque-o Presidente da República vetará suas incon~siitücióitãlidades? Quer
dizer que não temos condição de retirar essas inconStituCionalidades, porque é preciso- apreciar o projeto n(i regime de
urgência urgentíssim-a, que liquida a discussão e o aprofundamento da análise?
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador José Paulo Biso!,
V. E~ permite-me um aparte?
O SR- JOSÉ PAULO BISOL -Com praz<,-r, ouço V.
Ex•, Senador J utahy Magalhães.
O Sr. Jutahy -Magalhães - Senador José Paulo Bisot,
fico feliz de voltar a concordar plenamente com V. Ex' Ultimamente, infelizmente, não tenho podido, como sempre fiz neste
plenário·;- participar do ponto de vista que V._ Ex~ defende
com_ tanto brilho. Mas, sem ferir a minha consciência, algumas
coisas tive que relevar. O problema da urgência urgentíssima:
V. Ex• sabe há quantos anos venho me batendo para evitarmos
as votações de afogadilho, como se faz aqui, costumeirariiente,
no Senado. Já fiz várias propostas de emenda ao Regimento
Interno do Senado, seja para acabar com a urgência urgentíssima, seja para exigir aquilo que V. EX' apontou há pouco:
54 Senadores pedem a urgência urgentíssima" para a votação
da matéria, mas quando se adentra no plenário vê-se que
não há praticamente ninguém. Então não havia realmente
essa urgência urgentíssima, pelo menos da parte daqueles que
assinaram a proposiçãO. Já pedi que fosse referendado esse
pedido de urgência urgentíssima pela votação nominal, aqui
presentes pelo menos a maioria dos Srs. Senadores para confirmar ou não esse pedido. No caso específico~ veja V. Ex~
a data: no dia 22 de abril de 1991, o ex-Presidente Fernando
Collor enviou este p-rOjeto para o Congresso Nacional. A
mensagem do então Secretário Nacional de Desportos, Sr.
Artur Antunes Coimbra, conhecido popularmente como ''Zico", continha uma proposta que significava um entendimento
principalmente na área dos profi!:."Sionals e na área daquele_s
que praticam esportes. Essa lei passou a ser chamada de "Lei
de Zico". Se V. E~ atentar para a mensagem e para o projeto
que veio da Câmara verá que da ''Lei de ZiCo" quase nada
sobrou.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -É verdade.
O Sr. Jutahy Magalhães- Não existe, praticamente,
quase nada daquelas idéiaS íniciais defendidas pelo autor da
proposição. Não vejo, da parte do Governo, nenhum interesse; pelo menos a mim não chegou nenhuma manifestação
de que esse pedido de urgência interessava ao Executivo.
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Pof isso não vejo condições de continuarmos esta sessão, dando o quorum necessário. -o inelhor mesmo é evitar que essa
urgência urgentíssima tenha continuidade, porque, se mantivermos a_ sessão em andamento, a discussão terá que ser renovada amanhã, com inclusão automática da matéria na Ordem
do Dia. Se retirarmos õ quorum para ptosSeguimeilto da sessão, cai, também, o pedido de urgência urgentíssima. O lobby
é grande. O lobby foi muito forte para que votássemos esta
matéria de afogadilho. Eu posso discordar da questão de fazer
com que os clubes tenham uma ação profissional da sua dire'ção
e sejam transformados em empresas, pelo menos, até prova
em contrário.
O SR- JOSÉ PAULO BISOL- Eu não disooido disso,
mas da forma como está sendo feita.
O Sr. Jlltahy Magalhães- Na Itália, no meu entendimento, está dando bom resultado. Na Espanha, um exemplo •
recente, não sabemos o resultado. Mas, na Inglaterra, isso
já existe há muitos anos; os clubes são empresas. Por essa
razão, pode haver algum tipo de discordância; mas não há
discordância no fundamental.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Sobretudo pelo controle~
social. Cada clube deve manter o controle.
O Sr. Jutahy Magalhães - Só não há discordância no ~
essencial: esta matéria tem que ser- discutida, esta matéria
tem que _ser examinadã, e V. Ex• vai conseguir isSo, porque
esta sessão vai ser encerrada por falta de quorum, com a
saída de qualquer outro Senador, e, poriss_o, vou pedir permissão_ para me retirar antes que V. Ex~ conclua a sua fala.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Eu não sei se com a
retirada do nobre Senador Julahy Magalhães, nós teremos
condições de continuar.
O Sr. Ney Silassuna:-___: Permite V. EX' um apa11e?
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Pois não.
O Sr. Ney Suas$una- Coricordo tanto com V. E~ que
fiquei temeroso de ter assinado o pedido de urgência por
algum equívoco. Verifiquei e co-nstatei que não assinei. Mas,
Senador José Paulo Bisol, a minha surpresa é que V. Ex•
assinou o pedido de urgência. Penso que é" rilelhor a sessão
ser encerrada por falta· de quorum.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Obrigado pelo aparte.
Não tenho mais nada a acrescentar, Sr. Presidente.
O Sr. Huniberto Lucena, Presidente, deixá a cadeira da presidência, que é Ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, J9 Vice~Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nos termos
do art. -T55~ § 4'?, do Regimento Interno, em qualquer fase
da sessão, estando em plenário menos de um vigésimo da.
composição da Casa, o Presidente suspenderá a sessão, fazendo acionar as campainhas durante 10 minutos.
Se não acorrerem a plenário os Senadores em número
necessário, então a sessão será encerrada.
(Su~pensa às 19 horas e 45 minutos asessão é rea- ____ _berta às 19 horas e 55 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está reaberta a sessão.
Nos termos do art. 155, § 49 , do Regimento Interno,
a Presidê_ncia vai encerrar os trabalhos, designando para a
sessão ordinária de amanhã, a seguinte

Fevereiro de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç4o II)

Quinta-feira 11 1267

cada~ os seguintes Srs. Senadores: Amir Lando, Cid Sabóia,
Carlos Patrocínio, Odacir Soares, Beni Veras, Maurício Corrêa, Júnia Marise, Amazonino Mendes e José Paulo Bisol.
- 1Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara aberta
PROJETO DE RESOLUÇÃO_
~ ~ess~~ e dispensa a l_eitura da ata da _r~.u_nião _anterior,_ que
N~ 7, DE 1993
e aada comO aproVada. A seguir, passa-se à apreciação da
(Em regime de urgência, nos termos
pauta, na ordem determinada_ pelo Sr. Presidente: Item 35:
do art. 336, c, do ),l.egimento Interno.)
Mensagem n9 258, de 1992, do Sr. Presidente da República,
submetendo à apreciação do Senado Federal, o nome de José
Votação, em turno único,~ do Projeto de Resolução n~
c a1·1xto .Ramos, para ser reconduzido ao cargo de Ministro
Cl assista
· T emporário representante dos trabalha.dores~ junto
7, de 1993, -de iniciã.tíva da Comissão Diretora, que altera
ao Tribunal Sup~ríO_f do Trabalho, para 0 triénio de 1992
o Regulamento AdmiriistratiVO-do Senado Federal e dá outras
providências, tendo
a 1995, na vaga decorrente do término de sua investidura.
PARECERES, proferidos em Plenário:
A PreSidência convida o Sr. José Càlíxto Ramos para to~ár
-Favorável á.Ç> Projeto e conti'ái'io à Emenda, Relator:
assento à Mesa e a seguir, concede a palavra ao Relator,
Senador AlfredO Campos, em substituição à Comissão de
Senador Jutahy Magalhães para proferir 0 parecer. Não haCoii_sfituição, Justiça e Cidadania; e
vendo nerihu-ma inscrição para sabatina, passa-se à fase de
-ContráriO à Emenda, Relatç.r: Senador Júlio Campos, v9taçao
- secreta; ao r·mal, o Sr. ~residente proclama a aproem substituição à Cám_iSs_ão Diretora.
vação da Mensagem indiCando o nome do St~ José.- Calixto
- 2--Ramos, por doze votos favoráveis. Item 36: Mensagenl" n~
OFÍCIO Ne S/48, DE 1992
259, de 1992, do Sr. Presidente da República, submetendo
(Em regime de urgência, nos termos
à apreciação do Senado Federal, o nome de José FranciSco
do art. 336, c, do RegimentO rnre-rno:)
- da Silva, para ser reconduzido ao cargo de Ministro Classista
OfíCio n~ S/48, de 1992, através_ do qual a :Prefeitura do Temporário, representante dos trabalhadores, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, para o triênio de 1992 a 1995,
Município de São Paulo (SP) solicita autorização pat.á rol agem
de LFTM/SP, vencíveis em 1993. (Dependendo de Parecer.)
na vaga decorrente do término de sua investidura. An_tes de
conceder a palavra ao Relator, Senador Valmir -CàrnPelo;
- 3o Sr. Presidente convida o Sr. Jo!.é Francic;Co da Silva, para
PROPOSTA DE EMENDA A
tomar assento à Mesa. Após leitura do parecer e, não havendo
CONSTITUIÇÃO N• 2, DE 1993
manifestações no sentído de interpelar o indicado, a Presi(Incluída em Ordem do_ Dia- nos termos· do art. 357 __do dência conduz; _ao processo de_ votaÇão secreta, anunciándo
Regimento Interno)
nolinal, a-aprovação do nome do Sr. Jos_é Frandsco da.Sjlva,
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda por doze votos favoráveis. Nesta oportunidade o Sr. Presià Constituição n~ 2, de 1993 (n~ 48/91, na Câmara do_s Deputa- dente encerra a reuniáó, por ter-Sido Cç:mstatada a queda do
dos), que altera dispositivos da-constituição Fed~ral (Sistem~_ quorum. Fica adiada a apreciação dos demais itens da_ pauta
Tributário Nacional), tendo
para a próXima reunião ordinária. E para constar, eU, Vera
Parecer favorável, _sob n"25, de 1993, da Comissão:
Lúcia Lacerda Nunes, lavrei _a presente ata, que_ após lida
-de Constituição, Justiça e Cidadania. (2~ ~essão- d,e.. e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente e levada à publidiscussão.)
. caÇão. - ·
-

ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Está encerrada a sessão.
(Levanta_-se a sessão às~J9}Joras e 55 min:uto~.)

22• Reunião realizada em 26 de agosto de 1992

R.EUNIÁO EXTRAORDINÁRIA
Às _dezesseis h?r~s do 4ia 26 d~ ago~to de ~il _nov~cento~
e noventa e doi_s, _na sala 9e~ r~uniões _da ComiSsão, SOb a
Presidência do Sr. Senador Nelson C~ineiro~ feúne-se .a Co.:.
ATA DE COMISSÕES
missãO de ConstituíÇão, Justiça e Cidadania, coin a pl-esença
dos Srs. Senadores: E leio Á_lv~r~, ..Meira F]lho, Francisco
SECRETAR!b_LEGISLATIVA
Rollem!Jerg, CarJos. Pa~ocínio.- Chagas RoclrigueS, Lólli-iva.I
Baptista, Júnia Marise, Wilson Martins; JoãO- Calmon, Alfredo Campos, Mansueto de Lavor, Divaldo Suruagy,)arbas
JUSTIÇA E CIDADANIA
Passarinho, César:__Piase V~lmir C~mpelo. Deixam de_cornpa21• Reunião realizi!da em 19 de 3:gosto de 1992
recer, por motivo justificado, os seguintes Srs .. Senadores:
REUNIAO ORDINÁRIA
Amir Lando, Antônio Mariz, Cid Sabóia, José Fogaça, Pedro
Sil:_non, Josaphat Marinho, Odacir_ Soares, Jutahy Magalhães,
Às dez horas do dia 19 de agosto de mil noceventos
e noventa e dois, na sala de reuniões da ComiSsãO,_ sob a Beni Vetas, José Ed_uardo, Maurício Corrêa, AmazoniOo
Presidência do Sr. Senador Nelson .Gamei,J;'04 re.ún:e-s~ a co:.. Me'ndes, Esperidí:lO.Amin e José Pa_ulo.BiSot:Haven.do mi memissão-de-C----ofltribuição; Justiça-e Cidadania, com a presença ro iegioleiltal_,_o Sr. Presidente q~_çlara.~b~J1a.a_ sessfi_ç e_ dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que é dada coffiõ
dos Srs. Senadore$: Fr~nC_iSCO Rollemberg_,_Ç~aga_~ ~odr!gues,
José Edu_ardo, Elcio Alvares, Alfredo __Campos, Meira Filho, aprovada. A seguir, passa-se à aprecíaçãO da pautã, Õa ordem
Garibaldi Alves, MagnO Bacelar, Antonio Mariz, Valmir determináda pelo Sr, _Presidente: ltem__36: Mensagem n"' 260,
Campelo, Mansueto de Lavor, Esperidião Amin, Jutahy Ma- de 1992, do Sr. Presiâente da República, submetendo à apreciação do Senado Federal, o p.pme de Afonso Celso Moraes
galhães, Josaphat Marinho, José Fogaça, Fernando Henrique
e_Pedro Simon. Deixam de comparecer, por-motivo justifi- -de Sousa Carmo, para ser reconduzido ao cãrgO de Ministro
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Classista Temporárío -representante dos empregadores, junto
ao Tribunal Superior do Trabalho, para o trênio de 1992 a
1995, na vaga decorrente do término de ~ua investidura. Após
convidar n Sr. Afonso Celso Moraes_ de Sousã Carmo para
tomar assento à Mesa, a Presidência -concede a palavra ao
Senador _Elcio Álvares para proferir o parecer sobre a Mensagem. Não havendo interpelações durante a fase destinada
à sabatina, a Presidência passa ao processo de votação secreta,
sendo declarado ao final, a aprovação da Mensagem, por
nte anuncia a apreciaçáo do item n~ 37 da pauta: Mensagem
n'261, de 1992, do Sr. Presidente da República, submetendo
à apreciação do Senado Federal, o nome de Osório Coelho
Guhiuli"ãei Filho, para ser reconduzido ao cargo de Suplente
de Ministro ClisSista Temporário, répresen.tante dos empregadores, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, para o triênio
de 1992 a 1995 na vaga decorrente do término de sua investidura. Após conVidar o indicado para tomar assento à Mesa,
a Presidência concede a palavra à relatara da matéria, Senadora Júnia Marise, para proferir o parec-er sobre a_ matéria.
Não havendo nenhum interpelante na fase da sabatina, o Sr.
Presidente passa à votação da Mensagem, declarando {lO final,
a aprovação do nome do indicado por treze votos favoráveis.
Nesta op-ortunidade, o Sr. Presidente, Senador Nelson Carneiro transfere a direção dos trabalhos à Sr" Senadora Júnia
Marise, tendo em vista a apreciação dO item n~ 26 da pauta,
que trata de ProjCto de sua autoria: Substitutivo da Câmara
ao Projeto de Lei dp Senado n_~' 226, de 1983, que "concede
anistia a dirigentes sfildiC?iS punidos ·com base na legislação
trabalhista". A Pre$idência designa o Sr. Senador Pedro Simon para fazer leitura de parecer lavrado pelo Sr. Senador
Jutahy Magalhães, relator da matéria. Não_have_ndo ~mal'I:L(,e:s
tações contrári3S--ao parecer do relator, é o mesmo colocado
em votação, recebendo aprovação unânime. Neste instante,
constatada a falta de quorum para deliberações dos demais
itens da pauta, a Presidência encerra ·a- reunião, deixando
adiada a apreciação das proposições restantes, p3:nra próxirrià ·
reunião_ ordinária~- Nada mais havendo a tratar,·eJJ, Vera Lúcia
Lacerda Nunes, lavrei a presente ata, que apóS lida e aprovada
será assinada pelo Sr. Presidente e levada à publicação.
23~ Reunião realizada em 23 de seiembro de 1992

REUNIÃO ORDINÁRIA
Às dez horas do dia 23 de setemb!o de mil novecentos
e novellta e dois, na sala de reuniões da COmissão, sob a
Presidência do Sr. Senador Nelson Carrieiro,- reúrie-se a Comissão-de Con-stituiÇãO, Justiça e Cidadania, com a prese-nça
dos Srs. Sen-adores: Valmir Campelo, Francisco Rollemberg,
. Chagas Rodrigues, Maurício Corrêa, Elcio Álvares, José
Eduardo, Espetldião Amin, Josaphat Marinho, Cid Sabóia,
César DiâS~ Amlr Larido, JutahY Magafhães-,-Túnia Marise
e Alfredo Campos. Defxa:rit de comparecer, por motivq justificado, os seguintes Sts.- Senadores: Antônio fv!ariz,_José Fogaça, Mansu~to de Lav_or, Pedro Simon, Carlás Piúro"círiíó, Odacir Soare-s, Beni Veras, Amazonino Mendes e José Paulo Sisol. Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara
aberta a sessão e dispensa~a leitura da ata da reunião anterior,
que é dada ·como aprovada. A seguir, passa-se à apreciação
da pauta extra; constando de apenas dois itens: item-1: Mensagem n' 297, de 1992, do Senhor Presidente. da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome do ~Dr.
Adhemar Ferreira Mã.ciel, juiz do Tribunal Regional Federal
da 1~ Região, para exercer o cargo de Ministro do Superior
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Tribunal de Justiça, na vaga-decorrente da aposentadoria do
Ministro Carlos Augusto ThibaU Guimãrães. A(>ós convidar
o indicado para tomar assento à Mesa, a Presidência concede
a palavra ao relator, Senador Maurício Corrêa, que oferece
parecer concluindo pela aprovação da Mensagem. Instalada
a sabatina, usam da palavra os Senhores Senadores: Cid Sabóia de Carvalho, Josaphat Marinho, Júnia Marise e Amir
Lando. Concluída a fase de interpelações, passa-se à fase
de votação, conduzida pelo Sr. Presidente, que anuncia ao
final a aprovação do nome do Dr. Adhemar Ferreira Maciel,
por doze votos favoráveis. Item 2: Mensagem n' 298, de 1992,
do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal, o nome do Dr. lndalécio Gomes Neto,
jUiz Togado do Tribunal Regional do Trabalho da 9~ Região,
para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de
Ministro Togado, decorrente da aposentadoria do Ministro
Marco Aurélio Giacomini. A convite do Sr. Presidente, toma
assento à Mesa o Dr. lndalécio Gomes Neto, e prosseguindo,
a Presidência concede a palavra ao Sr. Senador José Eduardo,
para proferir o parecer da Comissão sobre a Mensagem. Em
fase de interpelações usam da palavra os Srs. Senadores: Josaphat Marinho, Francisco Rollemberg e o Presidente, Senador
Nelson Carneiro. Prosseguindo, é conduzido o processo de
votação secreta, sendo anunciado ao final pelo Sr. Presidente,
a aprovação da Mensagem por doze votos favoráveis. Por
evidente queda de quorum, nesta ocasião a Presidência encerra os trabalhos da presente reunião, convocando os Senhores
Senadores, para reunião ordinária, a realizar-se na quartafeira da próxima semana:. Nada mais haVendo a tratar, eu-,
Vera Lúcia Lacerda Nunes, Secretária, lavrei a presente ata,
que após lida e aprovada será assinada pelo s_r. __Pr_esi«;lent~
e levada à publicado.
Reunião realizada em 14 de outubro de 1992
REUNIÃO ORDINÁRIA
Às dez horas do dia 14 de outubro de mil novecentos
e noventa e dois, na sala de reuniões da Comissão, sob a
Presidência do Sr. Senador Nelson Carneiro,- reúne-se ã co:.
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, com a presença
dos Srs. Senadores: Valmir Campelo, Chagas Rodrigues, Cãrlos Patrocínio, Francisco Rollemberg, Jutahy Magalhães, José
Fogaça, Magno Bacelar, António Mariz, Nabor Júnior, Garibaldi Alves, Esperidião Amin, Josaphat Marinho, César Dias,
Wilson Martins, Elcio Álvares e Beni V eras. Deixam de comparecer, por·inotivo justificado, os seguintes Srs. Senadores:
Amir Lando, Mansueto de Lavor, Pedro Simon, Alfredo Campos, Odacir Soares, José Eduardo, MauríCiO--COITe'iã; Júnia
Marise, Am~zonino Mendes e Paulo Bisol. H;:lVendo número
regimentaf;o Sr :Presidente, declara aberta a sessão e dispensa
a leitura da ata da reunião anteriOr, que é dada como aprovada. A seguir, passa-se à apreciação da pauta, na ordem
determinada pelo Sr. Presidente: Item 6: Projeto de Lei do
Senado n' 57, de 1992, de autoria do SJ. Senador Nelson
Carneiro, que "fixa jornada de trabalho semanal à categoria
profissional de farmacêutico no serviço público" - decisão
terminativa....:...._ riesta oportunidade, o Sr. Presidente, Senador
Nelson Carneiro, transfere a direção dos trabalhos ao Sr.
· SenadorJosaphat Marinho, que concede a palavra ao relator,
Senador Francisco Rollemberg, para emitir o parecer sobre
a materia, à qual Sua Excelência conclui pela constitucionalidade, juridicidade e aprovação quanto ao mérito~ APós
discussão, passa-se à votação do. parecer, que recebe apro24~
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vação por maioria de votos, votam vencido os Srs. Senadores
Beni Veras e Carlos Patrocfnio. Retomando a direção dos

trabalhos, o Sr. Senador Nelson Carneiro-anu-ncia aapreciação -

do item n' 7: Projeto de Lei do

Sen~ado_n'

365, de 1991,

de autoria do Sr. Senador Pedro Simon, que "cria o C_onselho

Nacional do idoso e dá outras providências" -decisão terminativa --Relator: Senador Wilson Martins; parecer: pela
aprovação da matéria, na forma do Substitutivo que apresenta.

Após disçussão a Presidência coloca em votação o parecer,
que recebe aprovação unânime. Item 17: Projeto de Lei do
Senado n"' 4, de 1992, de autoria do Sr. Senador Maurício,
de decisão terminativa, que "acrescenta _um § 29 - ao art.
1.031 do código de processo civil, transformando o atual Parágrafo único em§ 19". Relator: Senador Antônio Mariz; pare~
cer: pela aprovação da matéria, quanto ao mérito. Encerra
a discussão é colocado em votaÇão o parecer, o qual recebe
aprovação unânime. Ite-m 20: Projeto de Lei da Câmara n"'
41, de 1992,~de autoria do Tribunal Superior do Trabalho,
que ''altera a composição interna do Tribunal Regional do
Trabalho da 1~ Região, com sede no RiO -de Janeiro~RJ, e
dá outras providências''. Relator: Senador N abor Júnior; parecer: pela apro_vação da matéri_ª, _quanto ao mérito. Após discussão, coloca-se em votação o parecer, que recebe aprovação
unânime, Item 23: Projeto de Lei do Senado n' 42, de 1992,
de autoria do Sr. Senador Pedro Siinon, com decisão terminativa, que "dispõe sobre desPesas de caráter sigiloso". Relator:
Senador Beni Veras; parecer: pela constituciOnalidade, juridi~
cidade e aprovação quanto ao mérito. ApóS discussão, coloca-se em vota-ção--o parecer, que recebe aprovação unânime.
Item 25: Projeto de Lei do Senado n' 17, de 1992, de autoria
do Sr. Senador Iram Saraivá~ que "veda a dispenSa d_e empregados de Empresas EstataiS, nas condições que menCiona"~-
Relator: Senador Carlos Patrocínio; parecer: pela rejeição
da matéria, por inconstitucional. Após discussão, coloca-se
em votação o parecer, que recebe aprovação unânime. I_tem
30: Projeto de Lei do Senado n' 69, de 1991, de autoria do
Sr. Senador Francisco Rollemberg, c_om decisão terminativa,
que "dá nova redação ao § 4' do art. 15JI d_o Código Penal".
Relator: Senador "Wilson Ma(t_ins; parecer pela constitucionalidade, juridicidade e aprovação quanto ao mérito. ApóS
discussão, coloca-se em votação o parecer, que recebe_ aprovação unânime. Item 32: Mensagem n' 40, de 1988, do Senhor
Presidente da República. submetendo à aprovação do Seriado
Federal, proposta de reassent_a_mento de ex-ocupante da reserva indígena Pimentel Ba~bos:a, sit':lad~ no J;stado d_e fvlato
Gi"Osso; através da alienação de terras de domínio da União,
com área superior a 3.000 h a". Relator: Senador Francisco
Rollemberg; parecer: pela aprovação da maléria. Após discussão,- coloca~.se em votação o parecer, que recebe aprovação
unânime. ltem 34: Prqjeto de Lei~daCjimar~n' 48, de1992,
de autoria do Tribunal Superior do Trabalho, que "altera
a composição e a organização interna do Tribunal Regional
do Trab.alho da 3~ RegiãO;com ·sede ·em Belo-Horizonte-MO,
e dá outras ptovidéncias". Relator: Senador Josaphat MariM
ilho; par~cer: pela constitucionalidade, juridicidade· e aprovação quanto ao mérito. Após discussão é colocado em votação o· parecer, que recebe aprovação unânime. Nesta. oportunidade, ao constatar a queda do quorum, o Sr. Presidente
encerra a presente sessão, ficando adiada a apreciação dos
demais iteiis da pauta para a próxima reunião ordinária. E ,
.para constar, eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, Secretária, lavrei
a presente ata, que após lida e aprovada será asinada pelo
Serihor Presidente e levada à publicação._
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25• Reunião Realizada em 21 de outubro de 1992
REUNIÁO ORDINÁRIA
Às dez horas do dia 21 de outubro de um mil nove-centos
e noventa e dois, na sala de reuniões da Comissão, sob a
Presidência do Sr. Senador Nelson Carneiro. reúne..-s:e a Comissão de Constituição, Justiça e Cidãdania,'com a presença
dos Srs. Senadores: Francisco Rollemberg, Esperidião Amin,
Chagas Rodrigues, Elcio Álvares, Magno Bacelar, Valmir
Campelo, Ronaldo Aragão, Nabo r Júnior, Carlos Patrocínio-,
Júnia Marise, Jutahy Magalhães, Mansueto de Lavor, César
Dias, Josaphat Marinho, Wilson Martins, Pedro SimOn, Meira
Filho, "Divaldo Suruagy e Paulo Bisol. DeiXam· de comparecer,
por motivo jUstificado, os seguintes S:rs. Senadon!s: Amir Lando, Antônio Mariz, Cide Sabóia, Alfredo Campos, Odacir
Soares, Beni V eras e Amazonino Mendes. Havendo número
regimental, o Sr. Presidente declara a~erta a sessão e dispensa·
leitura da ata da reunião anterior, que é dada como aprovada.
A seguir, passa-se à apreciação da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente: Item 2: Projeto de Lei do Senado _
n~ 216, de 1991, de autoria do Sr. SeDado r Iram Saraiva,
que "altera a sistemática de transferência de financiamento
destinado à aquisição da casa própria." decisão terminativa
-O relator, Senador Valmir Campeio-oferece parecer coo~
cluindo pela constitucionalidade, juridicidade e apro-vaçãoquarito ao mérito. O Sr. Senador -Maurício Corrêa~ apresenta
voto em separado opinando pela rejeição da proposição quan~
to ao mérito. A Comissão, após debater ·o -assunto, delibera
pela aprovação da matéria no que tange aos-aspectos constitucionais e jurídicos, deixando a apreciaÇão do mérito para a
Comissão de Assuntos Económicos: Item 3: Substitutivo de
Plenário oferecido peló Seit3.â0r Feflúlndo Henfíque aô Projetó de Lei do se·nado nQ 125, de 1990, que -,~fixa diretiizeS
para -consérv-ãçãõ' de energia e· dá outras providências". O
relator, Senador Ronaldo Aragão, apresenta parecer, coo- cluindo pela aprovação da matéria, nos termos de subemenda
que oferece ao substitutivO de Plenário. Após discussão sobre
o assuntO. O Plenário aprova o parecer do relator nos aspectos
que comp~te a esta ComissãO, deixando a apreciação do méritO para análise da Comissão de ServiçOS de Infra-Estrutura.
Item 5: Projeto de Lei da Câmara· n~ 72, de 1990, de-·autoría
do Deputado Victor Fatcioni, '"que estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens para o exercício" de cargos
funções nos Poderes Executivo, Legisla~ivo e JUdiciário e
dá outras providências: ''Relator: Senador JutahY Magalhães;
parecer: pela aprovação da matéria, rios termos do substitutivo
que oferece. Após discussã·o, passa-se á vOtaçãO do parecer,
que recebe aprovação unãnimé:. Item 9: ProjetO de Lei da
Câmara n 9 91, de 1990, de autoria do DeputadoMichel Temer,
que "dispõe sobre os juizados especiaiS cíveis e CiimiiiaiS ~e
dá outras providências". Relator: Seriador Paulo Bisol; parecer:-· pela aprovação da matéria, nos termos do substitutivo
que oferece. Após discussão, é colocado em votação o parecer
do relator, que recebe aprovação unânime. Nesta oportunidade, o Sr. Presidente encerra a presente reunião, tendo
em vista a queda do quorum, deixando adiada a apreciação
dos demais itens da pauta para a prõxima reunião ordinária.
E para constar, eU, Ve"ra Lúcia Lacerdá NUnes, lavrei a preM
sente ata, que ~pós lida a aprovada será assinada pelo Sr.
Presidente e levada à publicação~
26• Reunião Realizada em 28 de outubro de 1992
REUNIÁO ORDINÁRIA
Às dez horas do dia 28 de outubro _de um mil novecentos
e noventa _e doiS ria Sala de reuniões da Comissão~ _sob a

e
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Presidência do Sr. Senador Nelson Carneiro, reúne-se a Comissão de Constituição, JUstiça: e Cidadania, com a presença
dos Srs. Senadores: Francisco Rollember, Valmir Campelo,
Chagas Rodrigues, João Calmon; Amir Lando, Nabor Júnior,
Esperidião Amin, Henrique Almeida, Beni Veras, Elcio ÁlVares, Josaphat Marinho, Carlos Patrocínio, Almir Gabriel, Jutahy Magalhães, Paulo Bisol, Luiz Alberto, Wilson Martins,
José Fogaça, César Dias, Magno Bacelar, Louremberg Nunes,
Alfredo Campos, António Mariz e Mansueto de Lavor. Deixam de comparecer, por motivo justifíCado, os seguintes Srs.
Senadores: Cid Sabóia, Pedro Simon, Odacir Soares, Júnia
Marise e Amazonílid Mendes. Havendo número regimental,
o Sr. Presidente declara aberta a sessão e dispensa a leitura
da ata de reunião anterior, que é dada como aprovada. A
seguir, passa-se á apreciação da pauta, na ordem determinada
pelo Sr. Presidente: Item 4: Projeto de Lei do Senado n"
150, de 1991, de autoria do Sr. Senador Francisco Rollemberg,
que "altera o art. 1' da Lei n' 8.072, de 25 de julho de 1990,
que dispõe sobre crimes hediondos nos termos do art. 59,
inciso XLII da Constituição Federal" - d6cisão terminativa
- 0 relator, Senador Francisco Rollemberg apresenta parecer
concluindo pela constitucionalidade, juridicidade e aprovação
quanto ao mérito, nos termos de substitutivo que oferece.
O Sr. Senador Maurício Corrêa, que havia solicitado vistas
da proposição, na reuniãO do dia sete de agosto de 1991,
devolve a matéria com voto em separado, concluindo pela
rejeição da mesma e do substitutivo oferecido pelo relator.
Após discussão sobre a matéria, passa-se à votação da mesma,
oportunidade em que recebe aprovação o voto do Senador
Maurídio Corrêa, que passa a constituir o parecer da Comissão, concluindo pela rejeição da matéria. Item 7: Projeto
de Lei da Câmara n" 11, de 1991-complementar, que "dispõe
sobre a organização, as atribuições e o est3.tuto do Ministério
Público da União". A Presidência concede a palavra ao relator, Senador Amin Lando, para proferir a leitura do parecer.
Concluída a leitura do parecer, o Sr. Presidente instrui a Secretaria da Comissão para eticanfinhar cópias do mesmo aos Senhores Senadores, para que os mesmos tenham oportunidade
de estudar o assunto num maior espaço de tempo, deixando
assim, adiada a apreciação da matéria para outra sesSãO, que
deverá ser previamente marcada. Prosseguindo, passa-se ao
item n"' 10 da pauta: Projeto de Lei da Câmara n~' 10, de
1992, de autoria do Tribunal de Justíça, que "díspõe sobre
a reestruturação da Justiça Federal de primeiro grau da z~
Região e dá outras providências". O relator, Senador Man~
sueto de Lavor emite parecer concluindo pela aprovação da
matéria. Após discussão, é colocado em votação o parecer
do relator, que recebe aprovação unânime. Item 13: Projeto
de Resolução, n" 74, de 1991, de autoria do Sr. Senador Garibaldi Alves Filho, que "altera dispositivos do Regimento Inter~
no referentes à tramitação de proposta de emenda à Constituição". O relator, Senador Wilson Martins emite parecer
pela aprovação da matéria, nos termos de substitutivo que
oferece. O Sr. Senador Elcio Álvares, que havia solicitado
vistas da mesma devolve-a sem apresentação de voto em separado. Após discussão sobre o assunto, coloca-se em votação
o parecer que recebe aprovação unânime. Item 21: Projeto
de Lei da Câmara n" 23, de 1992, de autoria do Poder Executivo, que "autoriza a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás,
a transferir bens de sua propriedade para o Estado de São
Paulo". A Presidência concede a palavra ao Sr. Senador Cha~
gas Rodrigues, para fazer a leitura do parecer lavrado pelo
relator, Senador Odadr Soares, que ·conclui pela aprovação
da matéria. Não havendo discussão. a Presidência coloca em
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votação o parecer, que recebe aprovação unânime. Item ?-2:
Projeto de Lei do Senado n" 390, de 1991, de autoria do
Sr. Senador Humberto Lucena, que "dispõe sobre a muita
previstas pelos artigos 7' e 8', da Lei n'4. 737, de 15 de julho
de 1965, que institui a Código Eleitoral." -deliberação terminativa - O Sr. Senador Magno Bacelar é designado pelá
Mesa para fazer leitura do parecer elaborado pelo relat_or,
Senador Amazonino Mendes, concluindo pela rejeição da matéria, quanto ao mérito. Em fase de discussão o Sr. Senador
João Calmon solicita vistas da proposição, tendo o seu pedido
o deferimento da Presidência. Item 24: Projeto de Lei do
Senado n' 31, de 1992, de autoria do Sr. Senador Márcio
Lacerda, que "acrescenta inciso ao art. 28 da Lei n'i' 7.664
de 29 de junho de 19.88, que dispõe sobre a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão'' - decisão temúnativa
- Relator: Senador Magno Bacelar; parecer: pela rejeiÇão
da matéria quanto ao mérito. Após discussão, coloca-se em
votação o parecer do relator recebe aprovação unânime. Com
aquiescência do Plenário, o Sr. Presidente expõe para apreciação extra pauta, o p:irecer elaborado pelo Sr. Senador Elcio
Álvares, sobre os processos n" 007367/92-9 e 020075/91-0,
em que Eduardo Augusto Lopes e Francisco Naurides Barros,
e outros, requerem o reconhecimento do tempo de serviço
prestado sob o regime celetista para fundamentar a percepção
de benefícios. O parecer do relator conclui favoravelmente
ao pleito. Após discussão, coloca~se em votação o requerimento, cujo parecer recebe aprovação unânime. Nesta_ oportunidade, tendo em vista a queda do quorum, a Presidência
encerra os trabalhos da presente sessão, deixando adiada a
apreciação dos demais itens dá pauta para a -próxima reunião
ordinária. Nada mais havendo a tratar, eu Vera Lúcia Lacerda
Nunes, secretária da Comissão, lavrei a presente ata, qUe
após lida e aprovada será assinada pelo Sr ..Presidente e levada
à publicação.
3

27• Reunião realizada em 11 de novembro de 1992
REUNIÃO ORDINÁRIA
Às dez horas do dia 11 de novembro de mil novecentos
e noventa e dois, na sala de reuniões da Comissão, sob a
Presid~ncia do Sr. Senador Nelson Carneiro, rell.ni-=-se _-a Comissão de Constituiçâo,- Justiça e Cidadania, com a presença
dos Srs. Senadores: Francisco Rollemberg, Elcio Álvares,
Carlos Patrocínio, Valmir Campelo, Amir Lando, Josaphat
Marinho, Esperidião Amin, Eva Blay, Magno Bacelar, Antônio Mariz, Nabor Júnior, João Calmon, Luiz Alberto, Cid
Sabóia, Louremberg Nunes, Alfredo Campos, Odacir Soares,
Beni Veras, Mansueto de Lavor, Pedro Teixeira; Jutahy Magalhães, Júnia Marise e Chagas Rodrigues. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os seguintes Srs. Senadores:
José Fogaça, Pedro Simon, Amazonino Mendes e José Paulo
Bisai. Havendo núme"ro regimental, o Sr. Presidente declara
aberta a sessão e dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
que é dada como aprovada. Encontra-se sobre a Mesa, para
apreciação extra pauta, a Mensagem n" 297, de 1992, "do
Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Se..
nado Federal, o nome de João Batista Tezza Filho, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministi-o
Oassista Temporário, representante dos empregadores, parà
o triênio de 1992 a 1995. Não havendo objeções por parte
do Plenário, a Presidência inicia oS trabalhos, começando pela
apreciação do item extra pauta. Após convidar o Sr. João
Batista Tezza Filho para tomar assento à Mesa, o Sr. Presídente concede a palavra ao relator, Senador Nabor Júnior,
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que emite parecer concluindo pela aprovação da Mensagem.
Após ·concluída a- fase de argüição; passa-se à votação da
matéria, conduzida pelo Sr. Presidente, que anuncie ao final,
a aprovação do nome do indicado, por dezessete votos favoráveis.- PrOsseguindo, passa-se à apreciação da pauta, na ordem
determinada pelo Sr. ·presidente: Item 1: Projeto de Lei do
Seriado n<;> 328, de 1991, de autoria do Sr. Senador Fernando
HenriqUe, qUe "'disciplina as eleições para a Câmara dos Deputados e AssembléiaS Legíslativas" - decisão terminativa
- o relator, Senador Josaphat Marinho, emite parece, conchiind9 pela constitucionalidade, juridicidade e aprovação
quánto ao mérito, com o acolhimento da Emenda n<:> 1, de.
autoria do Senador Maurício Corrêa ·e, ·pelo oferecimento
da Emenda n<:> 2, oferecida pela relataria. Em fase de discussão
da' matéria·, é sugerido que seja retirado o caráter de delibe~
raÇão terminativa da proposição, para que a mesma seja ápreciá'da pelo Plenário do Senado_ Federal. Levada à votação
é C::'oi:J.siderada a sugestão do Plenário da Comissão, ·sendo
portantO, aprovada a matéria no âmbito desta Comissão, retirarido-se o caráter de deliberação terminativa. Item _2: Projeto
de Lei do Senado nQ 382, de 1991, de autoria do Sr. Senador
Mansueto de Lavor, que H acrescenta § 39 ao art. 12 da Lei·
n<:>'8.1'12, de 16 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o
regiine jurídico dosse.rvidores públicos civis da União, das
AU.tarquias e das Fundações Públicas Federais"- deliberação
terminatíva -Relator.- Senador Elcio Álvares; parecer: pela
cohStituc::iónalidade, juridicidade e aprovação quanto ao méri~
to! Após discussão, éoloca-se em votação o parecer, que recebe· aprovaçãO unâriime. Item 12: Projeto -de Resolução n<:>
63~' -de 1992, de autoria da Comissão Diretora, que "rees~ tnltura·oS Cargos da área de teleforiia e dá outras providên~
ciáS''. Relator: Senador Francisco Rollemberg; parecer: pela
aPrOvação da matéria. na fOrmã. -de substítufivo que oferece.
Após discussão é colocado em votação o parecer, que recebe
aprovação unânime. Nesta oportunidade, o Sr. Presidente
encerra a reunião, tendo em vista a queda do quorum. Nada
ária da Comissão, lavrei a presente ata, que após lida e apro~
vada será assinada pelo Sr. Presidente e levada à publicação.
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vista conjunta ·a todos os membros desta Comissão, a Ptesi::.
dência dá início à discussão da matéria lembrando ainda, que
regimentalmente está proibida a concessão de vistas. O relator
emite parecer favorável ao Projeto, acolhendo as Emendas
de n~ 8, 12 e 16, 20 a 23, 31 a 34, 37 a 41; pelo acolhimento
parcial das Emendas nçll 7, 10, 11 e 21 a 30; pela rejeição
das Emendas .no;lll, 2 e 9; e pela prejudicialidade das Emendas
n(6 3 a 6, 35, 42 e43, nos termos do Substitutivo, que apresenta.
Após encerrada a discussão sobre o assunto, a Presidência
coloca em votação o parecer do relator, que é aprovado por
unanimidade. Item 4: Projeto de Lei do Senado n 9 371, de
1991, de autoria do Sr. Senador Saldanha Derzí, de. decisão
termi.Dativa, que "autoriza a União a doar, à União dos Esco~
teíros do Brasil - região de Mato Grosso do Sul, o imóvel
que menciona". É concedida a palavra à rela tora da matéria,
Senadora, Júnia Marise, que conclui parecer pela constitucio~
nalidade, juridicidade _e aprovaçãO quanto ao mérito ... Não
havendo discussão, coloca-se em votação o parecer, que recebe aprovação unânime. Item 6: Projeto de Lei do Senado
n' 352, de 1991, de autoria do Sr. Senador Cid Sabóia de
CarValho, que "dispõe sobre alteração da Lei n<:> 8.112, de
1990''- decisão-terminativ-a·::..... o relator, Senador Élcio Álvares, faz uso da palavra para emitir o parecer que conclui
pela constitucionalidade, juridicidade e aprm;ação quanto ao
mérito, com a Emenda n" 1 que _oferece. Não havendo discussão, é colocado em votação o parecer do relator, que recebe
aprov·ação u_nânime. Item 7: Projeto de Lei do Senado n<:>
15, de 1992- decisão terminativa- de autoria do Sr. Senador
Jutahy Magalhães, que "acrescenta parágrafo único ao 3rt.
2' da Lei n' 1.079, de 10 de abril de 1950, e dá outras providências". O_relator oferece parecer concluindo pela aprovação
da matéria, nos termos do substitutivo que oferece. Não havendO diScussão, coloca~Se em votaçãO o parecer que recebe
aprovação unânime. O Sr. Senador Jutahy Magalllães, apresenta à Mesa Requerimento para dispensa de interstício para
o turno suplementar, para imediata apreciaçãO- da matéria.
A Presidência coloca em votação o requerimento que é aprovado, ficando conseqüentemente, aprovado o Projeto definiti~- . : '
. ' .
'
'
'
' '• . . '
vamente nesta Comissão. Item 8: Projeto de Lei da Câniafa
n<:> 62, de 1990 - "dispõe sobre a utilização de meios opera~ 28' Reunião realizada em 18 de novembro de 1992
REU:NlÃO"ORblNÁRÍA
clonais para a preVenção e repressão do crime organizado'':
·i2·;' ·, • ·
-··. ·
·
'_ .. ···"- --· • Autor:DeputadoMichelThamer;Relator:SenadorJoséPau. -~dez horas de;> dia 18 de novembro de mil novecentos
e np_~e~t.a.. e dois. na sa.Ia de reuniões da Comissão, sob 3
lo Bisol, que emite parecer concluindo favoravelmente à IDaté:.
Presidênci~ do Sr. Senador Nelson Carneiro, -i.'eUne--=se a CO~
ria, nos termos do Substitutivo que oferece._ Não havendo
discussão, ·passa-se à. votação do parecer, que recebe apro~
missão ele Constituição, Justiça e Cidadania, C-om a presença
dosSrs . .Senadores: Francisco Rollemberg;Nabor Júnior, Valvação unânime. Nesta oportunidade, tendo em vista a queda
do quorum, a Presidência encerra a presente sessão, ficando
mir .C.amp~lo; Júnia ~arise. ~va Blay, Amir Lando, Chagas
adiada a apreciação dos demais itens da pauta para a próxima
RoQrig~~§,,~~PJJ:al4.iAlyys_Filho_, ~speiidião Amiri, JoáoCal~ ' reunião ordinária.- E para constar, eu, Vera Lúcia Lacerda
mon,. C~d. S~~óia,,Jo:sé Pa':Il9 Bisol, Jutahy Magalhães, Hyde~
Nunes, Secretária, lavrei a presente ata, que após lida e apro~
kei..'F:r~Jtas~ P~drol'eixeir,a, Magno Bacelar, CarlosP3trocfnio,
vada, ·será assinada pelo Sr. Presidente e levada à publicação.
Alfi;ei:lp Campos, Mansueto de Lavor. Elcio_ Álvares·, Pedro
Simon- Josaphat Marinho. -Deixam- de comparecer, pOr mo~
29~ Reunião realizada em 9 de dezembro de 1992
tivo, justifiCado,_ o.s seguin~es Srs. Senadores: Antônio Mariz,
REUNIÃO ORDINÁRIA
José Fogaça, Odacir Soares, Beni V eras, LuiZ Afberto e AmaÀs
dez
horas
do dia 9 de dezembro de mil novecentos
zonino Mendes. Havendo número regimentai, o Sr. Presidente
e no_venta e dois. na sala de reuniões da Comissão, sob a
decl~ aberta a sessão e dispensa a leitura da ata da reunião
Presidência do Sr. Senador Nelson Carneiro, reúne--se a Coante;~or, que é d~da como aprovada. Item 1: Projeto de Lei
missão de 'Constitl,Jição, Justiça e Cidadania, com a presença
da Câmara n<:> 11, de -1991 - Coinplemeritãr --de autoria
dos Srs. Senadores: Jarbas Pass.arinho, Valmir Campelo, Cardo Ministério Pú_blico da J:.!ní4o, que "dispõe sobre a organilos Patrocínio, Aureo Mello, Magno Bacelar, Lourival Bapzação, as a~ribq.ições e o. -esta~uto do M:inist.ério. Público da
União. O .Sr. Presidente concede a palavr·a ao relator. da matétista, Wilson Martins, Cid Sabóia de Carvalho, Elcio Álvares,
Luiz Alberto, Divaldo Suruagy, Josaphat Marinho e Antônio
ria •. S~nador Amir Lando. Como o parecer do relator j~ffói
lido em reunião an.terior oportunidade em que foi concedida
Mariz. Deixam de" comparecer, ·por motivo jUStffiCado, os se'

1
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Áureo Mello e Lourival Baptista. Nesta oportunidade, o Sr.
guintes Srs. Senadores Amir Lando, José Fogaça, Mansueto
Presidente encerra os trabalhos da presente reunião, tendo
de Lavor, Pedro Simon, Alfredo Campos, Francisco Rollemem vista a queda do quorum. E para constar, e~, Vera Lúcía
berg, Odacir Soares, Eva Blay, Jutahy Magalhães, Beni V eras,
Júnia Marise, Amazonino Mendes, Esperidião Amin e José · Lacerda Nunes, Se_cretária, lavrei a presente ata, que após
lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente e l~vada
Paulo Bisol. Havendo número regimental, o Sr. Presidente
à publicação. declara aberta a sessão e dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, que é dada como aprovada. Item 2: Projeto de Leí
3W Reunião realizada em 16 de dezembro de 1992
· do Senado n9 4, de 1991 -decisão terminativa - de autoria
do Sr. Senador Wilson Martins, que "dispõe sobre a convoÀs dez horas do dia 16 de dezembro de mil novecentos
cação Ue Plebiscito, a autorização de referendo, a iniciativa
e noventa e dois, na sala de reuniões da Comissão, sob a
popular e dá outras providências" -Tramitam em conjuittó: - Presidência do Sr. Senador Nelson Carneiro, reúne-se a Co1) Projeto de Lei do Senado n' 5, de 1991- decisão termimissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com-a presença
nativa - de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que
dos Srs. Senadores Elcio ÁlvareS, João carm.on; Pedro Teixei"dispõe sobre a regulamentação do exercício da soberania
ra, Lourival Baptista, Júlio Campos, Jutahy Magalhães, José
popular mediante Plebiscito, referente a iniciativa popular,
Paulo Biso!, Eva Blay, Pedro Simon, Chagas Rodrigues, Wile dá outras providências". 2) Projeto de Lei do Senado n 9
son Martins, Luiz Alberto, Carlos Patrocínio, Magno Bacelar,
206~ de 1991 -decisão terminativa- de autoria do Sr. SenaMansueto de Lavor, Júnia Marise, Cid Sabóia de Carvalho,
dor Marco Maciel, que "regulamenta a execução do disposto
Antônio Mariz, Esperidião Amin, Alfredo Campos e Josaphat
no art. 14, itens I, II e III, da Constituição-Federal". AnunMarinho. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os
ciada a apreciação do item p.e n~ 2, o Sr. Presidente, Senador
seguintes Srs. Senadores Amir Lando, José Fogaça, Francisco
Nelson Carneiro, transfere a díreção dos trabalhos ao Sr.
Rollemberg, Odacir Soares, Beni Veras, Valmir Campelo e
Senador Cid Sabóia, tendo em vista o fato de constar entre
Amazonino Mendes. Havendo número regimental, o Sr. Preas proposições a serem discutidas, Projeto de Lei de sua auto-_ sidente declara aberta a sessão- e dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, que é dada como aprovada. A seguir,
ria. O Relator da matéria, Senador Jarbas Passarinho faz
a leitura do parecer, concluindo pela aprovação da mesma,
o Sr. Presidente concede a palavra ao Senador Pedro Simon,
dando preferência ao PLS 5/91, ficando prejudicados os PLS
para proferir o parecer sobre o item de n"' 1 da pauta da
no;>'õ 4 e 206 de 19_91, na forma de Substitutivo que oferece.
qual S. Ex~ é o relator, referente aos ProjeteS de Lei da Câmara
Colocado em discussão o assunto, usam da palavra os Srs.
n'' 95, de 1990, que altera o Decreto-Lei n' 2.300, de 21-11-86,
Senadores António Mariz e Cid Sabôia de Carvalho. Em fase
na parte relaiíVa a licitaÇóes internacionais, n9 59/92~ que regude votação, é--aprovado, em primeiro turno, o parecer do
lamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
relator; a matéria voltará à pauta da próxima reunião ordinánormas para licitações e cOntratos da ãdiriinistráÇão pública
ria, para apreciação em turno suplementar. Item 4: Projeto
e dá outras providênciaS; Projetas de Lei do Senado no;>'õ 136/91,
de Resolução, n' 54, de 1992, de autoria do Sr. Senador Louque assegura a igualdade de condições a todos os concorrentes
rival Baptista e outros, que "proíbe o uso do_ fumo_ e seus
nos processos -interria:cióflais de licitação promovidos por órderivados no recinto do Plenário do Senado Federal". Relator:
gãos públicos e dá outras providências; n9 336/91; que dispõe
Senador Áureo Mello; parecer: pela aprOvação da matéria.
SObre- o sorteio público para a celebração de contrato para
Não havendo discussão, é colocado em votação o parecer
a execução de obras públicas e de publicidade oficial pelos
do relator, que recebe aprovação unânime. Retomando a direórgãos da administração direta e indireta e dá outras providênçãO dos trabalhos, o Sr. Senador Nelson Carneiro-atende solicias; n 9 47/92, que regulamenta com base no art. 22, inciso
citação do Plenário e anuncia a apreciação do item n 9 22
XXVII da Constituição, o art. 37, inciso XXI da mesma,
da pauta: Mensagem n' 368, de 1992, do Senhor Presidente
institui o Estatuto Jurídico e estabelece Normas Gerais das
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal,
licitações e Contratos Administrativos; n" 55, de 1992, que
o nome do Dr. José Anselmo de Figueiredo Santiago, juiz
altera dispositivos do Decreto-Lei n9 2.300, de 21 de novembro
do Tribunal Regional Federal da 1• Região, para exercer o
spõe sobre licitações e contratos çi;;~. Administração Federal
e dá outras providências; e n 9 61, de 1992,_ que estabelece
cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, na vaga
reservada a juízes dos Tribunais Región3ís Federais, deç_or~
Normas G_erais spbre Licitaçõe~ e Contratos da A~dministração
rente do falecimento do Ministro Geraldo Barreto Sobral.
Pública e dá outras providências, todos tramitando em conjunApós convidar o indicado para tomar assento à Mesa, a Presi- --tO. Após a emissão do parecer pelo Sr. Relator, o qual conclui
dência instala a fase de argüição, oportunidade em que fazem
pela aprovação do PLC n• 59/92, nos termos de substitutivo
uso da palavra os Srs. Senadores: Josaphat Marinho, Carlos
que oferece e pela prejudicialidade dos demais projetas que
Patrocínio, Jarbas Passarinho, Cid Sabóia e o Sr. Presidente.
tramitam em conjunto. Em questão de ordem levantada pelo
Concluída a fase de interpelações, passa-se à votação da refeSr~ Pedro Teixeira e acolhida pela Presidência, são encamirida Mensagem, a qual recebe aprovação por doze votos favonhadas à mesa as Emendas no;>'õ 76, de autoria do Sr. Pedro
ráveis. Prosseguindo, o Sr. Presidente submete à apreciação
Teixeira; n..s 77 a 79, do Sr. Francisco Rollemberg; e no;>'õ 80
do Plenário, Requerimento apresentado perante a Mesa, do
a 84, de autoria do Sr. Magno Bacelar, ficando o· Sr. Relator
Sr. Senador Esperidião Amin, nos teirilos do art. 58, inciso
de aprecíar as mesmas após o encerramento da discussão da
V, da Constituição Federal, e art. 90, inciso V, do Regimento
matéria. Usam da palavra na discussão das proposições os
Interno do Senado Federal, requerendo seja solicitado depoiSrs. Jutahy Magalhães, Cid Sabóia de Carvalho, Esperidião
mento do Exm" Sr. Procurador-Geral da República, Dr. ArisAmin e Júlio Campos. O Sr. Presidente, após considerações
tides Junqueira Alvareng, para esclarecer a denúncia de tentaqueexpende, resolve, iniCialmente, colocarem votação, partes
tiva e suborno de _que teria sido alvo. Colocado a votos, é . do substitutivo objeto de ressalvas dos Srs. Senadores Submerejeitado o requerimento, com votos vencidos dos Srs. Senatido a votos as observações suscitadas, é inserido ao final
dores: Jarbas Passarinho, Josaphat Marinho, Magno Bacelar,
do art. 119 as expressões "dentro do prazo de 120 dias a ,
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contar da publicação desta lei", ficando rejeitado o seu pará~
grafo úriico. Igualmente, é rejeitada a alínea b do parágrafo
19, do art. 28 do substitutivo. Nesta oportunidade, são rejeitadas as emendas n• 77, 78, 83 e 84, ficando prejudicada
a de n(> 82, sendo aprovadas às de n>t> 79, 80 e 81 referentes:
a inserção da palavra ""seguro" antes da expressão "publicidade'', no item II, do art. 6~; inclusão de parágrafo únicO
aoart. 118; e inclusão do parágrafo terceii"O ao art. 29, respectivamente. O
Rela_to_r, comunica ter recebido sugestões do
Sr. Ministro do Planejamento, as quais submete ao Plenário,
ficando aprovadas e incorporadas ao substitutivo; as seguintes
sugestões; inclusão ao final do_ item 1, do art. 9?, das expressões
"exceto quando se tratar de projeto de pesquisa e d-eSenvolvimento tecnológico; inclusão no parágrafo oitavo após a expressão "por limitação de mercado", da expressão" "ou manifesto"; inclusão ao final do item III, do art. 22, da expressão
"ficando a contratação adstrita à realização do serviço ou
ao prazo necessário a realização--do processo licitatóriO"; e
a substituição da expressão "capital mínimo" por "patrimônio
líquido", constante do item III, do art. 70. Neste ensejo,
são aprovadas pelo Plenário; sugestões do Sr. Sellador Josa-
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phat Marinho no tocante a inclusão ao final do parágrafo
segundo do art. 113 das expressão "no que concerne às contratações feitas" e, no mesmo artigo, em seu parágrafo terceiro,
excluir as expressão ''no que concerne às contratações feitas".
Concluída a votação da matéria, o__ Sr. Presidente submete
ao Plenário, em turno suplementar, o Projeto de Lei do Senado n9 206, de 1991, apreciado na reunião anterior Sem objeções
é o mesmo aprovado. Por solicita-ção, o Sr. Presidente submete
ao Plenário o item 14 - Projeto de Lei da Câmara n~ 26,
de 1992, que "autoriza o Instituto Nacional de Seguridade
Social- INSS a doar à Cooperativa Habitacional dos Servidores do Ministério da Previdência e Assistência Social, no
Estado da Bahia, o terreno que menciona; seD.do relatado
o projetO pelo Senador Alfredo Campos. Não havendo quem
queira discutir a matéria, o Sr. Presidente submete a votos,
sendo aprovado o projeto com as emendas n1i 1 e 2 - CCJ.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerra a presente reunião, lavrando eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, secretária, a presente ata, que após lida e aprovada será assinada
pelo Sr. Presidente e levada à publicação. -

República Federativa do Brasil
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humbeno Lucena, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• l, DE 1993
Aprova a indicação dos nomes de membros titulares e suplentes que integrarão a
Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização.

O Congresso Nacional decreta:
ArL 1• É aprovada a indicação feita pelo Poder Executivo, na Mensagem n' 26, de 1993, dos
nomes dos cidadãos que integrarão a Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, a saber:
I -titulares governamentais:
_
a) Luíz André Rico Vicente- Ministério de Minas e Energia;
b) Frederico Victor Moreira Bussinger- Ministério dos Transpones;
c) Keniti Aniya- Ministério do Trabalho;
d) Emílio Humberto Carazzai Sobrinho- Ministério da Fazenda;
e) Antônio Rocha Magalhães- Secretaria do Planejamento, Orçamento e Coordenação;
II -titulares não governamentais:
a) Wandenkolk Moreira;
b) André Franco Montoro Filho;
c) José Roberto Mendonça de Barros;
d) Oscar Dias Corrêa Júnior;
e) Odilon Niskier;
O Ruy de Castro;
g) Geraldo Nunes;
h) José Alencar Gomes da Silva;
i) João Agripino de Vas~oncelos Maia;
j) Vladimir Antonio Rioli;
III- Suplentes governamentais:
a) Ricardo Pinto Pinheiro - Ministério de Minas e Energia; ·
b) Clovis Fontes de Aragão- Ministério dos Transportes;
c) Dirceu Huertas- Ministério do Trabalho;
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d) Fernando de Holanda Barbosa·- Ministério da Fazenda;
e) Paulo Fontenele e Silva- Secretaria do Planejamento, Orçamento e Coordellaçaoi ·
IV- suplentes não governamentais:
a) Olinda Ribeiros de Magalhães;
b) Mareio Wohlers de Almeida;
·
c) Waldemar Giomi;
d) Celso Renato D'Avila;
e) Japy Montenegro Magalhães Junior;
f) Antonio Massarioli André;
g) Henrique de Assis Villaça;
b) Edme J:''lvares de Albuquerque;
I) Nelson de Abreu Pinto;
j) Sílvia Maria Caldeira' Paiva.·
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de fevereiro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

SENADO FEDERAL
. Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, presidente,' nos termos do
art. 48, 1tem 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 12, DE 1993
Autortza a Prefeitura Municipal de Blumenau - SC, a contratar operação de crédito
no valor de Cr$5.131.000.000,00 (cinco bilhões, cento e trinta e um milhões de cruzeiros),
a preços de agosto de 1992, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina
S.A. - BADESC, dentro do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano dos Municfpios
de Pequeno Porte do Estado de Santa Catarina - PROURB.
O Senado Federal resolve: ·
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Blumenau - SC autorizada, nos termos da Resolução n'
36, de 1992, do Senado Federal, a realizar operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento do
Estado de Santa Catarina S.A. -. BADESC, no valor de Cr$5.131.000.000,00 (cinco bilhões, cento e
trinta e um milhões de cruzeiros), a preços de agosto de 1992, atualizado pela Taxa Referencial- TR.
Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito referida neste artigo destinam-se
à execução de projetos de infra-estrutura naquela municipalidade, dentro do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de Santa Catarina -PROURB.
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Art. 2' As condições financeirasbásicas da operação de Crédito são as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$5.131.000.000,00 (cinco bilhões, cento e trinta e um milhões de cruzeiros),
a preços de agosto de 1992, atualizado pela variação da Taxa Referencial- TR.
b) prazo para desembolso dos recursos: imediato;
c) juros: doze por cento ao ano;
d) índice de atualização monetária: variação da TR;
e) destinação dos recursos: investimento urbano (pavimentação de ruas);
I) condições de pagamento:
-do principal: em noventa e seis parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a
primeira liberação;
-dos juros: em parcelas mensais.
Art. 3' A presente autorização será exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias, a
contar da data de sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de fevereiro de 1993. - Senador Humberto Lucena, Presidente.
o
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1- ATA DA 1" SESSÃO, EM 11 DE FEVEREIRO

DE 1993

sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos
recursos dos Fundos de Participação e dá outras providências. (Transfor_maQ.o na Lei Corriplenl.eiltar n" 72, de 29
de janeiro de 1993.)
_
EncamiiJhando à revisão .do Senado autógrafo do seguinte projeto:
-Projeto de Lei da Câmara n' 9/93 (no 3.514/93, na
Casa de origem), de iniciativa ·do Presidente da República,
que especifica os critérios para répdsiciónamen:to de servidores públicos federais civis e militares e dá outras providências.
-

1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Oflcios do 1• Secretário da Câmara dos Deputados
- N\> 22/93. encaminhando autógrafos referentes ao
Projeto de Lei da Câmara n' 43192 (n' 2.624/92, na. Casa
tie ·origeiri); de iniciatiVa do Tribunal Superior do Tra];>alho.
que alteta ã composição e organização interna do Tribun;ll
Re'gional do Trabàtho da 4• Região, sede em Porto Alegre
1.2.2- Comunicações da Presidência
- RS, e dá outras providências. (Transformado na Lei
-Recebimento
do Ofício no S/15193 (no 93, na orin' 8.491, de 20 de novembro de 1992.)
gem), do Governador do Estado do Pará, através do qual
- N9 23/93, encaminhando autógrafos referentes ao
solicita autorizaÇão para contratar _operaçã-o de crédito junProjeto de Lei da Câmara n' 44/92 (no 2.625/92, na Casa
to à FinanCiadora_de_Estudos e Projetes- FINEP, para
de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho,
os fins que especifica.
_ __
_
que altera a composição e a organização interna do Tribu--Extinção das urgências aprov.adas para o Ofício n'
nal RegiOnal do Trabalho das~ RégHio", -cOrif5ede em SalVaS/48/92, Projeto_de Resolução no 7/93 e Projeto de Lei
dor·- BA, e dá outras providênciaS. (Transformado na
da Câmara n~ 3/93, voltando as referidas matérias à tramiLeí'no 8.493, de 20 de novembro de 1992.)
.
tação normal, em virtude do_ __término da 7~ Sess~o Legis- N~' 34/93, "encaminhando autógrafos referentes ao
la~iva Extraordinária da 49~ Legislatura.
Projeto de Lei da Câmara n' 45/92 (no 2.626/92, na Casa
de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho,
1.2.3 - Dlscursos do Expediente
que altera a composição e a organização interna do Tribu~ .
SENADOR NEY MARANHÃO :..... Os incidentes dinal Regional do Trabalho da 9~ Regiã~, coil:J. sede em Curiplomáticos envolvendo brasileiros em_ Portugãl. Emancitiba --PR, e dá outras providências. (Tra-nSfor.mad_o na
pação da pobreza nacional com õ -fiíri de evitãr discrimiLei n' 8.492, de 20 de novembro de 1992.)
nação int~rnacional. A _posição do Mercosul em relação
- N\" 25/93, encaminhando autógrafos referentes ao
aos demats blocos económicos na Economia Mundial. NeProjeto de Lei da Câmara no 48/92 (n' 2.630/92, na Casa
cessidade do Brasil de aliar-se a novos parceiros econóde origem), de iniciativa do Tribunal Superior-do Trabalho,
micos, de preferência, parceiros asiáticos, para combat~
que altera a composição e a organização interna do TnDuaos ·cartéis.
nal Regional do Trabalho~ 3~ Região; com sede _em Belo
Horizonte - MG, e dá outras providências. (TransforSENADOR ÁLVARO PACHECO- Consideramado na Lei no 8.497, de 26 de novembro de 1992.)
ções sobre Projet'o de Lei das Díretrií:es e BaseS da Educa- N~> 26/93, encaminhando autógrafos referentes ao
ção, de autÕria do;Senador Darc:Y Ribeiro~ ie~do õ s·eD.acÍor
Projeto de Lei da Câmara n' 149/92-Complementar (no
Cid Sabóia de C-arvalho como relator, aprovada na Comis136/92, na casa de origem), de iniciativa do Presidente
são de Educação_ nesta :;emana. O descaso com a Escola
da República. que prorroga a Lei que estabelece normas
Pública.

a
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1.2.4- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n" 9/93, de autoria do
Senador Álvaro Pacheco, que estimula a criação e manutenção de escolas técnicas de ensiriá-ilidustrial de nível
médio, mediante a concessão de incentivos tributários.
1.3- ORDEM DO DIA .
Proposta de Emenda à Constituição n~' 2/93 (n~ 4"8/91,
na Câmara dos Deputados), que altera dispositivos da
Constituição Federal (Sisteina Tributário Nacional). Em
fase de discussão (2• sessão).
1.3.1 - Discursos após a Ordem dO Dia
SENADOR NEY SUASSUNA- A vontade política
para solucionar o flagelo da Seca no Nordeste. Transcrição
nos Anais do Senado do Editorial do. jornal O Norte, do
dia 27-1-93~ intitulado "A Seca, de novo".
SENADOR JARBAS PASSARINHO- A banalização do problema da fome no BiasH. O desperdício na
economia brasileira agravando a fome do brasileiro. Considerações sobre o Programa da Segurança Alimentar, do
PT.
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SENADOR ALUÍZIO BEZERRA -A falta de preço da borracha nativa no mercado nacional devido à importação do produto com preço subsidiado, causando o caos
social nas regiões seringueiras.
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Registro do
encontro de S. Ex~, com a Ministrado Planejamento, Yeda
Crusius, onde se examinou o Programa de Garantia de
Renda Mínima.
SENADOR ALFREDO CAMPOS- Bomeriágem
ao Suplemento Literário do Minas Gerais , órgão oficial do Governo do Estado de Minas Gerais, pelo transcurso
de seus 27 anos de existência.
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão.
1.4- ENCERRAMENTO
2- MESA DIRETORA
3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE P A.RTIDOS
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

d~ 1993
8" Sessão Legislativa Extraordinária, da 49" Legislatura

Ata da 13 se·ssão, em 11 de fevereiro

Presidéncia dos Srs. Chagas Rodrigues e Magno Bacelar.
ÀS 14 HORAS E. 30 MINUTOS, ACHAM..SE PRESENTES Os SRS. SENADORES:
Affonso C..amargo --Albano Franco -:--Alllfzio Bezerra
-Álvaro Pacheco - Beni Veras - Carlos De'Carli - Chagas
Rodrigues- Epitácio C'-l!feteira- Flaviano-Melo-- Garilialdi
Alves Filho- Gilberto Miranda- Guilherme Pãlmeira- Henw
rique Almeida - Humberto Lucena - HydÓkel Freitas - Joã_o
Rocha- Júlio Campos -José Paulo Bisol-José Ricba- Juvêncio Dias - Levy Dias - Louremberg Nunés .Rocha - Lourival Baptista - Magno Bacelar - Marcn Maciel - Marluce
Pinto- Mauro Benevides- Moisé:s Abrâo- Nabor JúniorNcy Suassuna- Pedro Simon -Ropaldo Aragao- Ronan Tito.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de
presença acusa b comparecimento de 33 Srs.- Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. I~' SeCretário Procederá â leitUra dO Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFÍCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N~'

22/93, de 10 do corrente, encaminhando autógrafos
ao Projeto de Lei da Câmara n·"' 43, de 1992 (O\'
2.624/92, na Casa de origem), de iniciativa: do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição e a organização
interna do Tribunal Regional do Trabalho da 4~ Região, com
referentes~

sede em Porto Alegre ---:- RS, e dá outr_as providências, e
transformado na Lei n? 8.491, de 20 de novembro de 1992;
N\" 23/93, de 10 do corrente, encaminhando autógrafos
referentes ao Projeto de Lei da Câmara n9 44, de 1992, (V\"
2.625192, na Casa de origem), de iniciativa do Tribt,mal Superior do Trabalho, que altera a composição e a organização
interna do Tribunal Regional do Trabalho das~ Região, com
sede em Salvador- BA, e dá outras providências, e transformado na Lei n~ 8.493, de 20 de novembro de 1992;
- • ~ 9 ~4/93, de 10 do co_r~_ente, ~ncaminhando autógrafos
referentes ao Projeto de Lei da Câmara n9 45, de 1992 (q9
2.626/92~-~a Casa de _origem), de iniciativa do Tribunal Superi-Qr 'do Trabalho, que altera a composição e a organização
interna do Tribunal Regional do Trabalho da 9~ Região, com
sede em Curitiba- PR, e dá outras providências, e transformado na Lei n" S.492,de 20 de novembro de 1992;
N9 25/9~~ -de 10 do_ corrente, encaminhando autógrafos
referentes ao Projeto de Lei da Câmara n" 48, de 1992 (n'
2.630/92, na Casa de orig~m), de iniciativa do Tribunal Superior: do Trabalho, que altera a composição e a organização
interna do Triburial Regional do Trabalho da 3~_RegiãO,~com
sede em Belo Horizonte - MG, e dá outras providências,
e transformado em Lei n9 8.497, de 26 de novembro de 1992;
e
N" 26/93~ de 10 do corrente, encaminhando autógrafos
referentes ao Projeto de Lei da Câmara n9 149, de 1992Complementar (n" 136/92, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que prorroga a Lei que estabelece
normas_sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações
dos recursos dos Fundos de Participação e dá outras providências, e tranSformado -na Lei Complementar n9 72, de 29 de
janeiro de 1993.
Ehácaminhando à- revl.sáo do Senado autógrafos
do seguinte projeto:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 9, DE 1993
(N• 3.514/93, na Casa de origem)
De iniciativa do Presidente da República
Especifica os critérios para reposicionamento de
servidores públicos federais civis e militares e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~

O reJ)oSícl003ri1Enfõ dos servidores públicos ci-

Art. 59 As difereriças de remuneração decorrentes da
aplicação do disposto nesta Lei serão pagas segundo o disposto
no art. 7• da Lei n• 8.622, de 1993.
Art. 6<:> O pagamento da remuneração, proventos e ven~
cimentos dos servidores públicos federais civis e militares será
efetuado até o último dia útil do mês referido, devendo o
Poder Executivo regulamentar o presente artigo aié 31 de
dezembro de 1993.

Art. 7" Até que seja aprovado o regulamento de promoções a que se refere o art. 44 da Lei_ n9 8.4~0, 4c::: ~ 7 de

vis e a adequação dos postos e graduações dos servidores
sete:r.nbro de 1992, a progressão e a promoção dos servidores
militareS do Poder Executivo Federal, nas respectivas tabelas
públicos civis continuam a reger-se pelos regulamentos em
de vem:imentos_ e de soldos, serão feifOs de acordo com _Q __ vigor em 31 de agosto de -~9?},_ observadas as equivalências
previsto na Lei n" 8.622. de 19 de janeiro de 1993, conforme
previstas nos Anexos VII e VIII da mesma Lei, com as altera·· · çõe·s constá.ntes dos Anexos II e III a esta Lei, para efeito
disposto nesta· Lei.
Art. 2• A adequação dos postos, graduações e soldos
de retribuição.
dos servidores militares será feita de acordo com a tabela
Parágrafo único. Será computado, para fins de premoção, o período de duração de cursos ministrados pelos centros
constante do Anexo I desta Lei, tendo _em vista os seguintes
critérios:
___ ____
de formação da Administração Pública Federal considerados
I - elevação de até três valores de padrões de soldo,
requisitos para ingresso nas respectivas carreiras e categorias
com preservação da hierarquia entre os diferentes cfJ:culos
funcionais.
Art. 8<? Fica instituído, no âmbito da Secretaria da Adde oficiais e- de praças, conforme estatuto dos militares (Lei
n• 6.880, de 9 de dezembro de 1980) e tabela do Anexo l
ministração Federal, sob gestão da Fundação Escola Nacional
da Lei n• 8.622, de 1993;
de Administração Pública, o Fundo Especial de Formação,
II - aplícação dos tetas de _soldos coustantes da tabela
Qualificação, Treimimento- e- Desenvolvimento do Servidor
Público, de natureza contábil, destinado a centralizar recursos
do Anexo I e do disposto no art. 6~-da Lei n"' 8.622, de 1993;
e financiar as atividades _do Programa Nacional de TreinaR
III - alteração de valores de soldos, a fim cie preservar
o critério de hierarquização a- que se refere o inciso I deste
mente do Servidor Públíco, a cujo crédito se levarão os recueartigo e a adequação constant.e do art. 4<:> da Lei n9 8.622,
sos específicos previstos no art. 23 da Lei n"' 8.460, de 1992..
de 1993;
.
.
.
· § I' -Constituem ta111bémrecursos do Fundo a que se
IV - observância do disposto nos arts. 26 e 27 da Let
refere este artigo:
n9 8.460, de 17 de sete_r.n~ro de_1_992.
, .
. .
a) resultados financeiros de suas atividaçles;
Art. 39 o. repOSICionamento dos servidores civts, nas
b) doações de entidades públicas ou ~vadas;_
. .
ta~elas _de_ ~enctmentos, conforme o~ Anexc;>s 1.1 e III des~a
c) empréstimos de instituições financeiras naCionais e mR
Lei, será feito de acordo com os segumtes cnténos:
ternacionais;
I - reenquadramento nas Tabelas constantes dos Anexos·
. __
_ _
VII e VIII da Lei n~ 8.460, de 1992, com preenchimento
d) recursos de outras f_ont!es.
-.
dos padrões da classe "A"' dos diferentes níveis;
-§ 2"' ~ regulamentaçao do Fu~do de que trata este artiR
II _ reposicionamento de até três padrões de vencimenR
g? será batxada p~lo Poder Execut~vo ~o prazo d~ sessenta
to, tendo em vista_ o númerO de servidore-s das dife_rentes . dta contado. a partu da d~ta de_ pubhcaçao desta Lei..
..
classes, em cada nível, de forma a manter a hierarquia dos
Art. 99 O disposto nos arts, 19 a 6<:> desta Lei aplicaRse
vencimentos;
aõS proVentos aa inativida_de .e às pensões decorrentes do faleIII - utilização dos valores de vencimentos constantes
cimento de servidor público federal civil e militar.
das Tabelas dos Anexos II e III da Lei n' 8.622, de 1993.
Art. 4"' Os vencimentos dos titulares dOS_ carg<is de ma-Art. 10. Esta lei entra em ~igor na data de sua publi~
gistério superior- e·-de magistério de 19 e 2<?_ graus passam a
cação.
Art. 11. Revogam Rse as disposições em contrário.
ser os constantes do Anexo IV desta Lei.
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Enquadramento dos servidores na tal;>ela de vencimentos do Anexo 11
2
SERVIDORES DA CARREIRA DE AUDITORIA DO TESOURO NACIONAL
NfVEL SUPERIOR
SITUAÇÃO
31108/92
PROPOSTA
CLAS/PADR
CLASSE
3"/f

--

3°111
3°1111
3°/IV
2°11
2°111
2°1111
2°/IV
2"/V
2°/VI
1°/1
1°/11
1°/111
1°/IV
·1"/V
1°/VI
E/I
E/li
E/III

o

NIVEL INTERMEDIARIO
SITUAÇAO
31/0e/92
PROPOSTA
CLAS/PADR
CLASSE
3°/l

PADRAO
I
11
III
IV

-3°/11

--

v

c

I
11
III
IV

v

B

VI
I
11
III
IV

v

A

VI
I
11
III

o

.

v

2"11
2°111
2"1111
2°/IV

c

1°/1
1°/11
1°/111
1°/IV

B

--

--

E/I
E/11, III

III

IV

3"1111

---

PADRAO
I
11

I
11
III
IV

v
VI
I
11
III
IV

v

A

VI
I
11
III
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DE
DE
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Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11

3
SERVIDORES DA CARREIRA DA POLiCIA FEDERAL,
POLICIA CIVIL DO DF E D.OS EXTINTOS TERRITÓRIOS FEDERAIS •
NIVEL SUPERIOR
NIVEL INTERMEDIÁRIO
. SITUAÇÃO
SITUAÇÃO
PROPOSTA
PROPOSTA
31/08/92 - 31108/92
CLASSE.
CLAS/PAOR
CLASSE
PADRAO
CLAS/PAOR ----2°/1
2"11
_I
11
III
o
2"/11
o
2"111
2°/111
IV
v
2"1111

--

--

---

--

..

2"/IV

I

2•/V

--

11

2•11v

III
IV

1 •!I

--

c

1•11
1•111

--

1"1111
1"/IV

--

B

1°N
1°/VI

VI

1 "III

I
11
III
IV

v

--

E/1

E/11
E/III

v

---

A

VI
I
11
III

..

c

--

B

1"/IV

I
11
III
IV
VI
I
11
III
IV

v

--

VI
I

E/I

-E/11
E/III

v

v

1"1111

--

..

PAORAO
I
11
III
IV

A

11
III

Fevereiro de 1993.
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DA LEI N°
DE
DE
DE 1993.
Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11

4
SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO
E DE FINANÇAS E CONTROLE
NIVEL SUPERIOR
SITUAÇÃO
31/08/92
PROPOSTA
CLAS/PADR
CLASSE
Ali

--

AJII
Ai III
Ali V
AJV
AJVI
B/1
Bill
B/111
B/IV
BIV
C/1
CIII
C/ III
C/ IV
CIV
E/I
E/li
E/III

D

PADRAO
I
11
III
IV

v

c

I
11
III
IV

v
VI

B

I
11
III
IV

v
A

VI
I
11
III

NIVEL INTERMEDIARIO
SITUAÇÃO
31108/92
PROPOSTA
CLAS/PADR
CLASSE
Ali

-

AJII
AJIII
Ali V
AJV
AJVI
B/1
Bill
B/111
B/IV
B/V
C/1
CIII
C/111
C/IV
CIV
E/I
E/11
E/III

PADRAO
I
li
III
IV

D

v

I
11
III
IV

c

v
VI
I
11
III
IV

B

v
VI
I
11
III

A

DE
ANEXO - DA LEI N°
DE
DE 1993.
Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11 da Lei n•
- -- -

5

SERVIDORES DA CARREIRA DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
SITUAÇÃO

31/08/92
CLASSE

PROPOSTA
CLASSE

B
PROCURADOR 2" CATEGORIA

PADRAO
I
11
III
IV

v
VI
PROCURADOR 1• CATEGORIA
A
SUB PROCURADOR-GERAL

I
11
III

1283
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DA LEI N•
ANEXO
DE
DE 1993.
Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11 da Lei n•

6
SERVIDORES DA CARREIRA DE ESPECIALISTAS EM POLITICAS PÚBLICAS
E GESTÃO GOVERNAMENTAL
NIVEL SUPERIOR
....

SITUAÇÃO

31/08/92
CLAS/PADR

PROPOSTA

----I
-11

--III
-

--IV
--

v

PAD~O

CLASSE
I

o

11
III
IV

v
.

I

c

11
III
IV

v

VI
I

11
8

III

IV

v

VI

I
A

11

III

.
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ANEXO

DA LEI N°
DE
DE
DE 1993.
Ellqilãdramento dos ·servldoràs na tabela de vencimentos do Anêxo .1(

7
SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

..
..

-

•

v

A. •,

...
NIVEL SUPERIOR
SITUAÇÃO..
- PROPOSTA
31/0B/92
'
CLASSE
PADRAO
CLASJREF
I
AJ01
. A102
11
'A/03
III
D
A/04
IV

..

0..

-

.--'

..

.

-=--·
.

--..

~

-

. . BíôS . ...

--

-

-

..

-

8106
8/07

.

-

-·--

'

c

I
!I
III
IV

v

..

8/08
C/09, 10
C/11
C/12
C/13
0/14
D/15 é 16
D/11
D/18, ·19

v

VI
I

..

'

B

u
III
iV

v
A

VI
I
11
III

.

-

' ., .'

NIVEL INTERMEDIARIO
SITUAÇAO,·
. !31/d8/92
PROPOSTA
CLAS/REF
PADRAO
CLASSE
A/03
I
A/04,05 e 06
11
A/07 e 08
D
III
IV
8/09 e 10
8/11 e 12
..
v
.8/.13,14 e 15
I
11
C/16
III
C/17 e 18
IV
C/19
v
VI
D/20
I
D/21
11
"
E/22
B ··-~
III
IV
E/23
E/24
..
vi
E/25
I
-11
E/26
A
E/27
III

..

~

.

~

"

--

--

-

c

--

v

-

DA LEI N•

ANEXO

Fevereiro de 1993
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Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11

8
SERVIDORES DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO
. •· E TECNOLÓGICO
-·. "'"
_,
·--NIVEL SUPERIOR
NfVEL INTERMEDIÁRIO
NLVEL AUXILIAR
SITUAÇÃO
SITUAÇÃO
SITUAÇÃO

----

31/08/92
CLAS/NIV
N01

--

PROPOSTA
CLASSE
PADRÃO
I

.

N02
N03
N04e22
NOS e 23
N24
N06
N07

o

c

31/08/92
CLAS/NIV
N29

--

11
III

--

IV

--

v

..

-

PROPOl?TA
CLASSE
PADRÃO
I

o

N29

----

IV

I

N07 e 35

I

11

NOS
N09 e 10
N11
N12
N13 e 14

11

III
IV

31108/92
CLAS/NIV

11
III

v

--

c

III
IV

~-

..

o

v

N07 eOB
NQ9 e 10

11

VI

N15

I

N17,18e47

N16

11

N19
N20 e 21

N08e26

v

N27

VI

N09

I

N10
N11

11
III
IV

N17 e 18
N19 e 47

IV

v

N20

v

N22
N23e 24

VI

N21 e22

VI

A/25 e 26

I

N23

11
III

N24
N25 e 26

B

N12 e 30

--

N13 e 32
N14
N15
N16

A

B

III

I

c

11
III

III
IV

v
VI
I

11
B

..

III
IV

v
VI
I

I

A

11
III
IV

N35

N11
N12 e 13
N14e 15
N16

v

PROPOSTA
CLASSE. PADRÃO
I

A

11
III

ANEXO
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DA LEI N•
DE
DE 1993.
DE
Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo li da Lei n•

9
SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE INFÃNCIA E ADOLESCENCIA
NIVEL SUPERIOR

NIVEL INTERMEDIÁRIO

SITUAÇÃO
31/08/92
CLASINIV
N01

PROPOSTA
CLASSE
PADRÃO
I

-N02

11
D

NIVEL AUXILIAR

SITUAÇÁO

III

31108/92
CLAS/NIV
N01

SITUAÇÃO

PROPOSTA
CLASSE

--

31/08/92

PADRÃO
I

CLAS/NIV
N01

PROPOSTA
CLASSE

PADRÁO
I

D

III

11

--

III

A/02

IV

N03

IV

A/04 e B/01

v

11

N03

IV

N02
N03

N04 e B/01

v

A/04 e 8/01

v

--

I

--

I

--

I

NOS e B/02

11

AIOS e B/02

11

NOS e B/02

11

III
IV

NOS e B/03
B/04 e C/01

III
IV

NOS e 8103
8104 e C/01

NOS e 8/03
B/04 eC/01

c

D

c

c

III
IV

--

v

--

v

--

8/0S e C/02

VI

BIOS e C/02

VI

BIOS e C/02

VI

8/0S e C/03

I

8/0S e C/03

I

8/0S e C/03

I

11
III

C/04 e D/01

--

v

11

-C/04 e D/01

CIOS e D/02

III
IV

CIOS e D/02

IV

CIOS e D/02

IV

C/06 e D/03

v

CIOS e D/03

v

C/06e D/03

v

.C/04 e D/01

8

-D/04
D/OS
D/OS

A

VI

--

I

D/04

11

D/OS

III

O/OS

8

A

--

VI

--

I

D/04

11

DIOS

III

D/06

8

11
III

VI
I
A

11
III

DJÁ,R.IQ DO CONGRESSO NACION_~<secáo ID
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Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11 da Lei n •

10
SERVIDORES DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
NlvEL

SUPEIUOR

31108/02

.......

Nlvel AUXILIAR

Nlva. INTERUEfltAruo

81TU-'ÇAO

OITU-'ÇAO

PAOPO!ITA

:31/08/;2

SITUAÇÃO

31108/02

PROPOSTA

..... .,.

•.-o

ClASSEINivEL

01/11

I

0107

-

I

•

-

H

-

CI.AOWHivEI.

OtiOie t7

D

ott:Me 02110 • 04178

1121 • st/05,08.14. 21

te2/2Ge8/10etl

rv

v

t/14. 2/2e. DilO

v

ma.Ue2127,3te11ÍIIi

v

--

I

I

•

1121.2/28

IV

2128.37...1• 314-1

IV

:2130,34,31

v

2147. 3143.61 • 0161

I

2/CO e 3152 e 11110

I

•

2/40 • 3148.153 • 8/46

IV

2180 • 3160.54

21e&,41e JU6.48.63.81 eltiM

v

2110.11 e .IIIO.M.ta • 4173 eiJIO

"

'

11

VI

IV

•

c

-

•
"

G3I70 • OCIM,70

2/20,33 • 8125

1147.2135.38. 31151

02141e 03US.40.13.17e MIA

..

IV

1120,24. 2123,32.38. 8120

VI

I

03/tiS. 04164.11

•
'"

'

2130.34,42 • 3142

.-qo,.w • 03140,4i.M,52,6tle 04i52

I

c

'

D

v

VI

"'

D

2116• 2127

~43. 03130.43.47.04151 • CMI:

03leO • 04100.83.11

III

III

v

03111.11• G&III.IZ.e7

I
H

IV

02130,34.31.42 • 03131,42,48

031150,6&.11• 0411',11 ;..

pAOR.J.o

1112

•

•

PROPOSTA
CLASSE

1113e G./01

I

c

ClASSEINivEL

IV

0112h02116

• 031-t.t

P.-o

11

Ot/ae 02120 • 24
~.33.41

CLASSE

•

11140.~.... 3144.41

v

"'

2/llte 3/M,e:J e 8116

2180• 3184

..........

'"

:

•

,

..

•

"

IV

v
\11

I

2/ao,M e WIIU

H

2/e6eDIM

"'

•

.,.

I

•

.•
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DA LEI N°
OE
DE 1993.
OE
Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11 da Lei n•

11
SERVIDORES DA SUPERINTENO~NCIA OE SEGUROS PRIVADOS
, NIVa SUPERIOR

NIVa INTERMEDIÁRIO
··:~

SITUAÇÃO
31108/92
CLASJNIY
A/09
A/10
A/11 &12
A/13
A/14 e 15
A/169 B/09
8110
B/11912
8113a 14
8115
B/16a C/09

PROPOSTA
CLASSE
PADRÃO
I
D

11
III
IV

v
I

c

11
III
IV

v
VI

'

31/08/92
CLASJNIV
·::i
C/01

::::

:1. C/02903
-'~

C/04&05
C/06e07
,; C/08 e 0/01

0/02&03
0/04e05
('::
0/08807
\ 0/08 .. E/01
.jE/02903

'*·

SITUAÇÃO

PROPOSTA
PADRÃO
CLASSE
I

o

11
III
IV

v
I

11

c

III
IV

v

~05

VI

C/10811

I

C/12
C/138 14
C/15
C/16
0/11

11
III

E/08

IV

FIOS

IV

v

--

v

VI

F/08
G/02
G/04&05
G/06,07o08

0/12
0/13814
0/15 &16

B

A

I
11
III

E/08a07

--

.,;:
-~-

NIVEL AUXILIAR

SITUAÇÃO
~:-i

:-··

·=-~-

A/02903
A/04905
:! A/06907
... A/08 eB/01
B/02a03
B/04&05
;L B/06 e 07
: ·, 8108 a C/01
: C/02,03 a 04
C/05a08

A

PROPOSTA
PADRÃO
CLASSE
I
D

--

11
III

=t

--

11
III
IV

v
I

c

11
III
IV

v
VI
I

C/07808

I
B

31108/92
CLAS/NIV
A/01

B

11
III
IV

0/06
0107" 08

v

VI

--

VI

I
11

E/04
E/06
E/07&08

III

I
A

11
III

QlÁRIO 0.0 .CONGRESSO NACIONAL (SeçAo ll)
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DA LEI N°
DE
DE 1993.
DE
Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11 da Lei n •

12
SERVIDORES DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
,:·)
NIVEL SUPERIOR
:·~
SITUAÇAó
\
31/08/92
PROPOSTA
CLAS/NIV
CLASSE PAORAO j:
G/01
I

·~:;

--

G/02
G/03
G/04
G/05 9 H/01
H/02
H/03
HI04eOS
1/01
1/02
1/03 o 04
l/OS
J/01
JJ02e03
J/04
JJOS
K/01 e 02
K/03
K/04805

11

o

III
IV

''

c

,,.,

}:

v
VI

B

I
11
III
IV

~··

.~::·

v
VI

~·

I

A

11
III

--

o

:.f.
.(:

CIOS 9 0/01
D/02
D/03904
0/05
E/01 e 02
E/03
E/04eOS
F/01
F/02003
F/04
FiOS eGIÓ1

III
IV

v

c

I
11
III
IV

AIOS
B/01
8102
B/03

v

B

VI

:::

I
11
III
IV

;:r

.,

;:~.

VI

G/03,04,0S 9 H/04
H/01 o 02
H/03805

I
11.
III

"

c

--

'·
·;..
~ '.

I
11
III
IV

v

8/04

VI

BIOS
C/01

I
11
III
IV

--

B

C/02
C/03904
CIOS

v

G/02

N(VEL AUXILIAR
SITUAÇAO
PROPOSTA
31108/92
CLASSE PAORAO
CLAS/NIV
I
A/01
11
III
A/02
o
IV
A/03
v
A/04

--

11

C/01
C/02
C/03e04

v
I
11
III
IV

NIVEL INTERMEOIARIO
::;:
SITUAçAO
31/08/92
PROPOSTA
CLAS/NIV
CLASSE PAORAO.
I
A/01

0101 e02
0/03
D/04aos

v
VI
I

A

11

·m

fevereiro &:.1993 ..
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DE

DE

DE 1993.

Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11
13
SERVIDORES DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
NIVEL SUPERIOR

NIVEL INTERMEDIÁRIO
;::~~

SITUAÇÃO
31108/92
CLAS/REF
F/22

-F.G e H/23

---

: ~.
PROPOSTA
CLASSE PADRÃO''
..,.
I

o

F,G eH/25

--

c

F,GeH/26

--

11

--

v

A8 B/09
A e B/10
A 8 B/11

I

A,B 9 C/12

11

A,B e C/13
A,B e C/14
A,B,CeD/15
B.C o 0116 917
C,D,EQF/18

III
IV

v

3,H 81/27

VI

--

I

G8H/28

11

--

B

G,H el/29

--

--

G,H 81/31
G,H,I8J/32

III
IV

v

G,H eJ/30

VI
I

A

31/08/92
CLAS/REF
A8B/08

III
IV

F8G/24

11
III

NIVEL AUXILIAR
,):
~:;:

SITUAÇÃO

C,D 9 E/19
08E/20
O 8EI21
D,EeF/22

PROPOSTA
CLASSE PADRÃO
I

o

31/08/92
CLASIREF
AeB/08

11

--

III

v

A 8 B/09
A 9 B/10
A9B/11

I

A,B8C/12

IV

11

c

III
IV

.'

v
VI

B

A,B9C/13
A,B oC/14
A,B,CeD/15
B,C 8 D/16 e 17
C,D,E8F/18

I

c,o 9 E/19

11

D8EI20
DeE/21
D,EeF/22

III
IV

EeF/23
EoF/24

v

D,EeF/25
F/26
F/27 e28

I

11
'III

PROPOSTA
CLASSE PADRÃO
I

11

o

.,

D,EeF/25
F/26
F/27828

III
IV

v
I

11

c

III
IV

v
VI
I

11
B

III
IV

v

E9F/23
EeF/24

VI
A

SITUAÇÃO

VI
I
A

11
III

~

~-feira
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DE
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Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo ti da Lei n •

14
SERVIDORES DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E ECONOMIA APLICADA
NIVEL SUPERIOR
SITUAÇAO
31/08/92
CLAS/PADR

Ali

-A/11

--

o

A/IV

c

11
III
IV

--

11
III
IV

E/III

--

o

li
III
IV

--

B/111

A

--

A/11

I
11
III
IV

I

E/11

,·.

I
11
III
IV
VI

env

,.,

v

Bill

B

u:

A/III

v

-en
--

l'i;

v

--

--

,:.;·

[,!

NIVEL INTERMEDIÁRIO
SITUAÇAO
r,,; 31/08/92
PROPOSTA
PROPOSTA
CLASSE
PAORAO •'' CLAS/PAOR CLASSE
PADRAO
I
I
Ali
lt,·,:

A/III

--en

p:

.,.

;.;:: .

. ;'(

'/·
.·':':
1:

~

A/IV

--

en

-B/11
-Bnll
--

c

v

B

env

-cn

v

I;!;J

VI

I!' I

I
11
III

iii':

--

1:."\

C/11
C/111

N(VEL AUXILIAR
SITUAÇAO
PROPOSTA
31/08/92
PADRAO
: CLASIPADR CLASSE
I
Ali

r·::
1:•
.

::•

A/li

11
III
IV

--

v

--

--

--

·:t

---

I

en

-ent

B

--

B/111

I?

--

I.'·"'·

B/IV

III
IV

Í/
VI

--

:··=·~;

I
11
III
IV
v
VI
I
11

--

PFI

VI
I
11
III

c

A/IV

VI

11
III
IV

o

A/III

v
A

--

A

I
11
III

~vereiiode.l993
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DA LEI N•
DE
DE
DE 1993.
Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo III da Lei n •

1

Servidores do Plano de Classillcaç!l.o de Cargos das Leis n•s 5.645/70 e 6.550/78.
NIVEL SUPERIOR
SITUAÇÃO
31108/92
PROPOSTA
REF
CLASSE
PADRÃO
01
I

02
03004
05806
07
08
09810
11
12 813
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23824
25

11

o

NIVEL INTERMEDIÁRIO
SITUAÇÃO
31108/92
PROPOSTA
REF
CLASSE PADRÃO
12
I
~::

III
IV

v
11
III
IV

20

v
VI

B

I
11
III
IV

v
VI
I

A

11
III

11
D

,j'~

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32,33,34 e 35

04
05806
07808
09810

III
IV

v

18
19

I

c

13
14
15 816
17

NIVEL AUXILIAR
SITUAÇÃO
31108192
PROPOSTA
PADRÃO
REF
CLASSE
I
03

I

11

c

11 e 12
13
14 815
16e 17
18e 19
20821

.

III
IV

v
VI
I

11
B

III
IV

v
VI
I
A

11
III

.. ~

22
23e24
25e26 ·
27
28
29

30
31
32

11
D

III
IV

v
I

c

11
III
IV

v
VI
I

B

11
III
IV

v
VI
I

A

11
III
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2

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão 11)

DA LEI N'
DE
DE
DE 1993.
Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo III da Lei n•
SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO DAS INSTITUIÇOES FEDERAIS
DE ENSINO, CONFORME ART. 3° E SEGUINTES DA LEI N' 7.596/87.

NIVEL SUPERIOR
SITUAÇÃO
31/0B/92
PROPOSTA
PADRÃO
REF
CLASSE
01
I
02
03
04

11

NIVEL INTERMEDIÁRIO
SITUAÇÃO
31/0B/92
PROPOSTA
REF
PADRÃO
CCASSE
01
I

NIVEL AUXILIAR
SITUAÇÃO
PROPOSTA
31/0B/92
REF
PADRÃO
CLASSE
01
I

11
III
IV

02
03
04

IV

02
03
04

os

v

os

v

os

06
07
08
09
10
11

I
11

06
07
08
09&10
11
12

I

060 07
08
09
10
11
12

D

c

III

IV

v
VI

12
13
14

III

B

1S &16
17

I
11
III
IV

18

VI

19&20
21
22&23

I
11
III

22
23e24
2Se26

A

c

li
III

IV

v
VI

13
14 e1S
16
17 &18
19
20e21

v

o

B

I
11
III
IV

v
VI
A

I
11
III

11

D

IV

v
I
li

c

23
24925
26927

III
IV

v
VI
I
11

13
14 e 1S
16 &17
18
19920
21 922

III

B

III
IV

v
VI
A

I
11
III

ANEXO
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DA LEI N°

DE

DE

DE

1295

1993.

Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo III

3
SERVIDORES DO IBAMA, EMBRATUR E INCRA

I
31/08192
CLASIREF
N01

SITUAÇAO
PROPOSTA
CLASSE
PADRÃO
I

-N02

D

IV

NOS

I
11
III
IV

c

III
IV

8/18 e 19

v
VI

C/22,238 24

I
A

11
III

c

NOS
A/09
A/10

I
8

N06
N07

8112
8/13 e 14
B/1S e 16

8

B/17,18 819
8/20 e C/21
C/22,23 824
C/25,26 e 27
C/28,29e30

I
11
III
IV

A

NIVEL AUXILIAR
SITUAÇI\0
PROPOSTA
31/08192
CLASIREF
CLASSE
PADRÃO
N01
I

'

--

N02e03
N04
NOS

o

11
III
IV

v

N06

N07

c

I
11
III
IV

VI

NOS
N09e 10
8111
8/12 e 13

I
11
III
IV

8/14
8/1S e 16
B/17
BI1S e 19

v

B/20 8 C/21

v

VI

C/22e23

VI

I

C/24825
C/26827
C/28,29a30

v

8/11
i.:.

11
III
IV

v

NOS
'~

VI

11

o

N03
N04

v

B/20E C/21
C/25,26 8 27
C/28,29830

N02

v

N06

8/13
B/14
8/1S 8 16
8/17

--

11
III

N03
N04

N07e OS
N09
A/10
8/11912

l

NIVEL INTERMEDIÁRIO
SITUAÇI\0
31/08192
PROPOSTA
CLASIREF
PADRI\0
CLASSE
I
N01

11
III

v
VI
I

11
8

III
IV

I

A

11
III
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Séção II)

DA LEI N•

DE

DE

DE 1993.

Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo III
4
SERVIDORES DA CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA AERONAUTICA
NIVEL SUPERIOR
SITUAÇÃO
PROPOSTA
31108/92
NIVEL
CLASSE
PADRÃO
01
I
02
03

NIVEL INTERMEDIÁRIO
SITUAÇÃO
31108/92
PROPOSTA
NIVEL
CLASSE
PADRÃO
01
I
11
02
o
III
03
IV
04

11

o

04
05906

III
IV

NIVEL AUXILIAR
SITUAÇÃO
31108/92
PROPOSTA
NIVEL
PADRÃO
CLASSE
I
01
11
02
III
03
o
IV
04

v

05906

v

os 906

07908

I

07

I

07

I

--

11

08
09

11

08
09

11
III

09

c

10 911

III
IV

12 913
14

v

15 8 16
17&18
19
20a21
22&23
24

I

VI

11
B

29930

'

v
VI

25,26e27
28

III
IV

A

c

10 911

'

III
IV

12 &13
14

v

15 a 16
17 a 18
19
20&21
22a23

I

VI

B

I

25926

11

27

III

28,29930

A

12 913
14 915

VI

I

25926

11
III

27 e28

v

24

IV

VI

III
IV

c

10 911

16 a 17
18
19
20e21
22a23
24

11

v

29&30

v
I
B

11
III
IV

v
VI
I
A

11
III
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DA LEI N°

DE

DE
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DE 1993.

Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo III

5

SERVIDORES DAS ENTiDADES: IBPC, IBAC, FBN, FCRB, FCP, LBA, FUNAI, FUNAG, FUNDAJ,
FAE, IBGE, ENAP, FUNDACENTRO, FNS, ROQUETTE PINTO, FNDE, SUDAM, SUFAAMA, SUDENE,
CEPLAC, CAPES E TABELA DE ESPECIALISTAS.
NIVEL SUPERIOR
NIVEL INTERMEDIÁRIO
NIVEL AUXILIAR
SITUAÇÃO
SITUAÇÃO
SITUAÇÃO
"
f\
PROPOSTA
31/08/92
PROPOSTA
31108/92
31/08192
PROPOSTA
.. CLAS/PADR CLASSE
. · CLAS/PADR CLASSE
PADRÃO
CLAS/PADR CLASSE
PADRÃO
PADRÃO
I
I
I
Nl
Nl
Nl

-A/11

D

--

B/1

I
11
III
IV

--

v

B/11

VI

NIV

--B/IV
-E/1
--

c

I

B/111

E/11
E/III

'"'

B

A

-Nll

D

--

v

A/III

---

11
III
IV

-NIV

--

','·:

v

A/III

i''i

li
III
IV

c

sn

--

I
li
III
IV

---

A/li

11
III
IV

--

v

--

I
11
III
IV

D

A/III

---

c

v

A/IV

v

Bill

VI

--

VI

--

B/1

B/11

I
11
III
IV

11

B/111

III
IV

B/IV

I
11
III
IV

v

--

v

VI

C/1

VI

--

VI

I

I

B/111

I

11

-cm

III

C/111

"\'

--

B

A

-I .

---

11

--

III

B/IV

B

v

A

11
III
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ANEXO IV DA LEI N°

DE

DE

Fevereiro de 1993

DE 1993

TABELA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR- (LEI N° 7.596/87)

CLASSE
TITULAR
ADJUNTO

ASSISTENTE

AUXILIAR

NIVEL

u
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

TABELA DO MAGISTÉRIO DE 1°

CLASSE
TITULAR
E

D

c

•

B

A

NIVEL

u
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

20 HORAS
GRADUADO
4.764.330,00
3.811.464,00
3.629.966,00
3.457.110,50
3.292.486,00
2.993.169,00
2.850.637,50
2. 714.892,50
2.585.612,00
2.350.556,50
2.238.625,00
2.132.024,00
2.030.499,00

40 HORAS
GRADUADO
9.528.660,00
7.622.928,00
7.259.932,00
6.914.221,00
6.584.972,00
5.986.338,00
5.701.275,00
5.429. 785,00
5.171.224,00
4.701.113,00
4.477.250,00
4.264.048,00
4.060.998,00

e 2° GRAUS- (LEI N° 7.596/87)
20 HORAS
GRADUADO
4.407.438,50
3.672.865,50
3.497.967,00
3.331.397.00
3.172.759,50
2.864.326,50
2.746.978,00
2.616.169,50
2.491.590,00
2.350.556,50
2.238.625,50
2.132.024,00
2.030.499,00
1.915.565.50
1.824.348,00
1.737.474,00
1.654. 737,50
1.561.073,00
1.486.736,00
1.415.939,00
1.348.513,50

40 HORAS
GRADUADO
8.814.877,00
7.345.731,00
6.995.934,00
6.662.794,00
6.345.519,00
5.768.653,00
5.493.956,00
5.232.339,00
4.983.180,00
4.701.113,00
4.477.251 ,00
4.264.048,00
4.060.998,00
3.831.131,00
3.648.696,00
3.474.948,00
3.309.475,00
3.122.146,00
2.973.472,00
2.831.878,00
2.697.027,00
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MENSAGEM N• 41, DE 25 DE JANEIRO DE 1993

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, Submeto
à elevada deliberação de V. Ex~s_, acompanhado de Esposiçãode Motivos dos Senhores Ministros de Estado rl:o Trab_alho
e da Fazenda e Chefes do Estado-Maior das Forças Armadas,
das Secretarias da Administração Federal e de Planejamento,
Orçamento e COQrdenação da Presidência da República o
texto do projeto -de lei que "Especifica os critérios para reposicionamento de servidores públicos federais civis e militares
e dá outras providências= =.
Brasni,., 25 de janeiro de 1993.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERM!NISTERIAL N• 4
- SAF/MT/MF/SEPLAN/ EMFA, DE 25 DE JANEIRO
DE 1993, DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO
DO TRABALHO E DA FAZENDA E CHEFES DOESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS, DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E COORDENAÇÃO DA
PRESID~NCIA DA REPÚBUCA.
Excelentfssímo Senhor Presidente da República,
Submetemos à consideração de V. Exa. o anexo projeto
de lei que especifica os critérios para re·po'sicionamerito de
servidores públicos federais e militares e dá outras providências.
2 - O prOjeto de lei ora apresentado objetiva dar cumprimento às disposições constantes dos arts. 49 e 59 da Lei
n' 8.622, de 19 de janeiro de 1992, que dispõe sobre a revisão
geral da remuneração dos servidores públicos civis e militares
do Poder Executivo.
3 - É- OPortuno relevar que o Poder Legislativo e o
Poder JudiCiãffo, em seguida à promulgação da Lei n9 8.460,
de 17 de setembro de 1992, efetuaram o ieposicionatilênto
dos seus servidores nas respectivas tabelas de vencimentos.
Igual medida, a ser agora adotada pelo Poder Executivo, nos
termos da disposição legislativa proposta, parte da posição
ideal dos servidores nas tabelas da Lei n9 8.460, de 1992,
para prevenir distorções.
4 - Conforme --determina o parágrafo único do art. 49
da citada Lei n9 8.622, de 1992, o reposiCionamento e a adequação constantes das tabelas anexas ao projeto ora proposto
não ultrapassam três padrões de soldo ou de vencimento.
Por outro lado. os valores dos soldos e de vencimentos observam os tetos de soldos e os valores dos vencüD.entos constantes
da tabelas da mesma Lei.
5 - No caso de servidores militares, conforme explicitado no inciso III do art. 29• foi necessái'io-pequena alteração
nos valores de soldos, a fim de preservar a hierarquia entre
os diferentes círculos de postos e graduações._militares, tendo~se presentes as disposições do estatuto dos militares (Lei
n• 6.880, de 9 de dezembro de 1980).
6 - Assim, os critérios especificados nos ·art·s. 29 quanto aos se_(\l'idores militares- e.39- quanto aos servidores
civis- tiveram em conta as razões acima espostas, de forma
a manter, dentro das possibilidades do Tesouro· Nacional,
a hierarquia: de padrões de remuneração.
7 - Quanto aos vencimentos dos cargos de magistério
superior e de magistérió de 19 e 29 graus, são reajustados
de acordo com a tabela proposta pelo art. 49, tendo em vista
o disposto no art. 5• da Lei n• 8.622, de 1992.
RespeitoSameD.te,- Mauro Motta Durante, Ministro de
Estado Chefe da Secretaria da Administração Federal, inte-
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rino - Walter Barelli, Ministro de Estadp do Trabalho Paulo Roberto Haddad. Ministro de Estado da Fazenda e
Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República, Interino - General-deExército Antônio Luiz Rocha Veneu, Ministro de Estado Chefe
do Estado-Maior das Forcas armadas.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 8.622, DE 19 DE JANEIRO DE 1992
Djspõe sobre a revisão geral da remuneração dos
servidores públicos, civis e militares do Poder Executivo
Federal e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
- Art. 19 Fica concedido aos servidores civis e militares do·Poder Executivo Federal da administração direta, autáuquica e fundacional, bem como dos extintos Territórios
a partir de 19 de janeiro de 1993, reajustamento de cem por
cento incidênte sobre os valores dos vencimentos, soldps e
demais retribuições, vigentes em dezembro de 1992.
Art. 29 Os soldos e vencimentos fixados nos Anexos
I a IV da Lei n• 8.460, de 17 de setembro de 1992, uma
vez reajustados na forma do art. anterior, serão ainda acrescidos, a partir de 1~ de janeiro de 1993, da importância de
Cr$102.000,00 (cento e dois mil cruzeiros), que passará a intergrá-los para todos os fins.
Art. 39 Em decorrência do disposto nos arts. 1>' e
29, os valores dos soldos e vencimentos dos servidores do
Poder Executivo são os constantes dos Anexos I a IV desta
Lei.
Art. 49 O -POder Executivo enviará, até 28 de fevereiro de 1993, profeta de lei especificando os critérios pa~a
reposicionamento dos servidores civis nas respectivas tabelas
e a adequação dos postos, graduações e soldos dos servidores
militares, tendo em vista as tabelas constantes dos Anexos
I, II, III e V desta Lei.
Parágrafo único. O reposicionamento e a a-dequação não
ultrapassarão três padrões de soldo de vencimento.
Art. 59 Os titulares dos cargos de magistério superior e de magistério de 19 e 29 graus perceberão, a partir
de 1" de janeiro de 1993, os vencimentos constantes do Anexo
IV, cujos valores serão obfetos de projeto de lei a ser enviado
pelo Poder Executivo, até 28 de fevereiro de 1993, tendo
em vista o maior valor de vencimento constante do Anexo
II desta Lei.
Art. 69 Quando da adequação da tabela constante
do Anexo I desta Lei, nos termos do art. 49, os oficiais-generais
passarão a perceber os soldos constantes_ do Anexo. V. _
Art. 79 Os reposicionamentos_ e a adequação a que
se referem os arts. 49, 59 e 69 desta Lei produzirão efeitos
financeiros a partir de 1"' de janeiro de 1993 e as diferenças
de remuneração referentes aos meses de janeiro e fevereiro
serão pagas em março de 1993. - Art. 89 A remuneração dos çargos em comis-são e
funções gratificadas de natureza civil, dos juízes do Tribunal
Marítimo e as gratificações pelo exercício de função nos gabinetes dos ministros militares passam a ser a partir de 1"'
de janeiro de 1993, as constantes do Anexo VI desta Lei.
Art. 99 O servidor titular de cargo do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS ou de cargo de
Direção de Instituições de Ensirio .:.__CD que optai"" pela remuneração do cargo efetivo não poderá receber remuneração
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mensal superior à maior remuneração paga -~s__ ~~rvido_res
a que se refere o Anexo V desta Lei, não Ocupante de cargo
ou função de confiança.
§ 1~' Excluem-se do cómputo, para os fins-deste artigo
as vantagens a que se referem as alíneas a, n e p do inciso
II do art. 3' da Lei n' 8.448, de 21 de julho de 1992.
§ 2~' O disp-Osto· neste artigo aPlica-se aos limites previstos no art. I' da Lei n' 8.477, de 29 de outubro de 1992,
e no § 2' do art. I' da Lei n' 8.538, de 21 de dezembro
de 1992.
Art. 10. Os fatores da Gratificação de Atividade
pelo Desempenho de Função a que se refere o art. 14 da
Lei Delegada n~ 13, de 27 de agosto _de 1992. ~ão calculadas
sobre o maior venciinento constante do Anexo II desta Lei,
nos níveis indicados no Anexo VL
Art. 11. A Secretaria da Administração Federal, a
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da
Presidência da República e o Ministério da Fazenda realizarão

Fevereiro Cfe 1993

o acompanhamento e o controle da despesa de pessoal e de
encargos sociais dos órgãos e ~ntidades que re_cebam recursos_
à conta dos Orçamentos da V nião.
Parágrafo único. Os Ministros_ de Estado titulares dos
órgãos a que se refere este artigo baixarão as instituições
necessárias à sua execução.
Art. 12_. O disposto nesta Lei aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento
de servidor público federal civil e militar.
Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a liberar
os recursos financeiros necessários ao cump.fimento desta Lei.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15. Revogam-se as ·disposições em contrário.
Brasília, 19 de janeiro de "!993~ -172~' da Indepedência
e 105' da República. -ITAMAR FRANCO,- Paulo Roberto
Haddad - Walter Barelli - Antônio Luiz Rocha Veneu Mauro Motta Durante.
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LEI N•8460 DE 1 7 OE SE'l!:~ltO
DE 199'2:.
ANEXO 11
1
T-.a
~ .___,.,.au.~u

n•=-•===
.. OIGIOmaa......._oo r-....-w
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2131•1Mo~Q I
llSI.>OU:I i
U74.11U71

z.311.11.&.7• I
2.3Z'I'.J47.111
2.25f,:J.&t,10 I

2..111.1-.&:1 I

t.M7.t31.11 I

Z..1U.t30.12 I
~ UUI3-'Il> I
..__.,.....I

2.0CILI21-•1 i

1, ao.019.:1t I

ZA46.2W_., I
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I

2.171.170.07 1

Ul:2l!..~i
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I

2.7a5.52Q.OO I

2.D74. t..a.GO •
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1.-.715.31 I

2.53o&.747.32' I
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ANIXD IV DA LEI N• 8460 DE

17

DE

SE'n:J<no

DI! 1112.

TA&LA DD MAGISTÉRlO SUPERIOR -(LEI N• T.SH/17)

CLASSE

NIVEL

TITULAR

u

ADJUNTO

4
3
2

ASSISTENTE

4
3
2

oiOHORAS
GRADUADO

I
1.105.220.00 I
,~.178.00

I

I
3.11 O..WO.OO I

I,

I

2.188.352.00
2.780.811.42
2.118.820.40!

1.175.405.71
1.30t.i10.20 I
1.247.!533.52 í

2.4115.087.04 I

I

4
3
2

AUXIUAR

20HORAS
GRADUADO

1.134.121,88 I

2.288..2C2.7S

1.-.115.10
1.G28.1181.52
t7U81.n I

2.150.231.20
2.057.3&3,04

I
!

1.151.383.37 I
1.711.266.70
1.181."-".47

I

nona~~
14122224

1.1115.181.ol0 I
1.us.ns.14 I

107.1130,70
711.352.57

TABELA DO MAGtGT'ERtO DE t• e 2' GRAUS -(LEI N' 7.~

NIVEL

CLASSE
TITULAR

u
4
·3

E

2
1
4

3'

D

.I
c
B

2

40HORAS
GRADUADO

1
4
3

2
1

--

.I

1.169.!i92.!i5 I

3.339.985.09 I

1.aa, .660.46

z.m.no.a,

II

1.!25.!90.91
1.212.2T7,011
1.202.181.&3
1.0i2.880,58 I
1.040.838.85 I
881.274.80

2,MlJ.781 .82

2.uu54.1i
2.404.337 .2a

I
I
I

2.185.761.15 I

!

i

2.0111.677.29
1.182.548.80 !
1.818.142.671
1.781.266.6?' 1
1~881.444.45 i
1.815.661.39 I

'125.813.751
181.251,18
155.334.45
626.985.20 I

1.382.502.371
1.311.118.82
1.253.970.40 I

i

......071.:U I

4
3
2
1
4
3

2
A

20HORAS
GRADUADO

810.633.34

I

148.222.23 I

107.830.70
75!1.3112.57

í

581.485.471
513.321.02
538.503.12
s10.9sa.o2 I

1.538.725.14 I
1.45t.627.4il I

1~ 182.990.541
1.12a.GSII.CI3
1.073.007.64
, .021.912.03

I
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1.2CCI.102.35
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1.148.147...
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1.101.781.31
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1.04&.185.15
1.317.477.11
1.1ZLS14.11

.lO GRATlFICAOA - ;::G {l.et n• 8.2.115111\
I

-··
:107.051.'34

111.1152.73

CARGO DE DIREÇÁOii'U:-IÇÁO GRATIFICADA
RETRIBUICÃO tLe1 n• 8.1881911
VAl.OR
I

I

co-·
co-•
co-o
co-•

I'G-,
FOi•• 2

\

RI .. 3
Rl·4
fQ- 5

717.821.41
111.704.G7
$13.25t.OS

317.403.31
:3CIS.~.20

Rl·l

221.410.U

FG • 7

117.733.14

.....

11U47.31

N .. I

100.1S11.11

GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICTO DE FUNç.\0 NOS

ANI)CI) 111 DA UI N'II460DE

NIY&LI

NIVELU
NIVEL lU
NIVEL IV

17 DE SE'IE~IBliO

DE 1112-

. ..-...!
MSAnJIO 1

710.721.10 i
1117-"2.'111 t

~~~IVEL~V~------------~--------------~--------~----~HS.Ztt~l
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ANDO VU DA LEI N' 1!460 DE 17 DE SEtE>OIIO
~ daaUMCIDI'U

DI! lft2.

na......, Clll'leiM::ImMIOS aa Anuo 11

SEIMDORES DA CARRI!IRA DE DIP\.OMATA

AMIXD VH DA LEI N• 8460 DE 17 DI! SE!E>OIIO
lnclu•~ •••• ODe

DE lia.

•ftdOI• na -...oe w.Guemoaao..._ 1

II8MCIOIIEIDA CAIIREuv. DEAUDITDRIA DO TESOURO NACIONAL

c
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ANEXO VIl DA LEI N' 11460 DE 1 7

DE

SETEIIIID

~'allleNO aos MIVIOOrH na

DE 1112.

..,.oe tjl•~ DO AnBD u

I

I

I

I

I

-

I
I

!

0 /111

t'IIV

I.

,....

I

I

I
I

Y1

11
III

ii

ANEXO VIl DA LEI N' 8460 DE 17 DE SETEHIIO

'

!

I

--..

III

I

DE 1112.

~aoa-wldaruaa&aDIIIaaeNaa.-OOAnaoll

4

GRVIDORES DA CARRII!JRA DE DRQAMIHTO
E DE FINANÇAS E CONTROLE

~

AT

~A

I

I

.

~

~

I

I

I

I

I

I
I

I

I

:

I

-I

I
I

[_____.
I
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N
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'-----,
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p
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'
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I

I
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I

I

I

I

CN

I
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I
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I
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DE SE1EMIIIIO

OE 111112.

na laDeAa de WIICimediOaCIO Anua U

IIERVIOORES OA CARREIRA DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACICNAL

s
PROPOSTA
CLASSE

ATUAL
CLASSE
PROCURADOR 2• CATEGORIA

PAOR 0
I
11

• B

III
IV

PROCURADOR 1 • CATEGORIA

v
&PROCURADOR-GERAl

VI
I

u
UI

ANEXO VU DA LEI N• !460 DE

17 DE

SETEMIIO

DE 1882.-

lnqt•c ameno aoa HMàOraa na atDel& a. nncamemoa ao AnUo u
1

~

SERVICO~,~~ARREIRA DE ~LWSTAS EM POLincAS
ATUAL

I
I
I
I

I
I

I

ANEXO VIl DA LEl N• 15460 DE

17 DE

9EtE!m10

DE 1ftZ.
wenc:atMiiiO&GOAnllxo M

~--•lâal•na IIDeii.Ge

IIEIMOORES DA SECRETARIA DE ASSuNToS EIITRATEGICCS

Ao.....,.1TUAL:---~

'f---:

No

~~

I

A' UAL
103

I

11

I

AIO<

D:

AI07ol

~···:

.

=i=

I

oOI

.c

Cl'

18

'

i

I

I
I

'

!

C/12
C/13

~-15

I

8

'

III
IV

'I

'

c
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ANEXO Vll DA LEI N' 8440 DE 17 DE SE'tEMIII<O DE lHZ.
~ OOIMMC:Ioraana llbe&&cte w.nc:emeutoa ao Anl:m U

.

.

SERVIDORES DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

ANEXO VIl DA LEI N'

84~

DE

17 DE

SE'tEMtRO

DE 182.

EnQul«amentO aoa ......,..na mDMGe v.~ ao Anuo li
SERVIDORES DA FUNDAÇ.\0 CENI'RO IAASII.SRO DE INFANciA E ADOLESCENCIA
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ANEXO VIl DA LEI N' 8460 DE l? DE

,,.
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ANEXO VIl DA LEI N• 8460 DE l? DE SE!EMIIIO DE 1nz.
IEnQu&clratMma GOa Mt'VtláiXal na Wllla â1: WIICIIIIWIIIOI CIO AnelO I

SEIMDORES DA SUPERINTENDB«::A DE SEGUROS PRIVADOS
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ANEXO IX DA LEI N'8460 DE 17 DE

SETEMIII!D

DE 1112.

GRATIFICAÇOES
QUIMICO. FARMACSJilCQ E
ENGENHEIRO AGRONOMO

1 ASSISTENTE JURIDICO. PROCURADOR AUTARQU1CO,

I PROCURADOR. ADVOGADO E ADVOGADO DE OFICIO DO
I TRIBUNAL MARmMO

I CLASSE

1

PAORAO
11

A

I

B

'

1.870.8151 ...2

1.711.228.28
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U3U....I5
1.572.788.111

11
I
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I
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v
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lU

\
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1.258.«6.27

v

c
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•

!

I
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1.1506.649.131
1.535.71.8.16

66,

1A03.11 ••
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1.179.578,72
, •133.178.32

r.

I

1.011 .MO•.ca
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~3.851.20
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1 033 22uz I

825.61 2.03 I

1.oo1.-.oo
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727.333.70

I

IHSI.778.28

131.625•.S
a1o.211.ao 1
11118.623.28

I

I

854.31.C.Qt

1.081.509.361
1.()48.218.40

1.220. 1
1.213.344.01
1.174.122.90
1.1&4.GB2.521
1.134.825.07

IV
III

40HORAS

1 4157 920 1S

85.331

v

o

40HORAS

2.142.198.84 I
2.1147.625.28 I
1 157 22us I

III

i
I

915.139.00 I

11o:oos.o1 1
880.5112.1 8
a7a.Ocn,v7 j
851.118.80

827.654.H
101.1M&.20

7711.11M.82

752.602.01
'728. 125.38
7011.381.00
6&4.345.78
1162.999.12
&42.317.08
622.280.14
802.869.64

i
I

I
1

I

!
I

711.11&4•.00

I

771.11Q7.C I

704.&14.11

812.883.20
IIBU67 ••8

!

I

!

I

8<00.736.241.
620.748.&5 I

&~1.3118.15 I
512.825.96 I
564.~1.51 I
$44.844.02 1
!i29.7B5.7S !

513.259.34 !
4117.241.34 I
.S1.737.81
4GI5.710.10 I
452.152.23' i

i

ANEXO X DA LEI N' S460DE 17 DE SEtEI!III!O DE lHZ.
GRUPO

VALOR
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ANEXO XI DA LEI N' 8460, DE 17 DE SE'IllMBRO DE 1992
(VETADO)

J,EI N! t:.MO, DE 05t DE DEZEMDRO DE 1980

Dr.,.,._ Nbn. E•r.I•W u. JIUia.N..
O PltESIDENTE DA REPUBLICA, faco aa\Mr qn o Co~ao
Nacloaal decreta • ea. ..ncioao a ae~:uinte X..i:
ESTATUTO DOS MILITARES

TITULO I
'OeneraUdadCI&

('!_A.PlTTJLQ
DJ.p011~•

~

P:wlb:nbtan•

Ar&. 1: O pnsante Estntuto rettala 11. situaç~o. obrigaçlles, d~
ns. direitos e p~cnc.ivaa dos membros das For-çaa ArmadAs.

Art. 1: Aa Forca• Ann:~daa, uaondals à ueCUt'liO dâ p~lfticn da
MKQranc:a nacioD.al, a!o const.ituidaa pela :lbrin!la, pelo E:;él'CJto e pela
Aerondaticn. a destinam•u a defender 11 P~tri.l ~ a. !r3l'Antir os podares
conar.ituidos, 11 Z..i e ta. ordc:n. S.io instituiçOes 11.adonals, pcnn:mentcs •
N«Uiuu, or!rlllliznda• com base nil hierar-quia e na discipli~3,. sob a
autoridade suprema do Presidente d4 RPpti.Olica e dentro dos hm1tes da

LoL

Art. 3! Os m~bros das Forças Annadasor.m rli7..10 de sua d~sti~
nac!o con~titucfono:l, formam uma catecoria uspeeird d• sarviclorn da
Pàtrin • sto dcnomin11.du mili.tttces.
~
f 1~ Os miUta.res encdntrnm·~• em uma d:~s secuinti!s sltua.ç6es:
a) no ativa;
I - " da c:trnira;
II - os incorpomdos As Forcna ·Armadas p:ua presttu;tlo do nrvf~
eo milit;~r inicio:!, durante 0:1 rrazos pre\·istos n:t 1e~islactlo qt:e tr:ata
do :acrviço Nilitar. ou dunnte as prorro;o~~çOes daqueles pruos:
III - os componente:. da r~!"c.r..-a dn~ Fo:-ç:~.~ Armadas quar:do con•
vocados, reincluidos, desi~ados ou mobili7.ados;
IV -os aluno-s· ~\c ôr,:do du fonr.::u;ao ~c mUitnrea da ::1th•a e da
reserva; a
V - ~ tempo de j!Uerra. tol:!o cfdadb brusi!eiro mobili:t:~.do pa·
r a o sorvieo. ativo nas Forcas .r\rmadas;
b) n:a inotividada:

1 - O. d• :reserva remunerada. quandp· perteneam à reserva das
Forcas Armadas e percebam remun•rac:Go da Uni4o, porém sujeitos.
ainda, i prostnçto de urvic;o ua ati,.a, madiantlt' conv~aç4o ou mobili·
zac:4o: o
11 - os rerormados, quando. tendo passado por uma d::as situaç6~s
anteriores sejam dispunndos, d•fir:.itiv:lmrnte. da prea~ll(do de aervi~
Dt ativn. mas contiriuem n perc:rber nmuncrac:So d:~. Unzolo.
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t 2'!' Os milit.arii!IS de carr~h·a stl.o o~ da ativa que, no d.-semPfl!,ho
voluntário • pennõlnt!nLe do 1erviço militar, tenham vitaliciedõldiP aue•
EUU()a ou pruwnida,.
Art. 4! Sdo considerados reservas das Forças ~\rmad .. :
I .:o. individualment.:
•t 01 militans da reserva remunerada: •
':>} <'~ do!>'"'i'''!' o:t-:l"tl.:r.,, .tom ~,.ndi<;l!lo::o o:t~: ':'':'1 .....~~:~,.. .... A... ~":'.1:-H''"l'·
CIO para a ativa:
II - no aeu conjantoo
aJ as polfeias militaras: •
b) os corpos de bombeiros militares.
·, 1~ A Marinha .M•reane.. a Aviac4o Ch·U • as •mpnso.s declara•
das dii'atamente rdlleionadal eom D te«Un.nea nacional ~o. to.mbim
consideradas, para efeitos de mobilizaç.lo • de emprego, reserva d..

Pol'(as Armadas.

:l!

f
O pessoal compone-nte da Marinha Mercante, da A via('lo C I·
vU e das empresas dcclaradu dirct:.mcnto relacionadas com a seguran•
ça nacional, bem como os dcnnab cídad.llos em eondiçC::Sos de convocat4o
ou mobiliuç4o para a ativa, só sar:lo considerados militans qu:~.ndo
convocados ou mobilizados para o serviço nas Forças A~madu.
Art. 5! A carnira müii..r IIi ca:uu:t-_rj~_aA_a JJ-º:r ativ1dlui_a continua·
"da a .inteiramente dnotadã b f!nalidadea pndpuae du Forças Arm.a•
das. denominadu atividadc mllitar,
f 1: A caneh·a mnitar ' privativa do penoa.l da aUvs, inicia·••

eo= o lnl:l'csso uas Forças Annadns e obedrca is cliverna

saqa~ncia•

da ci-aus hierárquicos.
- -- -- f 2! S:lo privnt.ivas da brasileiro nato as carreiras da orJcal da
Marinha, do Exê:rcito c d.:~ Aeronáutica.

Art. 6! Slo t'quivahmtes as expressõ!fs •na ativa•, •da ativa•,
•cm sl!'n·ic;:o atlvo• .. com sl!'rviço ru1. ativ:t. .. , •C!'m serviço•. •Cm! atividadc.•,
ou .,am atividadto milita.rw, conf..•ridu:J aos m.ilit.::tru no dc.t,;cmpanh.o cia
cargo. con1issD.o, enc:~.r.:o, incu::IU,'ncin ou--miS~4o, servieo ou :1tivíéiJ;d1t
militar ou considQrAda da natureza militar, nas or,anizaç(ies militares
daa Fortu Armallllu, bem como na Presidfnda da Re-pública. na'Vfceo.
PretJdfneJa da República e nos dem11is ó:rclos quando previsto em lal.
oU quando iacozoporados b Fo:rças Arm.ad...
AI'L 1! A condiç4o jurídica dos milltaus I definida pelos dlsposJ..
dvos da Constituiçdo qua lhes sejam apiJcáveis, ;por ts'tt' Estntuto a pao
la ladslaçlo. que lhas OUto1'8Dm diHitcs @ prarro1ut1vas a lhas impc::sam
dnaicts a obrip.ç4es.
Art. 8! O disposto neste Estatuto aplica·••· no que couber;
I - ao. militaras da naerva remunerada a reformados:
11 - aos alunos da ~o da (ormaç&o da r..arva:
III - aos membros do Macistfrlo MUltar; •
IV - aoa Capela:as :M:IUtaru.
Art. 9! Os orJcú:aia-eenerais nomeados Miniatroa do Superiór Tri•
bunal Militar, os mombros do Machltlrio Militar • oa Ca~lGcs Milita··
na stlo n&idoa ~r lccblaç4o c:;:pcdftca.
CAP!TULO 11
Do IIJilTII•so nas Forr;a• Armada•
Art. 10. O inpoesso nas FGrça• A.l'madas IIi (.D.cultado. madhmt• la•
corporaça.o. m.Dtdeula ou nomoaç4o. a tocios oa bra•ileiroa que praen•
cham o• r.qu.isitos astabctJec:idoa em lei a nca nplamaa.tH da Alari•
Ilha. do Edreito a da Aeronáutica.
. 1 1! Quando houver convenlincia para o urviçó " 'qualquer du
Forças Armada.a. o brasileiro po . .aidor da reconhecida competfncfa
técnico-profissional ou d• no~ria cuiL-ura cientifica poderá, mcdlauta
sua aquirosdncia a propostll do Ministro da }'orca int~treetada, SC!'t' iA•
cluído aos QuBdros ou Corpos da Rnerva a convocado para o s.arviço
a.a ativa am cuátat transitório.
1 2! ·A inclusso nos tum.os do parli~fo ant.erior 11d feita
ara11 bierúrqulco compnt.h•al com •u• idade, ::ati\·ldadn civis • respon•
sabilidades que lhe setGo atdbuidas au condições .rc~ladu pr-lo Po•
dei' E:ucutlvo.
,
Are. 11, ~ Para matricula nos estubalei:lzneatos da ensino mDitar
dast.in:sdos ã rorm.a('4o d• onc:l:u. da ativ.:~ • da reserva. • di! "radua•
dos. alim dna condl('Oolf. r•lativas à n::~.ciollfllidade, id:tda, aptida.- inte•
lectwal. c:ttpa.:hlado fi•ica a idoneidnde moral. é nt"cesaário que o candi·
dato n4o l'.urç-:'1. ou não tenha exercido atlvídades prl!'judlci.ns ou pariKO-aas l Hat~rança nacional,
Par:h:ra!o l.lnico. O disposto nast.a artlp .. nO antttrior apiJc:a•sa,
umbêom, :lOS c.:~ndidatrJs ao incrc:sso nos Coz-pos ou <~uadtos d• Oficias
em que e c>xhddo o di~lom11 de ast.abelccimeato de ..-n•iM supu.ior rtc~
abecido pelo Goveorno 1-'~:deral.

•m

Art. 11. A COnvoe&C'IO em &empo de pu ' reptada pela ledslaçlo
qa: tnlta C:o 1ervlço militar.

Fevereiro de 1993~

1.1! :r;m t.flnpo de paz •· imle:pal'ldontemeonte di' c:onvoc:eç:to. os m·
teiP'anteS da rt-serva poderio ser desia::nado~ para o serviço ativo. em
caritur traQsit.ôrio e mediante aceitat.Go voluncãria.
1 2! O disposto no parágrafo anterior sará reculamantado pt'lo Po·
dar Executivo.
. ,· ·
__
Art. 13, A mobilbaç4o l·re~;Uiada em lezislaçto especifica.
Pari.grtlfo ún.ico. A incorporaçlo b Força. Armndas de depntadoa
fedtorals c a:cnndon:s. embon militarws e ainda qua em tampo de ~:ucrra,
dependerá de licenta da Cãm:~.ru respectiva.

CAPITULO III
Da Hlcrarqu[a Mllilltr e da Disciplina.
Art. 1-4. A hlenrquia e "' dfscipliaa alo a basa. institucional aas
Forças A.rm_-das, ;.. •uwl'iduUor • •
:.;:;.:~ :...-::;= :o= ~
arãu hierárquico.
I 1! · A hierarquia militar é a ordenmc:lo da autoridade. em niveis
dlfenntas, der.tro da estrutur.:~ du Forçu Armadas. A orde!laçAo se
fu por postos ou Ul'aduações: dentro da um mesmo posto ou er:~duaçlo
, . faz pala antiuidade no posto ou na craduar;4o. O r ..peito à hierar·
qula I consubstanciado no espírito de ac:PiLtaJnanto à saqQincia da auto·
rJdada.
I r. Dfaciptina 4 a rfrorosa obaervAnda e o ae&taml!'uto int.~tpoal
das-leis, ragulo.mentos, normns e disposiçOes que fundamentam o•or~a·
nlsmo militar a coordenam sou funcionamento r•cular e hnm.6nlc:o,
traduzindo•se pelo perfeita cumprin:enEO do dovar por parte de todos a
de cada um dos componentes desse or;an.ismo.
J r. A di:reiplia.a. e o respeito i. hie~arqu!a devem ser mantidos em
todas aa circ:unstlncias da vida entre militares da ativa. da reserva n•
mu.nerada e reformados.
·
• ·
Art. i~. Círculos hierárquieos sl.o 4mbitos de convivlneia entre 01
mllltarca da masmil catei(Oria e têm a finalidade. de desenvolver o
espírito de camaradagem, em ambienta do estima e confiança, um pr..
Juízo do respeito mútUo.
· Ait. lC. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica nas Forcas
Annad.::r.:J, bem comp a corrupc.nd.:lneia entrlt ns postos e as .::raduaçCias
da Marinha, do Exórcito e da Aeroruiutiea, s.lo fixados nor ~H~r~aíos
.aecuintcs c no quAdro em Anexo.
f 1! Posto é o cr.a.u Jiieràiq"uico dq oticial. conferido por ato do
PNaldcnte drr ltcpüblica ou do .M:inist.ro da Forea SincuJ.ar e coaf.i,rma·
do em Corto P~;~.ten,e.

•'*"""'"'...

I r o. POII"tOa da Almiranta, M&rfthal • Maftchal-d.o-Ar IIOIUDial
Mrlo providos em tampo de parra.
f :r. Graduacflo 4 o arau hierárquico da pnça. confarido pela au•
toridad• milit.:lr competente.
f 4! Oa Guardas-Marinha, oa Aspinntes·a.Oficú:aJ. a oa &IUDoa Q
6r,;Aoa up~tefticoa de formâçAo de mill""s ah denominados pnçu ••·
~Jab..

f M Os cr&US hfdrqulcos iDicfal e f111a! dos diversos Corpoa,
Quadros. A.rmu. ServiçOs. Especialidades ou· Subespacilflidades slo fi.
.xadoa. separadamente. para cada caso, na Marinha, no EUrcito • AI'I'Oniutica.
f C! Os militaras da Marinha. do Ex,n::ito e da Aeronáutica. cujoa
E\'&US hienl.rqulcos 'enba1n dt'nominaeilo comum. ac.rascentar.lo aoa
mi'Amo•. qua.ndo jult~tado neeessdrio, a ln.dic~t;.;Ao ·do nspcctlvo Corpo.
Quadro, Arma ou Servico e. sa a.inda nacus,rio. a "Força. .,.\nnada a que
SM:rtl!'ncanua. cu&if\)rrlol~ GS re,;oir.~~"'ti' '!'n nf''l"'"l'• •m vipr.
f 7! Sempre que o miUta.r da reaerva Rmunarada ou reformado fi·
hr uso do posto ou anduado. deverá fUI-lo com as abnviatuns ,.....
pec-tiva:i de aua situaçlo.
An. 17, A precedfncia'en~ mfiitllns da ativa do mesmo~u hlao
rllrquico. ou corresJ2ondaute. i assegurada pela antiiJO:Id.a.de no posto ou
araduaç4o, salvo no• casos de prtcedfacia funcional estabelecida· em lei.
I 1": A antigQid:sde em cada ponc o~ graduatlo IIi cfJntada tt partir
da data da assinatura do aco da respectiva promoç4o. nomaaça.o. decla·
raçLlo ou incorporaçlo. aalvo quando ••~ver tax.atlvameutã fb:ada ou•
tra data.
·
f 2! No euo do pardcrato anterior. havendo empata, a antlcCUcla•
da ser:i astabelacida:
ai entn militare• do mHmo Corpo. Quadro. Anna ou Sarvi~o. pala
posiçllo nas .respactivu escala• numlliricaa ou .racistroa a:c.iat.ntas am
cada FQrfa;
bJ nos demais casos. peltl anti(:Qfdlda no posto ou IP'flduaçllo ante-rior, Sl'o ainda assim, aubsisllr a ipaldade, rrcotter-sa•L sucaulva~
menti', aos KZ'aus hierãrquic:os :tnterioru, à data d• pra'"ça a à data de
nawc:imento para definir a prt'Cedbcia. •· neste \ildmo F&So, o da maia
idade lt'rá c:onaiderado o mais ttnd;o;
cJ n.o. lt'xistlincla -d..-maU. de uma daL& dlt' praça. inclusiva da oaua
1-~orC'lll Sin,.,oular. prev:alttc111 a :mtiJ:(I:id:~de do militar que tiver maior tem•
po da •f•tivo serviço na prnça :lnterior ou nas praça111 antlll'riorn; •

~ P.lre os .11Uftom de um mumo.órg4o de fonnaç:to de- militares, di'
ae ~~dr... com o rci(UJ.:urwnto do rstllpccth·o óq;:ão, se nlo l'stivl'rPm l'!lpi'CÍ•
fi4 Dlllt.ntll enquadrados nas latras a,, b a.c.

r.

1
Em Scualdada da poato ou da cradaaçlo, os mDlta:rea da. a.tiva
dm pncadfncia sobn 01 da iD.ativldada.
1 4~ Em Q:;ualda.de de poato ou de craduaçlo, a precadfncia anua
. . mWtarea de carroln na ativa a oa de :r.serva Hmunera.da ou n4o,
111M aatojarn convoc:adoa, t defillida pelo tempo de efedvo aervi~ no
..-o.ou padualô&O.
Art. 11. 'E.m laPalac:lo aapeclal, racular-s...,:
J - a pncedfncia entre militaras e civb, em ml11tJaa diplom4ticaa, ou em Comiaalo no Pa.is oa 110 aatriln~i:ro: a
11 - a pncadiDcla naa solenidades ofjciaia.
.An. 11. A procadbcia anua aa praçaa aspcciaia aa damaia pra•
cu • aaabn nculadã:
I - o a Gaarda..ma:rinbaa a os A.l:piranw·a.Oficial do biara.rqui·
eamenta aupuloru àa damaia praças;
U - " Aaplntntea, alunos da &cola Naval, • a Cadat.ao~~, alunos
da Academia ~ilitAY da" Al':nllt1"!S i'JO:«riiS I' d1'! A.,,..o~,.... ;,. ri• ~~:1 .-'.é•
,... Mm como os alunos da Euola da Oflciaia Eapeciulista• da AerodutJc., •lo bkra:rquicamente aupUiores aoa suboficiais e aos subteMiltes;
ID - a aluna• da: Eacola PtapaJ"ató:ria de CadaC11 e do Colfcio
Naval tlm precedlncla sobro • Ta:rceiroa·Saqe.ntos. aos quais alio
equipuadoso
JV .- oa alU!lOa doa 6z&Jo. da formaelo da Ofkials da reserva,
Quaodo fudadaa. Um precedlncia Mbn oa Cabo.a. sos quais do equi·

e

parado•;•
V - oa Cabos Um prccedlncJa aob're os alunos das escol .. ou
dos centros da form:aelo da sarpDtos. que a eolaa alo equiparados, na·
pelu.da. DO caso de miliu:r... a ant1&11iclade relath·a.

CAPITULO IV

Do Caqo e cf.a PUZJ.Çfo Milltu••
Art. 10~ C•rao m.llltar é um conjunto dt atribuiçOaa. dawna • na•
poasabllldadu cometidos a um militar am aarviço atlvo.
f 1~ O c&rltQ militar, a que aa :refero esta art.i«a, f o que se encon·
trâ ·up.cificado nos Quad.roa de Efetivo ou Tabelu de Lotaçlo du
Forças Armadas oa: praristo, caractarizadu ou. definido como tal am ou·
kaa dllpostçOca l•ca.ia.
f r. Aa obrh:açO.t inerentes ao carro mnitar devem ser comp..Uwls com o cornspondante a.rau biarjrquico a dafinidas em lacisla·
elo ou :replameaca,_.o aapocUicas.

Árt.·ll. Os. carpa mUltares alo providos com p81aoal qua aatisfa-.
os nc:.uial:tcM U sraa hMrUquico a de quaHiicaçt.o axiafdos para o
HÜ detampaob•·

~

Par,IP'afo único. O provimento de carao mlllta~ fur·••·' por ato de
DOmcaçlo ou dltUirml:aaçto expressa da a.utorldoda competente.
An. tt. O carp militar f considerado va.:o a punir da aua crlaclo
e ..w que um militar .cala toma possa, ou deade o mom•nt.o em que o militar exonerado, o• qua taaba ncebido detarminaçlo a:r.pnaaa ela autoridade competente. o deixe e a.tf qua ou1:ro müitar nele toma poaaa ft
acordo com as nonoa.a da provimanto previstas no pará&rafo llllieo do
anterior.
Par,IP'afo Wúco. Consideram•n tamb4m vacoa os csrcoa mm~
eujos ocupantes t.enhua:

ara.o

•U•l•ddo;

bl.~do cozt~Sd:ando8 Ut:ra"VIados:

aido faltos prisioneiros; e
d• aldo considerado~ daaartorea~

. c)

Ara- IS.

ru.elo m'U:Itllr ' o uarct'clo das obrlpçtlea lnenatu ao

carpm.Dltu.
Art. :h. Daat:ro da uma mesm::a orpnlzac4o militar, a saqnfncia d•
nbat.ltui~a• para assumir caqo ou responder por funç6ea. bem como
aa normas. atri~ulç6aa e reapontabilidadea relativas, sdo aa estabeleci•
das na le,Palaçdo ou repiamentaeolo especifica•. napeitoda.a a precedlncla a a qualifiCoçlo axicldaa para o car.:o ou o exercicio do. funçlo.

Art. 21. O militar ocupante de caqo provido em cardter •fetin ou
lnierlno. da acordO' com o p•marafo Unico do artiao 21... fat. jus aos dlreh:cJa CODNaJJOIIIdeD&U ao carp1 confOJ'ma pre'\•iato am diapositivo la-

~·
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A:rt. 2C. Aa oti'ria:açOes que, peta gene.raltdade, peeuliaridad11, duro•
e.lo, vulto ou natureza. n~o silo cataloga.das eomo posi('Oes Litul:~dus em
•Quadro de Efctivo•, •Quadro de Or;;:llnizaç:<o•, -Tnbela de Lot:lel'lo•
ou dispositivo l".c:al, s:!o cumpriUns eomo tmear~ro. incumb~nda, comia•
a.llo. serviço ou Dtividade, milit.llr ou de nawrez-a militar.

Pardttra!o único. AP1tea·se, no que couber, a enc:Jr&Q, incumblla·
cia, comiss.do. S('n•iço ou tuivid:Jd~. militar ou de naturcz<.\ militar, o
disposto neste C:::apitulo para cD.r6\:0 militar•

TlTULO II

.D.a Obr4:a~tJu c dos Deveres Afilita.re•

CAPITULO I

v .. O~a~lJe~ Militares
Sacio I - Do valor militar

An. 17. SJo maalfutaçou essenciais do va1or miJitnr:
I - o p.atriotismo, traduzido pela vontade i na balá vel de c:um•
prlr o dever militar ~ pt>lo solene jurameam de {idelid.udc ii Pátria ntf
com o•ucrifi'cio da própriA vida:
II - o civismo a o culto das t.radiçl5es históricas;:
11!
tl !l: na m.issl-3 .-!covada drts Fol'(u Armadu;
IV - o 'espírito de corpo. orculho do militu pela orcanizaçio on•
da aerva;
V ,;_ o amor l proflss&o daa annaa e o entusiasmo com que ~
axercfda; a
VI -.o aprimoramento Ucnl:c6-profi:uional.
S.ç&o JJ -

Da it.fca militar

Art. 28. O aeatúncnto do d~vcr, o pundonor militar e o daearo d:ã
dane lntpOom, a cada um dos Jntea:nntes das ForçAs Annadas, condu~
.ta moral e profissional irrepreensiveis, com a observAacia dos .. ruin·
tes prcc~p.itos de ética militar: ·
. ·
I - amar a vcrdada o a responsabilidade como fundamento' de
dlpldade pessoal;
JJ - exercer. com autoridade, efiel!nda a probidade. as !wiCOea que lhe couberem em di'Corr!ncia do cargo:
. IJl - respeitar a d.is:nidade da pessoa hum.11na:
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, o a reculamentos, &a ins'tnlçOea a as ordens das autoridades competentes;
V - 1er justo e imparcial no julcamento dos atas e na aprecia~
c~o do rpfrito dos aubordinndos;
VJ - zelar pelo prepnro próprio. moral, Intelectual e tisico a,
ta:a~m. ~lo doa subordinados. telldo . em 'vista o c:urilpnmcntõ Gã
.zrnaslo com ur.t;
VIl - empres:ar todas as auaa enera-ius em bcoeflclo do :~ervlçó;
VUI - p.raticar a c:amà.radace= e de•eavolve!', Pe!'m.c.aaatemente.
o espírito da cooperoçlo;
JX - ser discreto em suas atitudes, manoiru e· em •ua llncb'a·
pm escrita • falada;
X - o.bstar•aa de tr:atar, fora do &mbito apropriado. de ntat~la
alc;iloaa de qualquer natur.za.
XI - acatar •• autorldõldas civis;
XII - cumprir sous deveres de cidadl:o:.
XIU - ptoeeder da maneira ilibada oa. vida públic11 e aa partli:u·
lar; .
XIV - observar. as normas da boa educaçlo;
· XV - &'llrnntlr assbUrncla moral a' material ao aaular a conduzir-se
como chefe ela fa.r.1.ilia modelar;
.. , XVI - Mn-1•u.:!!'·~'!'. !'!!~~"!'!~ ·ff'IP '!tt '"rvf~"J> e~ ~u~!!t!b !! !:~ ~::::~
cl&Cle, de modo qu• no:o se;:.m Pl'elUCl!Caaoa os pranc.ipioa da dhll::i;J7Uia.
do .rup,pito • do decoro m!Utar;
·
XVII - abs;tcr-s• de !azar- uso do poato ou da graduae.lo para ~b·
ter !ocilidadas possoais cia q_ualquer nacunza ou pari\ oncami11har neró·
elos particularu ou de terceiras:
,
XVIII - ab•tu·sa na i:aatividada. do uao das doaipaçCes hiertrq.alcu:
ai tm atividadas politleo·partidáriaa:
b) em ativldadea comercb.ia;
c) em atlvidadea i."ldU!!trials:
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I) pUa di~cutir ou provocar dbcussões pela irnpnnsa a r.•peito da
auun~.o~ polít~cos

ou mUltares, excetuando-u os de na.tu:reza exclusiva·
dev{dznncnte au;oriz:ado; e
el no e.xercíc:o de cô'!.r;o ou funçlo c!a D&tunza civil, m~mo qua nJa
d:L Administraç.::l:o Pl!:bllca;: 1
mf!n~e ~nica, 111

de

XIX - zelAr pelo bon1 no:-22e do.s Forças Armadu c da cada um
1aus intezrances, ob~:decendo e fazendo obedecer aos prece!tos da ética
militar,
·
Art. 29. Ao militar da ativa o§ \•edado cnme:rdar ou tomar part.l na'
administraçlo ou t::il!r~Cin de s.c.eieci&de ou dela ser sócio ou partieipar,
e:.:ceto coco ecionista ou quousu, em sociedade ar-.6cl=ta ou PO-!' quo·
tu de respons:thilid.:...de liu.dt&da.

f 1~ Os inW.G'rantes d2 r~serva, quando convocados fict.m proibidos
de tratar, nu org.:r.nh::Lç-Cies milit:JP-1 ~ n:~s n·pnrdçGt's pUhlicu civis,
de intere5se dr: or~nnizaçOes ou t:mpresos privad:~.s de qualquer nntW"III·
za.
·
f ,2! Os militnres d.o. ativa podrm exercvr, diretamente. a e-stio da
saus bana. desde que nt::o infrinjam o disposto no presrnte anitto.
f a~ No intuito de desenvolver A prdtics profissional, • pemdtido
aos oficiais titul:~on·s dos Quadros ou Serviços do Satlde e do \"eterinlf...
ria o exercício de at:ividade tecnico·profiuion:al no mtoio ch·il, dasde
que tal p:ràtien nfo prt>judique o serviço e nJo Jnfrinja o disposto naste
artigo.
Art. ~0. Os Ministros das Forças Sinsulans poder4o determluar
aos militares da ativa da respectiva Po.rçn que, no interesse da snh·a·
paz-da ,da di&nidade do:s m.~~s~:~o::., into:-mem sobre a ori&'em e natureza
dos seus bens. sempre que houver razoas que recomendem t.al madida.

Art. 37. Os poaduados auxiliam ou complft'Qe.Qur.m. as ativfdadea
do:.. .,riciais, quer no adestramento c- no emprei:Q de meios. quer na ias·
wuc'o e na administrmçGo.
Pará~n"Dfo único. No exercício das acividadc:~ mQncfonadas nesta
a~;.oo e- no comando de elt'!Dl'ntos subordinados, os auboficlais, os aubc.ot".r:.tt"~ e os sargentos dever~o fmpor·r• pela II'Aidade, pelo a~omplo e
P4tJa capacidade profissional a técnica. incumbindo-lhe-s IISII'S:Urar a abo
1 erv4ncin minucioso e ininterrupta das ordens, das rectas do Jarviço •
du normas o~rativas pelas prAças qua lhes estivenm diretamente lU..
bor1.!i:tadt~s e a ·n:anutençCio da cocslo e do rnornl 4as me-amas praeu
em t"X!es es circunstlineias.
An. 3&. O• Cabos. Taifel:ros•lJ.ores, Soldo:dos·dc·Primeira·Clnsse.
Taife:iroa·de-Priocira·Ciasse•• .\lnri:nl:!.eiros. Soldadõs. SpldAdos·d....
S•g•.:.nda·Classe, e T:~ifeiros·dct-Srt.~nda·Cia:u:e sõ1o, ~SSCI'nci:~.lmente,
al&l'r.•ntos de execu(lo.
,
.-'\rt. 39. Os lf:J.rinhe!ros·Reerutu. Recrutas, Soldados·Reerutas a
Solf;:.c!o•·de•Seg>.Jndt1·Cinuc coo:.stitl.iem 011 l'lementos incorporados àa
f'orc~a #\rmadAS para a pnstaç;1o cio serviço milit;ar inicial.
Art. .(0. As pr:~;ços especi:is c:tbo 3 ricoros:t. ob!Scrvli.ncia das pn.
cric-•~e-1- do:ue1r11lamentoa que lhes s~o pton.inentlls. e:til!!indo·aa·lhes ia·
tein11 (it'c!icaç:!o ao estudo c no apran~izado tKnico•p.ro!issional.
Pard,:trafo único. As praçu especiais tamb6m ae assel;Ura a pres•
caçlo do serviço militar inlclal.
·
Art. Cl. Cab. ao militar a respOD.sabflidade inteKral pelas dacbaes
que tomar, pelas ordens que emitir e ~los atol qu(t praticar.

CAPITULO lil

1h VlolaçA"o das

CAPITULO II,

Obr~aç6es

e dos .O.~n• Mlliu.r•s

,Saçlo I - Conceituaç4o
S~t:o)

I ....

CGo;~•Jt;;a.:;:o·

Art. 3I. Os deveru mlUtaras e-manam da um conJunto de vinculo•
nelonais, bem como n1orais, que li1azn o militar à Pátria e ao seu uryfco, e compreendem, essencialmente:
J - a dedicaçlo e a fidelid®O: à Pitrio, cuja honra, intewridade
• inst1tuiç0es devem se.r do!endidu :1::1esmo com o saerilicio da própria
vida;
II -o cuU.o aos Símbolos Nacionab;
III - a probida:le e a leddade em todu as cireunsdncfas:
IV - a dfaciplita e o re-speito à hierarqui:1;
V - o ricoro•o cumprimento das obril,-:açl!lu e das orden1: e
. VI - à ob:rii;'ttç2Io de tratar o subordil:lado dignamcl:lte e com urba·
zd4ade.
Seçlo II. - Do compromisso miHtaz:
Al't.. 32. Todo' cidad.!r.o, após in,ressar am uma das Fo~as Anua•
das mediante Incorporaçtlo, matrícula ou t:omuçfo, prestará compro•
misso de honra, no qual afirmará a sua aceiu.çlo consciente das olori•
pçOn e dos do:veres militares e manitestarà a sua fln:1e dfspotiç-4o de
bem cumpri·los.
~
' Art. 33. O compromisso do fncorpÕr:~.do. do .r:~.atrh:ulado e do no·
meado, a que se refere o art!;o anterior, terlf. cufÍt(!ot solene e suá um·
pre Prt'::<tado sob a forma de juramento à D.tndeirn :na preSt•nç:~ de tropa
ou gua.rnic;-ê:o forr.1.nda. confor:=e os ciizeru est~beleciéos nos raz-ula•
mentos específicos das Fo:cns Armada:~~. '" t~o loa:o o miHt.:~r ter.ha a.d·
quirldo um crau de instruçi!o cornpa.tivel com o perfeito ec.t•ndimen.to
de seys deveres como. inte~rante das i" orças Armada.s.

f 1~
pn"!<lt.AI~

O compromi.. o de Guudc·l\larinha ou Aspirante-a.Ofiefal '
nos est.nbelecimcntos de fonna~:ao. obltdecendo à Cftimordal
nos respectivos re~tUinmencos.
·
~ ::r! O compromisso como oficial. quando houver, 11ari r.a:ulaclo
.-m cad:r Força Armada.
ao

f!.:::::~.U'Il

f l~ A violaça:o dos preeo!tos da !Uica zaUit.ar ser4 tio mais. crave
QuanLO mais elevado for o cr•u hierárquico de quom. a cometer.
li! No co:meur'so de erime militar • de conuaveii.;4o ou t.rans~s·

"-"' ..::....:!':u.... ""'.......:.:. :v....;ílo ~"' m•fioãil. o.;r.~l·c... u:.:. ~;o!to:~ :o=
atent. a pena relativa ao crirne.
Art.. .a. A inoburvlneia. dos dever•• especificados naa laia e ....,
aulamentos. ou a falta dO 'axaç4o no cti.rnprirn•nto dos mesmos. acarreta
p&h o militar respo:nsabilidadr funcioqal, pecuniária, d.iseiplinar ou
panal. consoan:t:o a legi:laçao especifica.
PariD'afo ónfeo. A apuraçlo da re.1poa.sabilidada funcJonnl, peeu•
llfirla. dbc:iplfnar ou p•r.al poderá concluir pela incOlnl):ltibilid&Ue do
mDitur com o c::ar,o ou pela inenpacidaCe para o e:ccrcicio ciD.S fu.nções
militares a ele inerentes.
A.rt. ojl4, O militar quo. por sua atuaelo, se tomar J:ncompaUvet
com o car~:D, ou demonstrar í:tcapacJdade- no e:ccorc:icio de funç6es miU·
tares a ele Jne~tes, será afD.stado rlo c:;~rgo.
I .1! Slo competentes para dntl'rtnin:~.r o fmod.iato •faseamento tio
cuco ou o hnpc:d.imento do exereícJo da .funçlo:
a) .o Presidente da Rl'póblicA:
b) os titulares das rupectivas pastas militares e o Chale elo
Es&ado-)Jaior das Forças Armadas: e
ct os comam!nntes, os ch•fcs e os dfretoros, na C'onformidade da Je.
Palaçotlo oa regulamentaçc:o l'Speciflc:J. da cad.:a Forca Arm:~da.
f 2! O militar afnstõ!.do do c~rzo. n:ts eondieOos m!l'neionadas tll':rte
ani&;o, ficani p.riv:ldo do •x~r~icio ci;, qu.nlquer funcao ~ltitar ut a soluçao,do procc::;so ou dn.s pra,·.id=nci:J.~ lt"!!:O.is cuO,veois.
Art • .(5. S4o proibidas quuiz-quer mn:~.ifc:SLaçllcs colct.ivas, \:an~o so·
bre &tos d.e superi~res quanto as cie c2rütitr reivind!eat9rio ou polit~o •
Seç!o 11 - Dos Crimes MDltans

Seçlo III - Do comando e da subordÍnaÇ"Jo
#\rt. 34. Comando i! a soma de autoridadto, deveres to responsabiU•
dad•·s de que o militttr ' investido le.:.:llmentc quando condu:t homea.a
ou diriJ!C! uma or~:aniuçdo r.:lilit:u-. O com!lndo f vinculado •o crau hfe.
rárr;:Jh:o e con!lt.itui uma !'~rroA"nti,·a impessoal, em cujo exercício o
,mjht.ar 1111 define e se caracterh:a Cl)mO chefe.
Parágrafo Unic:o. Aplica·se A dircor;Ao e i chefia de orp.nizaç4o aalUtar. no que couber. o estabelecido para comando.
'
.Art. 36. A subordlnaç4o nfo areta, de modo· alcum. a dilzdclaci.
;:.;::o;-o:t! rtn ..,,h,nr" oeeorrc. cxcirHiiV.'I.tnftnU, da estrutura Ric:ru.rqlliu•
da aa.s 1-'orças Armadas.
Are. 3t. O oficial é pnparado, ao lon.~,to ·da carnira, para o
u.e:"cido de funçõt:!s de comando, diP chefia e de- direç(O,

a.

A vfolaçdo das obri~taç:Oes ou dos deveres mnitares cons~
tit.uirá erir.~a, contr:t.vC!nÇIIo ou traDS!Ut'Uio disciplinar. conforme dia·
puser a leLtislaçlo ou te,tUinmentaçdo específicas.
Al't.

•s. O C6dico Panal :M:UJt.:ar nlacfoua
e cl•sstfica os crimes ml•
Il&ans, em tempo de paz: e e:n
de cuerra, e disp6e sobre a aplica•
Art..

~po

çto aos militares du peA&s correspondentes aos crimes por ale• com....
ddoo.
Saeto III - Da• contravencGes
011 uanacrusaes disciplinam
Are. 4?. Oa nosulam.entos disciplinares das Forças Armadas espeo
clncarllo a clcuilicar.lo as conuavençOas ou uansJUOaaiies disciplina ..
res e estabalecer41) as norrnas ntladvtts b. amplitude l' aplicaçao das pc·
nas dlaciplínarrs, b. cl.:assUicnçd.o do con:ponamento militar • a interoo•
s:ir;Jo de .recursos contra aS penas disciplinare~.
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Aa penaa diac:i.plina("e:s de únpodil::!::lento, detenç4o ou pl'is:lo

ato podem ultrapanar trinta diu.
f r. A prAt;« ""P(>C:i:U a;:iicKm·:aov, ~mb~m. as di.z~:;.:;ee:: c!!::ci:ãl!l·
nans previnas n.o reosulamen'o do e!õtabelecimento U.e .:ll,.inc. c."o•.1<: .:::~
ve-r ma,riculada.
S~4o

IV - Dos CGnselhos de Justificacllo
e de Disciplina.

Art. 48. O ofieial presumivehnent.e incapaz de Permanecer como
millu.r da adva será na forma da lea;islaçioesp~c::Uic:uubmetido a. Coo•
selho do JustificaçJo.
1 1!' O oficial. ao ser submetido a Conselho de- Justificaç-Jo, pode·
ri .ur afastado do exercido do suas funçt5es. a critério do respectivo.
l.linistro, conforme uto.belt-cido em leeislaçlo específica.
f ~ Compett ao Suprrior •rribunnl .Militar, em tempo de pnz:, ou &
Tribunal Especial, em tempo de a:~:erra, jul~tar, em :nstànci:t ónica, os
processos oriundos doa~ Conselhos de Jun:ficaçdo, nos c:.uos' prO\'i!;toS
em lei especifica.
f S!' A Con.ielho de Justificac:-tl:o, poderá, tamb~rn.. :u:-r submetido o
oCICi&l de nsuva remunerada cu refc;nn.ado, presuoni\'elmenU' incapaz
de permanecer na situ&ç'-o de ino.tividade eon que se encontra.
Art. 49. O Guard:!·.:'Harinha. o Aspirll.n.te·Oficial e as prac:-:as com
enabilidade asse~ndn, presumivelmente inc:t.po.:tes de perm~n.;cerem
como militares da ativ:t. serao 6Ubn:.etidos I! Con:!!elho de Disciplina e
afastados d:ts ativid;~.dcs qu• eni•1onm e:urc.endo, na !onna da rea:ula•
menuçllo espcc:.i!ica.
f 1! O Ccnselbo de Disciplina obedeceri a normas comuns às tr6s
Forcas Armadas.

f r. Compete aos Mlnbtros da., Forçn Siniulans Ju1cu.r, em dlti·
aaa Jastlncia. os processos oriundo• do• Conseihoe de Disciplina con•
vocados no ilnbito d::~.s respecti.•••• Forças Al'madas.
1 3!' A Conselho de Disc!plina poderD., t.:tmbém, ser submetida :a
praça na reserva rt~munerada ou reformada, presumi.velmente in.c:apaz
de pcm1anecer na situaçlo de inatividade em que ao eccontra.

'I'ITULOIJI
Do• Dinitos e du Purroptiv.. dos Militue•
CAPlTULO I

S.e&o I - Enumeraçlo

Art. 50. Slo

dfr~;~M

dos mUltares:
r- a ptantia ô.a patente em toda a sua plenitude, coc as vanq..
cens, preqo~:ativll;s c deveres a ela in:!!rentcs, quando oficial, nos Lermas da Con.atituiç::to:
11 - a pen:ept;lio de remunerru;lo correi'Ç)Ondente ao erau hiuirqnico superior ou melhoria da mullUL quD.ndo. ::u ser transferic.o par& a
IDatlvidade, cohtar maia de 30 (tria.to.l :nos de- urviço:
III - a remur:~rac:-aO calculada. cno.'l base :10 soldo inte~rral do posto
ou çaduaçJ.o q,uando, nJ.o conur~do 30 (trint~l ano~ de :lt'r'l;'i(c, fcr
transfrrido pen a res~rva remunarud&, ~% offlt'io, por ter atinai~o a
idade·limite de pert:t:rtnência em a.tiviàlllde no pono eu il.a CraduaÇJo, au
ter sido abra:~..:Ido pela. quota c:ompuboria: e
IV - nas cor.d:(l3es ou nas litnitaçl5es impo:;;tas na lecislaçio e 1'111culamentaçdo especificas:
· a) a enabilidade, quando praça com 10 ldezl ou mais anos de' tempo
de efet.ivo nrviço:
bl o uso das desi~rt&ÇGes hbrdrqui(ail:
cl a oeUp:l(ii:O de co.r;:o corrupondl!nte ao pos~ ou • g-aduaçfo;
di a perupç'o de Rmnneraç4o:
el a assis~ncia r:oédico·ho!:!)italar para si e seus dep.ende::~.us, as•
&hn entendida COI'IH) o conjunto C.e Btividades relacionaC.as com a puver.çD.o, cons~r\':lç:!o ou rec:up"'r.;,.;'-" d:~. t::.Ude, abrar..~: .. ndo sel'VÍ(OS
Prol'iuionais Ji::Eclko!, !armaceUtic:os ·e Odontoiô,kos, bem cerno o Corheeinu:!nto, a !!pli<::~;J.o de meios e os c<.~iêaQ:os c demais ntr..s rn.idicos e
paromêdico~ necéskários:
f) o funeral para si • seus dependentes, constit.uindo•se no conjunto
de medid:~.s tOJ:t:t.das pelo Enado, qu11ndo solicit.::t.do, desde o óbito até
o sepl!ltamento condis;no;
1t1 a alimc:otaçio, auim ente.ididll como as refelçGes fornecidas aoa
mi1itne• em :ttividade:
h) o fudamento, constJ.tuindo·se no conjunto de uniformes, roupa
branca e rou;:.a de cama. fornecido :10 müitnr na ativa de 1:'1'1ldua:çio i.D·
ferior a Terceiro-So.rctonto e, em casos •~peciais, a outros. militares:
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I) a JDoradia para o militttr' em ath:idade, eomp.-e•l:ldendo:
1) elojamento em orcani:z:lliÇ!lo militar, quando aquartelado ou em·
bncado: •
21 habit.aç1o pare si e seus dependenuos: em imóvel sob a responsa·
bilidacie da Ur.i:io, de acordo com ll disponibilidade ~xistente:
j) o uansporte, assirA entendido como os "meios fornecido~ ao militar par:l seu c!e:s!oc::1~ento por interes!!le do ser\'iCO, quando o desloca·
mento im.,!ic:~.f em muc:t.r.ç~ ·c:=- &e:;!e ou t:!.c r=o:-:1tlJ.::t., cc:::.;ncc::.Cc t:m·
bém as p.::t.SUf!'ens para seua rlependentes e a uo.nslo.ç4o das respectivas
baca~tens. de resic!êncitt. a residência:
lJ a constituição ãe pena4o militar;
mi a promoclo;
n) a trar.sferõnci.::t. a pedido pan a reserva remunerada:
o) a• férias, os afastamt!'ntos temporários do serviço e as IIce:ocaa;
p) a dembsfo c o licenci:tmento volu:otárloa:
q) o porte de armzr. qu!l:r:.do oficie.! em servico ativo ou cm inatiYida·
de, salv-3 caso de inatividade por nlien::~çllo mental ou condetl.aç;lo por
cr!me,_ contra • seKura:oça do Estado ou por ativid::~des que desaconse•
lhem aquele porte.
r) o porte de ar:nil, :prl_,s praças, cc;m as restriçOes imPO:It.as pele
respecth'a Força ,.\rmada: e
a) ou,ros direitos pre'\.•istos em leis upedficaa.
f 1! A pe-reepclo do. remuneracio correspondente ao !rrii.U hierlirquico superior ou melhoria da n:f'sma, a que se refere o item II deste
anir;o, obedccerã à» seJ:uintes condiçOes:
•I o oficial que CCln.to.r mais d(' 30 !trinta) anos dfr servi(o, PDÓS o
in~Uesso na inath•id2;de, terrl seu' provenrcs calculocios i5flbre c ~,:)Ido
correspon.d~t,,e ao.posto imediato. se em sua F'ort-a E-:o.:isúr, em t.:mpo
de POIZ, posto superior ao !CU. ::'lesmo que de outro Corp'l. Qüart'•o; Ar•
mn ou Servaçr..: .se ocupante ào ulti:no poo;.to Ca hiernrquill mi';~ de ..
aua For~:a, em teT:lpO d~ paz, o oHcial ter;!: os pr~Jventos cal~ul~dos
tomando•se por base o JSoldo de seu próprio posto, :tCrf:'scido dt t""=C&n··
tual fixado c:m lc~1daçdio especifica:
·

'W os subte!lentes 111 suborldnis, quando trnnsferidos pnra a ino.tivi·
diâe. terA.o os prO'\."llntoa c11Jculudos 1=obre o :a;oldo co~t'SfiOnt!enteo ao
posto dr St:RUnd~·tehrnte, desde que contem mais de 30 (trinto) anos de
serviço: •
c) u demais praças que contem mais de 30 ltrlntal anos de sfl'Viço.
ao serem transferidos para a ina,ivi<iade, ter4o os proventos cnlculados
sobre o soldo corrupon.denu la gradua(;1.0 Unctliatamente superior.
f r. Slo considerl':c!os dePendfl:otes do müitl\r:
I - a espOsa;
n - o filho menor de 21 ttnps ou i:wflldo ou int.ttrdito;
Íll - a filha •oltcira, desde- q-ue nlo rece-ba re~un-eracâo;
lV - a filho estudante, menor de 2·1 anos. desde q,uc na:o receba
remuneraclo:
V - a m.le vilh•a, desde que nlo receba remuner.ado;
VI - o enteado, o f.i1ho adodvo e o tuc.el:..do. nAs mesmas colidi·
t(l~~ t!:1:1~ :~o:r.':! !i, i E o: IV.
VU - a "viüva do militar, enquanto permane-cer neste estado, e os
dem11,is dependentes mencionados nos itens 1!, UI. IV. V c VI deste pa•
rigrafo, desde c:;ue vivam sob a responSAbilidade da viliv:t:
VIII - a ex-espou com dirttlto à penslo alimonticia estabelecida
pOr se111tenç11 tzansit.:dn em jul~:~.c.!o, E.nquanto rulo C'Ont.rnir novo n:mtri·
m6nio.
f r.' Sl.o, ainda, considuados dependen:es do miHt::r, e desde que
vivam sob sua dependõ:ocia econõmica. :~ob o me,mo tcto, e Quando ex:•
press~LD~e:ote dcclnrBdos na. oreaniza~ao milita.: compdente.
a) a filha, a enteada e a tutelada, r.as eondiçOes de vi\1\'as, sepau•
das judicialmente ou divorcíada~. desde qc.e ntlo recei)a.m remun~raçlo:
b) a mJe solteira, a madrasta Viü.Ya. so~ra vi.lvll- ou sÕiteira, bem
como sep5radas ju.iicialmentfl ou rlhrt>rciaãu desde ~Ui; e:n Q,ualqner
desaa situaçOes, n.io recebam. remuneraçio;
c) os avós e- o.s p11is, quando ir.x:Uidos ou interditOs, e respectivos
c6nju;:es, est~s desde que nlo receO.::t.rn. remuneraçl.o;
d) o pai maio-r de t:O (11essental &:'los e seu
que ambos nAo recebam remune'rt!.ç.Uo;

resp~ctivo

c6njuge, de.te

e) o irmt.o, o cunh::~.do e o sobrici:Lo, quaudo me:oorrs ou inválidos
ou intel'ditos, sem outro o.rrimo:
O a irmA, a cunh.::.t:!a e a sobrinha.I'Solteiras, viúvas. separadas judf·
dalme:n;e ou t!.ivorciad:ts, j:!esd~ que ndo recebnm remuneraçC.o;cJ o aeta, ótflo. menor inv.ilido ou lnt.e'rdito;
h) a pessam que "iva, no m.inimo bá. cinco nnos, sob a IIU::t excluaiva
dependi!-ncia económica. compro.,.ada mediante justifie:tçào judicial:
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Sec;ao III - Da promoclo

cb..:c-3 .. nos, comprovada por justificaç4o judicio.l: •
j) o m•nor que esteja sob au.ct. .:uarda, sustento a responnbilldada,

An. 59. O ace-s~o nn bierarf!uia milicilr, fundamentado principalmca·
te na valor mor::tle proliuio.~;~.ul. i Sl!letivo, l;;r:.dua1 c sucusivoe aer.i ícito
mediante autori:r:aç4o judicial.
me!,Ji:~onte
promocCiet:. de eor.fonnidade eom al~sl.:1("5o I! RCD.lamenta(".IO
f 4~ Por!l eleito do disposto nos pa~tos 2! oe 3~. destrl 4J'ti&:o,
de promoct'ltos cir orici.:t.ia e d• praças. de modo o.·obu•r-se um fluxo reptar
alo s~tr4o considerados como nm-.:.nera~do os rendLmC!nto:r nJo prov~·
e equllibrlldo de carreira para os militartll.
niezu.aa da tr1::b:!i1o usala:dado, 11inC:a que rece-bidos dos cofraa pUbh·
Paráçrafo únfco. O planej!lmcn.to da carrtil':l do5 oficiab • das pra•
coa, ou a remunernçl.o que. mc•mo resultante de nl.11ç'-o ~e trnbal!lo,
cas e atribuiçAo de cada U1'D dos :Uõniat-"rios das Forças Siapl:lru.
nto en:reja ao dependente do :nilitar qualquer direita à õLUIS"nci:l. pro•
videnci,:ia oC«:ial.
Art. to. As p:rmnoçOes serJ.o erotaadas pelos critérios de ant~Ida•
· Art.fil. O militllr que aa jultar prejudicado ou ofendido. por qual:
®. men::cimen.:o ou escolha. ou, ainda, por bravara e poliC mortem
._,~, ..,. ,.,,., HrÕmini;;.~riiLiYu uu Uiu:iuõiu ... r U.u auuou&u.• :,:.,,; ..'f .., ..., I)U~Óil,'>l
§ 1! Em casos e:::t:r.,ordindri(·S e ia.dep•ndentt'mlfnk' de VllK&a. pod ..
recorrer ou interpor pedido de rll!cansJden.ç4o, QU11!1X& ou reprcsento.çlo,
rá haver promo~o em reuarcimoc.to da pre&ariç&o.
ucuhdo re;ulamcnt:lç'o especifieo. de cada Força Armada:
t r.' A promoçlo de militar !cita •m na:~areimento de prcterici'lo ser'
t 1~ O direito de ncorrer na esfera sdministrativa pnsc.rever': -·- eft!tu.:tda u~do os erit.rios dl' anUINidade ou meneimento. r.cebe!ldO
ai em 15 (quir::.e) dia~ corridos, a conu.r do re1=cbimcnto t!a comuni·
eh~ o nU.m•ro quo lhr corr.pl'tir na escalll hierúquica. como se ho1n·c•H si·
cac:to oficial, qu":lnto a ato que dc~rra de ineludo em quou compulsódo promovido, na época dnida, pelo critério em qu. ora ' feita sua pro•
ria ou d.t composiçl.o do Qu:u:J.ro de Acessoo •
moçflo.
An. t1 •. A fim de manter a renova~.lo, o eQaiUbrio c a rel:1:1.:t.ridlldO
b) ·ll!m 120 (cento e vlnt:J) dias, nos demais casos.
de neu:1o nos diferentes Corpos, Quadros, Ann~s ou. S.rtvi.:u•, Jrav nl
i ~ o pedido de NCOnsidcraçao. a queixa e a representaçlo nlo
an.ual e obriptorinmente WQ nlimrro fl:oc4do de vaiJU li Promoclo. 11aa
podem ser feitos coledvamonte.
propol'çaea abaixo indicad&ll:
§ 3~ O miliW só poderá recorrer ao Jadieiário após esEOt:l.dos to•
I - :Almirantes·de·Esquadra,Gelllltnis-d~t•Exéreito e TenuQs·
dos os recu::-:~os admi:;,,Sstret!vos e deverá pnrtieip!!.r ena iniciativa, &n•
C,-iJ:8(il!iros -11-1 dos respectivos Corpos ou ~uadros:
·
tecipadamcnr.e, ir. autoridouic a qual estiver subordinado.
II
- Vicc·Aimirantes, Gen~rnisod.. Oivislo e M:ajons•Vripdeiro.
An. 62. Os militans 14o o.liltt.veis, eomo eleitores, deadoA que ofi•
- 1/.4 dos resp~tivos Cotpos ou Quadros;
C'iais, ,.uarda.s·m.,rinha. ou llspirsntes·a·ofkial, suboficiais ou subtea.en·
III - Contra-Almirantes, Grno:rals·à·Ddpda e Cdcadal:rm~ - 114
tes. a.::u·:rentoa ou alunot: dna escolas militares de nivel su;)arior pua
dos respectivos Corpos ou QuAdro:~;
torn:açtlo de oficial._
Parázrafo único. Os mmw.. aU..Uvois alo elcch·ei.s, atendida& ••
IV ..:.. Capi~l·cie·ltar-e·Guerra e Co~u•ia - no miaimo 11& doa
_reape-ctivos Corpos, Qu:~c!ros, Armas ou Sftviço:1o
secuintcs condfçe.:~:
ll) se contar inenos de !5 (cincol anos de servico. sn:i, ao se candidn·
V - Capit4et·d .. Fra~ta e Tenentu-Coronéb - no minimo 1115
tnr a.car~ eletivo, e;;:cluido do serviço ntivo tnedianr.. demis:ido ou U· dos respectivos Corpos, Qua<ho:s, .Armas ou Serviços;
ceneiarr.~nto co:K ollit:io: e
VI..:. Capitles·d•·Corvet:le M.zfor.. - nomínbiao 1120dosrnpoctJ.
bl se ern nü\'id.:~.d~ • .:oa 5 (cineol ou re~i.s anos de ser\'iço, será, ao
vos Corpos, ~u:~dro1, .\rmu o a Servicos; e
se candidatar a ca~o eliE!ti'\."0, 0\fnsw.do, temporarb.:nentc, do serviço
VIl - ofiei.ais doJ 3 (trtsl ú!dmos poste:~ dos Quadro• de"que trata :a
ativo· e o.:rcr,ado. considernc!o ern licença p11r11 trotar de- intores:se parti• letra bdo item I do an.ifi:O 9S. l i.C par.:~. o último poRO. no mínimo 1/10 pua
cular: se e:cito, será, no ato dôl diplom.::tç4o, tro.~:tlt!:rído pnra a nserva o pcn!litimo posto. ~ no mínimo l/1& p::tra o antepea:.i.ltimo posto, dos
remunerada, perceb~rndo a remuncr11çllo a que !iz.:r jus em ftm~o do prcti'-"O:t. QuAdr,ps, exceto qutm.do o Ultimo • o penUlUmo postos torem
:~eu tempo de serviço.
Capil4o•'i'enentll! ou C~pit4o c 1~ Tenente, caso em qao u propore~ se•
rio nil minimo l/10 e. II~. respecth·o~~mente.
t 1! O nt.imt-:o de \rat;"aa p;i-A promodo obriJ:at6ria •m cada ano·base para os p4)sto!t reLuivos ;:aos itens IV, \', VI e \•II dtt•:.O .urtll:o ...
:rã fil.:.:tdo, para cartra 1-•orça, em decretoa separados, até o dia 16 lquin&eJ
..Beç.lo li - Da Remuncr:~çlo
de j.a.u11iro do ano se;uinte,
§ ~ As Cr.:tcOes q,utt resultarem dA llp)fc:aC'I.'Io das :nDporc:Gc. esta.,_·
An. 63. A remunoraçl., doa militare:.. de-vida em b.:.ses estabelt:d·
ledd.:ts ne11te o.rti~,;o :serllo adicion.:td:u. ewnaiALivamente. no:1 c:itculos
.bs em legislac!o espcciílea comum b Forças Annadns, compreende:
corrnpond~tntes dos anos seiiUintn, ati complt'lar-q pelo menos 1 lwnl
I - na ativa:
Inteiro que, ent.llo será eompu~oado para obceactlo da 1Uila vap para proli) vericimentos, constituídos de soldo e :r.adfjcaçOt!s:
DUH;:IO obriptória.
·
bl fndenlzaçOes:
1 r. As vac;u; sulo con:lideradAs obezua:
II - na Jnath·idade:
a) na data da assinatura do ato qu~ prom~"ft •. Pa:laar pAra a loatiri•
at Provento•. constituído:~ dct :10ldo ou quotas de soldo • «ratifica·
dade, transle,-ir de Corpo ou Qul\dro, demitir ou AA'fte&ro miiitar.
ç6.. fncorpcmh·ci.s; e
bJ na data fixada na r ..l de Promo~• de OF~iaJa da At.lva d.. Foi-b) indcnizaçoes 1u inatividade.
ças Annadaa ou s:eus rcplamcra.to:1, em cuoa neles indicadoao e
Pad.p-afo único. · O militar far' jus, aütda, 11 cutros dJmtos pcc:u·
cJ aa data ofkialdo óbito domilir.ar.
aiãrios em casos especiais.
·
Art.. CJ. N.llo huert promoçto d& militar PGI' oca.Uo cM sua Lraa:lfe.
Art. 51. ·O soldo 6 irredutível ct n.lo c~~;tá :~ujeito a penhora. seqQes·
rfg_cia. para a userva nrawt~I'Ada ou retorma.
cm nu arresto. v.xceto nos c::t:so-s pruvistos em fAi.
:Art. bO. ü valo,- cio MrlÜ.u • l..,u.;.: ~:C:õi: o ::::.2!~:1:' o:!~ ~hVII, •h• l'f'l1lfiF"
8Gcto JV - Du Urias e dct outro• afastamentO$
vi remunerada ou rrro::-m:zdo, Ce um m1t1mo a;rau hienh·quico, reuah•a•
·
ltJDporir.ios do lft"\."iço
do o diapo!loto :no it11m II do c.aput do anf,o 60.
1111

N•·

e

Art.. SÇ. Por oca silo de sua pasusem para a inati'\."idade. o militat" terá
dfreolto a tantas quot.êls de soldo qua.ntoa !otto os a:no1 de sltrtlço, compu·
Wvcis para a inatividad~. ntl! o máximo de 30 (trihtaJ ano11. reualvac.!o o
disposto no item III do e.apuc do arC;zo 60. ·
Parácrafo llnieo. Par.a •f•ito de contaftlD da:1 qaotu, a Craçlo de
kmpo i;ual ou :1uperior a lSO (cttnto • oitenta! diu ser:i comiderada 1
(um) ano.
Art. 67. Nos termos do f 9'! do ut. 93 da ConsdtuJço'io, :t. proih!ç:Oo dlt
acumular pro,•«mtos de i:natividade n4o H ::tpiica aot1 tnilluares da ru~rva
nmune-rada e aos ~formado:~ ~u:anto ao exercido d1t man<!,ato •letivo.
quanto ao de func;.ao de maçistério ou d• car~;o· em cumisslo ou quanto ao
eontnto p.:trn. prestaçlo ôe attrvicos '"cnic:o• ou ••p•ciaU~adol. ·
Art. 6S. 0:1 proventos d• !natividade sel'i!O revistos sempn ciuc, por
·
motivo de altera c lo ,cl.o pt.~der aqui:~iüvo da moeda. A moc!ilieanm. os van•
cimentos do:~ militnres cm servieo acivo.
P&n.:rafo llnico. Re:ISillvado:~ os ca~s pnvi~tos em lei, os p.r«wen•
tos. d.a inatividadc nllo poder4o e:ccedr:r a ttnn:~~rn.e-to pr-rcebida pelo mi·
litar ela ati v& no postO ou i[r&dua~lo cornspllondcnte aos dos ..ua provea.•

too.

1\J't. Cll. F4rlaa alo &lastamentos touts do tld'wicv, uual• ohrlptAS•
riamente concedidos aos militares para deKauo. a partk do llltimo m6a
do"aao a que :11 rererem e durante codoo ano sepin~.
1 1! O Poder Executh•o rixará D durac;llo das fériu, baeluaiw para
O. militare• aerviado •m localidades esJMCiab.
·
1 r. Compctto aoa lllniatroe Mllitan:1 reaulamea&ar a ccmcaa:do dt
flrtaa.
·
1r
A cancl'lslo de flri.. nlo I ,Prejudicada ~olo pao anterior deli·
ceaça para tratamento da anúde. Uccr.~:~. fSPifC'ie·. 1em por puniclo an1'"
rlor d~ou·eate dct contravenc4o ou a.f' ~ranl'~tre~o::. ... o disciplinar, ou pelo
estado de g~.:ern.. ou para que sejam cumpddos atO:I de urvico. btom como
dO anula o direito iquelu Ucenc:as.
f .r. Somente em casos de interos•e da se(NI'&a.Ç& nacional, ~e maau•
tea(to da ordem. de ext:ram:a neces(idad• do servico. c!e trausrm~eia pa•
ra a tnatividllde. ou para. cumprimento da panic:4o ckconente d• coot.ra•
veaclo ou de transcnss.ilo dís'ciplhu:r da :u:~ureza Jl'&VIIt e •m c..o. d'e baf·
sa a ho:~plul. oa miliuues ttrlo ia::.errom.pido ou cleix4rlo de prar lUI
lpoca prevista a período da fdria:1 a quo tfvuem ~ito. Ull:liU'andooH o
rato em soq,s asaeftt.llmcnCO•·
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t ü! Na impossibilidnde do ,~:ozo de férias no ano s('~uinte pelos moUvo:l Previstos no pt>.r:i~rafo antuior. n!!'sa:lva.dos os co~os d~ co.n~raven•
eao ~\- transv;ress.:to disciplinar cie cntureza IO'D.Ve. o p~nodo de fcrl:l.S n5o
cozado scrd computado dlm·a.·dia, .,t:lo âobro, no momento da pn~.ucem
do nlili.tnr par.:~. .:1. inuti\•ld:uie e, :::.e5t::J. situ:~.c:1o. pau todos os rfc1tos le•
cais.
Art. E:.C. Os militures t~m dircit.::~. ainda. ao.1 :a~,v.uintes ~co~io_d~• de
afastamc:nto totlll de. ~~>crviço, obcd~·.:id;;~s as ài.opo.s1cOcs lt'~JS e re10u1a•
mentart':l. ;JOr moti'\.'O de::
l - nüpuias: ti lolmf dias;
n - luto: ll (oitol dias:
III- inttualacG.o: atli-10 ld~:t} dias; e
[V- tcll.Diit.o: a~ 30 !trinta) dias.
Art. &&. As férias e o~ afastamentos mencionados no artltto anterior
slo concedidos com a ramuneraç4o prt''Vista n& lea~:islod~ especifica •
computados como tempo de efetivo serviço para todos os elettoa leKotls..
Are. te; As férias, insul•çlo e trAnsito doa milit:uc_s qu': •• enCO'Il•
tn=:s a 1ervi~o no •.straDcoiro d•\.·em ter rea:ulameDtacao 1dent1ca para ••
trb Forcas Armadas.

· t 2! A iDtc-rrupç.lo de licença para tratar de interess• p&rtitular será
definitiva C'lUllndo o milftar for reformado ou transrerido c-z cfüe;o par:a a
res•rva remunerada.
ft'a! A inte:rrupçlo da Ucenca para :rau.mento é.e saUdede pessoa d•
lamíUa. p.o.n cumprimen:o àe peua discíplinar (lt::C im;i'orte em restriç.lo
dalibeJ"dnde indh."idual. será re~:U~ada em cada Forca.
Seç4o VI - Da penslo militar
Art.11. A PfltlSio militar destina-se a •mpar=r os bendicidrios do
militar fAlecido ou extraviado e será P•E• confor:n• o disposto cm lo•
cislnç.Eo e=pedfica.
i 1! Pttra fins ele t~plicaç.lo dn le;blacdo t'S!leeif!u. será consié.ero•
do como posi.CI ou nzu.lunc~ cio milit~r o corrnpo:odent:e ao soldo cobre,
qual forem cnlcJ.:I:.C.:~s .o.s SUilS contribu.ic6es.
f 2! Todos os militares .s.G.o contrib~ir.tes ohr!~tórios da penstio mi·
litar corrC''S;lOndente ~o seu posto ou gradUa-;~u. coo.,. exccç6es pnvi~·
t.as em lcci~laçüo es~K;eifiea.·
1 r. Toda.mUitar é obrip:mdo a (aur sua declaraçl1o de beDeficilf.rloa
q114'. tut.h·o prova Cl4 contrário. pre'\·alec:crrá para a habilitacAo dos mes•
mOa à (Wnslio militar.
. Art. 72. A penslo milita:r dele,... nas prioridadn c condle6cs esta.•
belecidu cm le~islo1.cllo ..pecí!ica.

CAPITULO II

SeçiSc V- Das Ucencas

n.. PrwJ"OPtlv..

Art. &'1. Lic.nca " a autorizaçlo para llfast.menço tptal do s•rvlço.
;3 ~;;"G:ti;~

cm .c:crtear u.-.:.po.-!=!w, wn.;.o.:!i.:::õõ -... :=.;!!=:-. ;.~~::.:!=."~

leais • ni;:Ulam•nures.
t 1! A licença pod• ser.:
••••pecial;:
bJ para tratar de intereSse particuln;
cJ Pra uacamenw desaUC. de pessoa da familla; e
cU para tn.tamento de s1u!de própria.
f Z! A remuner•çlo. do militar J!c.nc:iada Hri. re~lada •m lellrisla•
elo específica.
t S! ·A co:saceulo d• licmça " reca]ada ~los Miniatros das FMças

Slnplares.

Art.. t:&. J.ieenca esp~iol és autoriznçlo para o atast~:~mentototal do
Hrvi~o. n:latlva a cad:~: Cectlnio de tcm;o de efeti\'O •cor\·ieó r-testada·, ~on·
C'fllida :ao miUt:n:· que- • reqa:eira. ~n:!m qutt l.mplique em qualrt.uer restr1çao,
pnra Dsua carreira.
·
f 1! A Ucen·ea II!Spt-clal tem a dunet!io de-: (seis) mé•cs, a lU (tOl(.ôldll
dtl' Uma IIÓ \"el(.: qua.ndo :~olicitado pelo interusado e jull(aóo conveniento
pela. IUtoridade competenUt, poder:i ..r pan:elada em 2 ~doia) ou 3 (tris)

.......

f 2! O período de Ucets.ça •speclal n4o incenompe- a coacagom. de
ttompo de efetivo serviço.
.
..
f $! Os pt-riodos cie.llccnç~ e•P~inl nao gozados pelo milit:l! s4o
C'omput<J.dos em Qo!.Jro paiol. fins exclush·os d~ conta~t-m· de tempo' para a
juuu~u~cm à inutividodc e. r.esta situacAo, ponr. 'odos os efeitos lc~ezl"is.
f .C~ ,\licença c-sp"c-cbl n5o i:.' p'u.judicoda pe_lo ~ozo nr..~rio~ de qu:.l-·
quer licl'nr-11 p:u.a tl:'otnmentO ·dê S:uicillt e' p:sro que sej111m cumpridos ate•
·ele M.orviço. btlm como n40'tlnnha o Uireitb àquelas Ucencns.

f 6! Uma v•z concedida a lic•nca especial. o miUt.ar werá exonerado
:c1o cargo ou d:lsP'Cnsado do •x~tn:lcio das fune6es que ax•n:er e ficar• à.
dl&posi~lllo

do órpo de peuoal da· resp1:ctiva Força Armacla, adido i Orpaizaelo Milicar-ond• !'JO.rviJ".

Art. ct. Licença para untar de int•resse particular f a autorlzaç!lo
pano afl!lltamentc total do serviço, concedic!.o. ao r.tilltar. com mais de lP
ld•zl anos de efotive serviço. que a r\l!oueira com u.quala finalidAde.
Paráp-afo \bdco. A lictonça de que trata este an.iiJQ ••r• sempr• con·
adida com: pnjuiao da rnnunernç_,o e da contall'em die te"rripo de ofetivo
Hrviço. ctxceto. qUinto a
último, para fins á.o lnciicat;4o parn. a quota
compull!ló.da.
· ·
·

••tct

Art. .70. As IIcençn poderio H!' interrompidas a p1:dldo ou nas coa•
t1Jç6es cstabel(lcidu z:coste an:i,-o.
f 1!' · A la~pefo d:~.lie•nça especial e da liceDca para tratar d• ia'&crusc part~r:nl:t.r pod'!'ri nco:rrer:
·
.. em caso de" mobiUiaC:Jo e estado d• 1:11erra:
b) em caso de d.ecnta~lo de ••cado de emer;fnela ou de ett:ado de
IILio;
et para cumprimento de sentenca que Importe em reatriçlo dalibuda•
ü !ndh·idual:
d) para. cumprimento od• puni~ao dbciplbutr, conforme re&a).:~do pelo
l'ftpect.Jvo MinisUrio ).!iiJt.sr: e
e) em. cu o de dPnúllcia ou de pronúncia ~ proceuo criminal ou !ndl·.
cfaç.to em inquérito militar. a juízo da aw~idadc c;ue efoJtivou a de!lún•
da. a pronUncia. ou a indici•elo.
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Art.?S• .t\s prerrop:dvu elos ridlltares sl1o cons•.ituídas pelas hon•

raa. di.cn.idades .- dist.in(Ou d.evid:as ao a &raus ~ied.rquicos e cat~s.
.Pari,crafo llnico. S!o pnn-oeatlvaa do_s_mUitaru:
al wu• àv 1.ituios. Wliiormes. uis:~aUvos, tftSirpu&S e .m'oiemas müiut·
fH das Forcas .Armad01.s. cont'spondantes oo posto ou ,;raduaç&o. Corpo..
Quadro, Arma. Sll!n'ieo ou Carp;
bl honras. tr.ttamR:O • sinais de respeito que 1hH njam assecura.·
dos e~ leia o re~lom•ntos;
c) cumprimento d• p.e-n• de prido oa cletando somente em ora:ani·
uc4o militar d:t rHpectiva ForC'a cujo comandant•. chHe ou diretor UI·
aÀa precedil!nc:ia hlerârqu!ca, sobre o preso ou, .na impossibilidade de
cumprir eau disposiçlo. em ('lraanb:acao militar de outra Fo~a cujo co•
mandant., chef• ou diretor renha a nec•slliria pncedfncia: e
d) julpmento em foro esp~:eial. nos crimu militarea.
Art. ?4. Som•nte em caso de flaç:tnte ddito o militar poderd ser
pnso por autoridade policial. ficaado ••ta obri"ada a entreP,·lo im..
diatarnenc. i autoridade ~ilitor mais próxima, só podendo reU·lo. na
del•pcia ou poste polkial. durante o tempo nt:":es•ddo à l•vratura do
Oasran~.

I 1! Cabe i autnridade zn_llltar compet:•nte a inidativ:t. de respon·
ubilhu autoridade policial qu• n.lo cu.<>r)prir o disposto neste artico e
a que maltratar ou coDs~ntir que stoja mllltr.o.tado qualquer preso mili·
tar ou .nto lb• d•:' o uamm11ntu devido ao soa posto ttu grcduaeto.
I r." Sot. durante o procnso e jul~zr;ento no foro civil, l\ouvar p ..
riiCO de vid:t pnra qu:r;lquer preso militftr, .o. IUCoridade milit:tr compe•
tente. mcdiaute requisie.:to dt~ :sutorid:1de judici:SriA. rhandari cu;udar
os pretórios ou tribunais por íorç:t federal.

Att. '15. Os mmtaru da ativa. no exen:fcio d• run~os militares,
s::lo lHspensados do sen·iço nll lnsUtu:lçlo do Júri • do serviço na Justi-'
ça El•itoral.
~

II - Do uso dot uniformes

J..rt. ?E:. Os unUorm•• d .. Forç:as Anuadas. com nus ·distintivos.
"Jaaícniu e emblemas. do prh·a.Uvos doa militants e sirn.boli:am autod~
dad~: militar. cq,m as prerro;advas _que lb• 140 h1•nntcs.
PÜi~fo dn.ico. • Connjtuam crimes prnbtos na lea:blnçlo •s·
-pecffica o desre-speito aos uniformes, d!stintivos. inaígni.o.s • embl•m••
..wtaru, bc!m como a.u uso por qllfl'm a eles nao tiver dlnito.
An. 11-. O uso dos uniforme• ~Dl..HUS dlatiDtivos, insf~iaa • •m·
blemas. bem como os modelos, éescriç4o, composi~4o. ~as DC'U!'ôclu
e outras dispo:~~oi~cs, silo. os CIUbe!ecidos na n.:ul~entaçlo tlf.lecific&
di -:!li• ló"orça Aronada.
f 1!
pJ"'ibido ao mitiur o uzo doa anJfonnes:
a) ... ny,aifesta~l'l:o de carliter político--panldirl3:
bl ~rn atlvirhlda n!.o•mü.!t:tJ" no estran6iro, satv"! ..,,.,.,..·
mente àctermia:.ào ou •utorixadO;,.
· ·

:e

ct na fnacividotd•. salvo pua cornparKer a solenldadu m".
en-im6nias 'civic:1s comcrnorativa.s da dst.as nacionais ou ato& :~oc:i$i•
·aolenes do carâter parUculer. dnd• que autorizado.
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§ 2'!' O oficiu.1 na lnath·idz.de, quando no carato de :Ministro de- Es·
tado da 1\hriahr. d.l Exé::-c:ito ou da Aeroaáutica, poc!er.ó. uur DS mt:s•
mo1l tmironnes elos milit.anoa na ati•ta. ·

f .S! Oa militares na ln:a.t.ividade cufa conduta pona ser c:onside.ra•
da como ofensi'\·a i. dii:Did•de da. cluu pod"rio su de!initivru:1entc:
proibidos de usar uni!orm1u por dec:is::!.o do lliuistro da rtospectiva Força Sincula.r.
Art.. 1&. O militar fard.:tdo tem u obripi:G .. eorrespondentas ao
v.niform.o que use e aos distintivos, emblemga ou b ind;niu qua os·
te~te.

Azt. 79. ~ ve~dado b Forças Auxiliares e a qualquer ritomento civil
on:::aniz:a.ç6es civis uaar uniformes ou ostontar distin.tlvos. insieniaa
ou emblemas que pouam. ser con.fundidos çom 01 adotados nu Forças
Armadas.
~u

Paráa-rnfo único. Sa:o r.espon.sâveis pela fn!raçi!o das d[spos[ç(les
deste artlço, nlé-JD dos indl•:ià~os que a tenham com~tido. os coman•
dantes c!all' Fot"('.:lS Auxili:ura. c!irctorcs ou cl.c:íes dll' rep:ut!ç~es. Ot'l(n•
niz:u:oc:s d~ qunlc:ucr n.:l~ut"eza. fi:T.l.:II.S ou f'r.tprelo(:ldores. e~pre:ms. ins•
titutos ou d01p:t.rtól.ntt'ntos que tt·nhni:l n.:iotado ou consentido se;am usa•
dos uniformes ou n~>:.cntados di:õ:i:ltivos, inshtnlas ou embl•rn•s que
posn.m ser cc.nrundidos co!ll o:r adotac!.n• nas I-'orço.s ~\rmad:ls.

TITULO IV

CAPITULO I
Daa Sicuaçtle• E•pecla&
Seç.i:o I - Da arrepç4o

Art. 80.
AEHpçJ:o li a situaç.lo na t~aal o mUltar d11. o.tl~a deixa
da ocupar va~&:o na escala hier::i.rquica da ..u Corpo. QuadM, Anna ou
Servi~, n~la p~rmnnac;endo sem número.
An. &1. O militar será. ·~~~:ado e con.sidanulo. para todos os afel·
'-Os Je~rais, como e-m serviço ativo quan.do:
I - for nomeado para carco ·IDiiitar ou considerado de natmeu
wi~rLit.t. Wa.U.Üwi:~dc.io am i~i ou tlP.cntfJ, nn p,~~,., (1\i no \'~trtln!!'e'lf'O. alio
pno..,.istO AOs Quadros da Or~at1izaclo oa Tabelas da Lotaç:.ao da nspec•
1.ifa Força Armada. exceçlo fei~a aos membro• das eo~iasG.. de
do ou de ru:u.zisi:cJo de material. cos ob1arv4tiqres da ~~:a.arra e aos eata•
a:iários por.a. arw.rfeJcaamento d., conJ:.ecimen~os militares em orcabiza•
çOe11 rnilitnres.ou industriaifl no e.strançeiro:
II - for posto •.disposição exclusiva de' oatro Ministério MUltar·
para ocupar car:o militar ou consid~rado da natureza mUltar:
UI - aeu:ardo.r transferência t::t offlt:io para a reserva. por ter aido
enquaàrado em quo.isquar do~ rec;zuisitos qa.o a motivanun:
IY - o órg4o competente para fonnall:usr o respectivo processo ti·
ver conhecimento oficial do ~dido de trana!srincia. do. milita& para a
reserva; a
V -houver ultrapau:~.do C f:seisl ma:1as conti'Duos na.sltuaç.5o de·
COn\·ocado par:~. !uncJonar cor.~o ..\Uniatro do Supf!rior Tribunal Militar.
§ 1! A agn;;nç4o de mi!it:L..r nos cuoa dos i:.na I a ii f contada a
partir da d~ta r!:t posse no novo cu~ ató o reareaso & Forçã Armada a
que pertence- ou a trans!erCncia as. olfkio para a reserva.
~ 2!
A agregaçoto d• militar no caso do ic.:n W é contada a putir
da da'a Indicada no ato qu~ tornnr pUblico o rl'spectivo eventO.
§ 3~ A acrer.-.:t<;-lo de milit:tr no caso dr; item IV i contada a l!'lutiF
da Cata ind!cad11 no a'o que tomar pública a comunicaç4o oficial "'té.a.
trsn.sferincia par.:~ "'" ..Ost!'rva.
§ 4~ A a.J:re~çfto c!e miUt:s:- no c.a.ao do it.m V conta.da a partir
do priceiro dia .a.pó.s o resp•.:tivo prazo e enqu:anto dur:ar o even•.,.
Art. 82. O cilitnr serd a,c;re~ado qu11.ndo for ~utadc tem!•on.ria·
ment.e do serviço at.lvo por motivo dllr:

••tu·

«

I - ter sido jalpdo lncaatu tamporariamu.te, após 1llll ano
eontfnuo de tratamento:
Jl - haver ultrapassado uin ano eon.Ubao em lkenç• para tnta•
meato de uddct própria:
III - haver ultn.pasa.11do C (Mil, mosea contlnuoa em Ueenr;a Ptl·
n tratar da Jnt.aressa partlcular~
IV -: haver ultrapftssad~ e (i:Oisl meses contínuos em lfcanea pa.
.ra tratar de Slltide de pessoa da !mnilia;
Y. - COT sido jula:ado incapaz defillitivamante~ aoquanto tramita
o proeesao d11 ~forma;
·
VI - tar sido considerado oficblmenw extraviado:
Y{l - ter-ao escotado o prazo que car3'ctari.t:a o crime, de denrçlo
,Pradato no Cddi«o Penal Mmr.u. sa oliclal ou praça com. establllclade
uaqurada;
·
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VJJT - eolllü d.ucr'"-Or. tttl"•se .. p..-oseratado voluutariamento. oa ter
sido capturado; e rcJ:nciuíclo a tun óa se vw• ..,~"";:::..-;
· IX - se ver processar. após ficar exclusivamonu à db:poalçlo da
.Justiça Comum;
X - ter sido condenado 1 pr:ona. restritivo: de liberd:1de superior a
G (aelsl meses. em sentenÇa trans1tacb. em juhu:do. enquanto durar a
u:eeuÇ"IO, excluído o período de sua. suspun:lilo condicional. •• concedi·
da esta. ou at6 ser óec:larado indl:tno de perte"ncer b Forças Armada&
ou com c)as incompativel;
XI ter sido condenado à pcma de susprnslo do exerc:lclo do
po.to. craduaçto, carço ou f:Jnçdo prevista no Códia;::o Penalli:IiitL-;
XII - ter pu~ado 6 disposiçlio dr Ministério Civil, de '61"1'10 do
Governo Federal, de Go\o·erno Estadual, de Território ou Díiltri'-0 Fader~_. para exercer funçllo de n3.tureza eivil:
XIII - t•r sido I:.ODle'll.dO para qualquer C:ll'JtO público eJvfl tomporúfo, nlio eletivo. inclusive da adznia!straçD.o indi.reta: e
XIV ~ ter·se c.:tndfdatec!o • csrto eletlvo. desde qaa conte S fçfncoJ
OQ mais an.os d• serviço.

f 1! A azreuçfto de militar no:~ casoa dos itens I. II, III e ]V é
contada a partir do primeiro <iia o.pós os respectivo.,~. prazos e enquaato
durar o e\•ento.
f 2~ A agre~açlto de militar nos casos dos it.e.aa V. Vl. Vll. VIII,
IX. X e XI ci contAda a panir d.:. d:u.a indli::~:da no ãto que tor11:1r púbiJ·
coo respectivo e\"ento.
.,
f 3! A airet~aclio c:!.e tt:.ilitar no;;· cnos dos i::tns XI! e XIII i coa·
tada a p•rlir du cl.:r.ta de pene no 110vo ct>ra;::o :1t4 o r~cruso à Força
Armada a que pcrt~ace ou tran!'lícréncia e.x offlcio para 11 reserva.
. • I C! A acr•~:t~;ç4o di milftu no caso do Item XIV 1 cODtada a partar da dat.a do r~ez:tt.-o como candidato •té sua diplomaclo ou saa regres.so à forca Armada a que pertence. se nGo bouvar sido eleito.
.
Art. S3. O n1ilitar Al;:fl!;:atto fiea •uitito is obriça~;Oes discipliruu·ea
con~ll'rnentc.s
suas ~lacoes com outros mili~res e autorldades civis.
saho qunr::do ~!tul.ar ae earco que lhe d~ precediac:ia runcionaJ aobN
outros militares mo.is r.aduados ou mais ant~oa.
Art. &1. O IJlilitar ta~regado ficará ad!do. para e!«!'ito di' aluracaaa e
re~un.uaçlo. & orn~h:açt.o militar que lhe for desi:nada, eontin.uando
a figurar no respec:nvo rl:ldatro. sem n:.imero, no lupr ~ até entto
ocupa \o· a.

*•.

Art. EIS. A &ltJ'I'P'De4o ae faz por ato do I'Mafdente da Repdblfea.oa
da DUU)ridad• 4 qual tenha aido deie&(adà à devida competlllcia.
·
Seçt;o 11 -.Da nwerdo

~.se. Reversll~ I' o ato pelo qusl o mUltar aznpdb retorna ao
respectivo Çorpo. Quadro. Arma ou ServiÇO tio lop cesaa 0 motiYO
QUt' dttermtnou a sua ;tJ:I'e'~:":lii:IO, volta~::~do a ocupar o lupr que lhe
competir na r~spect.iva escala num~rico:, na primeira vap qua OCOZTet:
ob,enaclo o d1s;~ouo no § 3! do ~iz:o 100.
•
Paráara~o. ainico. Em qualquer u.m.po podará se detennfnado a ,...
vers4o do mibtar aançado nct~o cuos previstos nos lteas IX XII e XDI
do anico ~'!.
'

.A.n.. 8';. A revers4o será efetaacla medlete ato do Presidente da
Repe;bllca oa d:~. autoridade • qual tenha &ido delepda a dmda eompeo
tfnc1a,
SOÇ&!o III -.Do e:r::cedentll
Art. 811. •~:ccedente é a altuaç4o tran.sit6ria a que, eatomaticameete, passa o m1htar que:
I - teD~o cessado o motivo que determinou sua aanaa~o. ravarta. ao r.spoct1vo C~rpo. Qu:~.dro Arma ou Serviço, estando qu.alquu
destes com aeu efeuvo eompl.to:
·
II ..:. a~:Uarda a c_oiocõlC4o a qut faz jus na asc:tla hierárquica. apda
haver t~do transferido do Corpo ou Quodro. escondo os mesmos com
s•u deti'I.'O compi•U):
III - I promovido por b"ravura, s'em haver vap;
IV - e promovido indevidameJ:ltaõ
V - sen~o " mais moderno da resJ)(>Ctfva el'cll!ln bi~~tr,rquica. u1·
trapasst o "Cet1vo de st'u Cor,,o. Quadro••-\rm& ou St'rVI~. em virt1,lda
da promoçlio de outro militar em reuõ~.reimtnto da precllriclo: e

VI - ten.do cessado o motivo qu. determinou. aua reforma por la·
capacld.odo dcCinitiva, rotorp.e ao respectivo Corpo. Quadro, Arma oü
Serv.leo, estando qu:1lquer destaa eom sau efeth·o completo•
I 1! O mWtar. cuja situaçlo é • de escedote. aalvo o indeYida·
mCAtG promovido, ocuoa • ~ama posh:l.o relativa, eiD anti~dade..
que lhe cabe na esc•l• hinárquica • nceberá o Atimoro qúe lhe compelir. em conseqQincia cb pdmelra vap que .. vuifica:. oburvado o
dlaposto DO f 3! do arti1o 100.
I r. O Dlillrar, cuja sltaaclo ' de axctd~ate. I considerado. pan
todo•· 0.- af~itos~ como em tfetivo serviço e concorrt. raapoimdos os re-
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.QUialcaa le~~~:ais, •m ip;ualci3de da condiçMa .- san nenhuma restriçio, a
qna.IQ.uar c.:q;o miUtnr. bem como 1 promoc;do • i quota compulsória.
·
f r. O militar promovido por bn.,-u:ra trm hanr va1a ocupari a
primeira vap aberta, obacrvaclo o cliaposr.o no i r. do artJa:o 100, da,locando o critério de promoçlilo a nr s•cuido para a ~P aepia.r.e•.
1 4! O miJJtar promovido indevidamente •6 eom.ani anti,Ohtiade fi
•--.Ü..•IÍ v uUna•rv qu.• ÜS• compt:dr na •JfCaia ãíuarq,uic:a quanüo a "'•"
p qaa dC\•eri pruncht~r corresponder ao criuirio pelo qual deveria ter
aJdo p1qzDovido. desd~ ~ua sati•íaça aoa requiWtol para promodo.
~o

IV - Do auaenta a do desertor

- Ari:89. ·e: CODsidcor~do auaaata o mi,litar qua. por maia de 24. (vinte
a quatro) horas consacutivaa:
I - deixar da comparecer a aua orpnlzaçio militar aem comuni·
car qualquer motivo da impedimento: •
II - ausenta~•. sem Uceaca, da orcaalzaçAo mUII.ar onde Hrv. ou
Jocal onde deve pttrmaoccer.
Pani&rafo úaico. O.corrido o prazo mencionAdo neste ert.i~. serlo
obaorvadu as rorm.:t.lldad111 pnvia\.aa em le~:islaçiO especifica.
Art. to. O militar 4 co1uiduado desertor nos casos previsto. aa 1..
afsla~lo pcna:l miUtar.
Seçlo V - Do d"apancido e & extraviado

e

ArL 11.
conald~trado desaparecido o militar na ativa que. no de·
MJD&Mnho de qualquer aerviço.. cm viacem, em campanha ou em caso
de calamidade pública, tiver paradeiro icnorado pOJ' maia de a (olt.oJ
dlu.
Paricrafo dnlco. A alt.uaçlo de desaparcdrneato 16 ser.l: co:aaldora•
da quàlldo n4o ht~u,,.wr indício de d.:~sercto.
Art. 92. O militar QUt'. na forma do arti;:o anterior, prrmanec.r da·
Npa.recldo por moia de 30 ltrlntuJ dias~ srrà oticiaimento consi4crcado
extraviado.
·

t r. Ultra-PassadO o priÍzo a que ••-- cefrrs o pat:•.Qraro 11ntorior, o
militar aftá considerado daaUpdo da orõ:aniz.r.u;o a que estivar 'YÜleu•
Jado. deb:ando de contar tempo de aerviço, para fias da trat~sfarlnci•
,-ra a lnatividado.
S'eçt.o II - Da trauaferfntla para
a raaerva rt~muaerada
Art. 9&. A pasaqem do mllftar à sltuaçlo da inativldado. m:utdlante
transfarincis paca. a raurva remunerada... elotua:.
·
I - a podido; a
ll'- ex ol/Icio.
P11rAr;rafn t\ntcn. A_ tcrtln~ft!rl.-nr.ht do miHtar psra a ,.i'IOrva ramu·
DUada poc1e ser. ausp:~nsa na vigencia cio eacaóo ciw aruwulf.. iiii ..LMW .J.
aft!o, estado dtt cmerdnci• ou am ea•o de mobilizaelo.
Art. 91', · A tnnsferfncia para a reserva remunMada. a pedido. sert
concedida, m1diant. requerimcntu, ao militAI' Qua contar, no miaimo.
10 {~intal anos da Hrviço.
•
I H' O oficial da ativa pode pleitofoa.r t.ranJferfncia pa:a a reurva
nm.unarada medi:tnte !.nelusto volu.ntúia na quo~ comptdsória.
f 2! No caso do o militar haver realizado qualquer eurao ou eat'· .
lfo de duraçlo SUõlCrior a 6 bcl.st m.sea. por conta áa Unilo, no estral'l·
piro. aam haver decorrido 3 {três• anos da MU término, a transferênCia
para a Hse-rva só será concedid:t mediante indeniZfti;lo d'l todas as' d..•
pesa conespondcntes à rca.UzaçAo do referido curso ou estárfo, inclu·
alve as difecct:ças c!.t- vencimentos. O cálculo da indenizaçao urà ora·
luado "rios rosp~ivos Mlnistirioa.
f I~ O dlapo.sto no oaz4zralo anterior nllo •• aPltca aoa Ortclala
qur doi:c:cm da ser incluiclos em .I..ista de Etcolha, qu11.nclo nela tenha
eatn.do oficial ma!~ moderno do ..u raspecti\"o Corpo. Qu.ad.ro, Arma
oa Serviço.
t "! Nlo serf. concedida traaa(areilcia para a renrva r.munerada~
a pecUdo, 30 militar qu1:
s) nUver respondendo .t inquérito ou protesao em qualquer jurit-di·
çAo:

S.;ao VI - Dct Comi..tonado
~ 13. Ap6a a declaca~ de ntado de pern~ o• iliiUtans . .
serviço ath·o podado - r comisaionadoa,. temporariamente, em poHcM
ou crad.uaç6n aup•t"ione aos ~e aft:."tivamente poasuln:m.
PaÚj;l'aro úniro. O eomisslouamaoto da que traua ene &Rico MJ1l
rtcWado em lazialaciO npedficL
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•

b) estiver Cumpr.lndo pena de qualquer natureza.
.Art~"és. A tnns-{er~ncia pa.ra a reserva r~mun.enda, «".L olticlo.
YU"Hfcar-sa·' sempre que ó militar incidir em um dos.ae,;uintos ca.;o&:
r - aUn;ir .. sepir:.tiiiS lc!adva-limi~a:
.
. at na Marinha. 110 Ex,rdto e na Aeronlut:lca. pt~ra oa onclala dot
Col'pos. Quadros. Armas • Serviços nlo ia.c!~oa na letra 4:
·

CAPITULO li
O.

~udo

do &rYJço Allvo

Seelo I - Da oconlacla
• A.rt. 14~ A aclaato do urrlço ativo das Forcas Anatd:as a o coa•
MOQenta deslla:amento da ld'Cftize~o a que e1dver vlnc:aladn • a~Uicu
llecarnrm do. ..IIUiatea motiv011:

I - uaiuferbda para a nHt'Y'a remaDanda:
U - r•forma;:
·
·
·
IR - dat~~balo:
IV- parc!a dt posto 1 patutt:
VVI VU ·VIII -

Uceadame.ato;
anulacJ,o d• bac:orporaclaot
daslDcoporaçlo:
a bem da db:clpUna;
IX- d•••rçto:'
X - faltclmsato: •

XI .:.... .i:i:"-Tie..

f 1! O mUltai- axclu.fdo do IOrYiço ativo • desllpdo d:a orcalduçlo
a qua ••tiver vinculado pas,m a inwcrar a n:~~erv:l das Fo~u Arma•
dai:. IXCUO se incidir em qualquer dos itent ll. IV, VI. VUI. IX. X I XI·
ü:na &rti&o oa for licenciado. u offlc!o. a bem d11 disc:ipliD.L
I I! O. atos rafuant91 ls situaç6cts de qus trata o prctua.te artlp
&lo da al<:ada do Pr.aldenta da ltepúbUca. OD da autorid11d1 çomPQU~at.l
para rtalld·lo .. por Ulec.tÇIO.
' Ar1.. 95. O. militar n •tl•a. enquadrado em um dos lt.na t. n. V a
VII do artico anterior. ou. demicsionirio a p<:rdido, c:ontinu.ari no
uarcfcio de suas runç6GS at6 Mr desllj:&do do~~ orc:anlzaç;1.D milit.w em

...........

I 1! b d~~tsl~mnento do mUltar da orpni:r.:aç4o em qua sena da.,..
r' nr feito após a pubUcaçlio 1m Diário 0/ichl~ em Bol•tlm ou em 01"'
. . . de 8..-vko d••ua orpnb:aclo mUit.u. do ato oficial cornçaadn.·
ta. • n~ podarli •xc.der "r. Cquarea.&a • cinco) diaa da data da primaka

pebllcaçlo oficial.

A1mfrant.-·de·Esquadra.. Gaa:~ral-da-Edrcltq •
T•nante·Bric,adelro ....................... -: ............. Cl5 &D.H
Vlcc-Aimirante. Gon:~r.aloda-Diviato • Major•Eripdelro . • • • M anos
Conua·Aimir.anto. Oneralood.e·Brip.da • Bttaadeiro ••••• • • ••• 61 onos
CapítiO·da·J.Iar·a·GuaJTa • Coron-al" • • • • • • • • • • •• • • • • .... • •••• •• &I anot
CapitAo-de·Frtt!ll:ata o Tenante·Coroael •••r•••···••••········· Manos
Capiti.O·do·Corv.ta • )olajor ..... ~., ............................ 52 anoS
CaplUo-Tenant.a ou Capltto • Oficiais Sabaltarnoa .....
48 !lD~
bl na Marinha, para os oficia~• do Qêiâd.ro da Ortclals Auxiliara a da
A.nnad.a (QOAAJ. do Q11.:1dro de Oficiais Auxilia.rtrs do CFN IQOA·
CFNJ, do Quadro d. Múslcos C:a CFN IQOl\'lU·CFNJ, dos Quodroa
Complemo~t:tnl de Oficias de ~'larinha e do Quadro de PriAticos do MI·
nbt,rio da Marinha; no Exf:rc:ito. para os oficias do Quadro Awdllar
de Oficiais 1QA01; na Aeron.tutlca. para os OricirJs doa Quadros da
Oficiais Especialistas, do Qu.adro da Oficiais de lni•ntaria da Aero:a4a.•
tlca, do Qusdro da Oficiais Músicos (QOMU) e do Quadro da Oficiais
d• Administraçl.o IQOAdm):
·
H

--

....

......
.. _.
Id.adea

CapiUio-de·Fracata • Teri.ent.a..Cozoa.t ••••••••••••.•••••••••.
Caplt4o·c!e.Corveta e t.lajor ••• •· ••••••••••••••••• , .......... . &S anos
Capit:Ao-Tenante o Ca.plt.lo ••••••••• : •••••••.••••• : ........... .. Manos
Primairo·Tenante •••••• , .................................... . Uanoa
SIIIUDdo·Tenenh ........................................... .
c) na Marinha, no Edrcito • na Aaroa.tutica. P•~ u pra~s:

Ondu•t;6o

Idades

Suboficial ou Subtane:at.a ••• , • , •••••••••••• ,. .................. $2 ano :a
Primeiro-San;onto e TaiCelro·Mw· ···························- 60 anos
~~undo·S:::.r1:ento e Taiffliro•de•Pdmeira·ChasiÍo • , ••••• , •••··· . .fS ar::os
Toreeiro·S.:1ra;a:nto e TaiCciro·d•·Se;und:t·CI .. sa , • • • • • • • • • • • •.• 47 ano:a
Cabo ........................................................ 45 • .,,..,
Marinheiro, Soldado a Soldado·d.. Primclra-Classa ••••••••••• C4 ano:a
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An. w. A quotÀ eorn.pulsó:ria. 111 que •• ref~re o item V do a:rtiJ:O
antc!rJor, 6 dcstin~:~da a nsscsurar a r.novaç4o. o equilíbrio, a r~Jari•
dade da· ncesso o a adequaçüo dos e{e,ivos de cada Força Sin~:tUJ:ll".
III - compl~r oa se~tUintos tempos do serviço como ofic:iüArt. 100. Para aua:;u:rttr o nUmero fi:ado ~e vattal à promoçiiJ na
pneral:
forma cst.abeie~id01 no ::.rtii:O Cl. qa.ando este número u~o tenha sfdo ai•
.li) noa" Corpos ou Quadro& quo possuírem ate o posto de Almirante•
cençado
com u va~:as ocorridas" duraat. o ano cODsiderado ano-bue; '
da-Esquadra. Gencral·de·ExiÍn;it.o·• Tcnenca•Brl;:adeiro. 12 (doze) anos;
aplicar•se-ll a qu.ota compulsória a que SG r.fera o artico anterior.
bl nos Corpos ou Quadros que posauirem ate o posto de Vic:e•
f l! A quota compulsória é calculada dtoduzindo·~• das vacp fi..
Almirante, Gonernl·de·Divis.ie> e Major--llri~tadeiro. 8 (oitol anos: e
:a:adas para o ano-bue para um determinado posto:
e) .nos Corpos ou 0•.1adros que po::s~:írem apenas o posto de Contra•
a1 as Vacas rixadas para o PtiiiCO :b:nedi::mr.rne11u superior 110 r.fari•
Almirente, Goneral-d;,.·Brq:ada allri"adeiro, 4 (quatro} anos:.
do ano-base; o
!V - ultrapassar o o!lcial 5 (cincoJ anos de permanênci:t. no últl·
b) l• vacil11 h&vidas durante o ·arzo·ba5a e aberta• a partfr da 1'!
IDO p6sto da hierarquia de paz de a:eu Corpo, Quaclro, Arma ou Ser\·lc:o:
(primeiro) do j:t.neiro nté 31 (trint-a e uml de dezembro, inclusiva.
parA o C•pit.Ao·dc.A·Iat·o·Gucrra ou Coronel esse prazo será acrescido
f 2! Ndo estarlo enquadradas na ietra b do paráGt~fo "anterior aa
dto 4 (t"Jmtt.rnl anos a:e. ao compJc.u.r O& primeiros 5 fcinco) anos no posvapa: que:
icJ,. j• pu.uuir. u ._.;.,,..., e ... it~:i..iu · "'""'"" " '"uuo...,.;.;,- ioU ~.~mo~iu, ;;w=<l C:c .:..... a) resultarem da ftxaçl.o de quota compulsóri& para o ano anterior
offeial-r,cneral, ou nele estiver mctr.ic:ulll.do e vier a c:onc:lui·lo com aproao ano-bnae;.e
vaitamento:
b) abertas durante o ano-base. tive-rem sido preenchidas pof ofi•
V - tor o ofic:Jal al>ranzido pela quota compulsória;
dais ol.c~dentes nos Corpos, QuD.dros. Arm .. ou $en•fÇ(los ou que a eles
VI - for a praça abnn~ida" p'J!a quota compuls6rUÍ, na (onna re~ houverean l"iiiYer~i~u IIIIU via L,.a,.., .:1• t&n~ tU3õl~C ;;:::;: c:;:;t: c;:-c :icr:s.=
plada em decreto, pua cad:~. Força Slnculu-;
motivo à aere&'at4o, observado o disposto no f 3! deste artip.
VII - ror ofic:l.:r.l Considerado n4o habilitado para o acesso em ca•
f 3! As vaps dccorrantes da apUeac.lo direta da quota cora palsódter definitivo, no momento em que vier a lfcr objcto de apreeiaçao pa•
ria c as nsultantos das prorr.oçOes efeth·~:.Wis" nos dh·ersos postos:. fltti
ra l14:ro.sso cm Quadro.de ~cesso ou Lista da Escolha;
· tace daquela aplicacl.o fnlcil:.l, na.o ae:rlo preeDchidas por otieJo:is exce•
deiucs ou as:reaados que revotrteram em virtude de bav•rem e"sado aa ·
VIU .:.. deiJ:"ar o o!Icial·pnerc!. o Capit.l.o•do-!1-lar--t--Guerra ou o
causas da ·acrecaçlo.
Coronel de integrar a Llstn de EscoJh~:~ a ser apresentada ao Prnsidonte
f 4:!' As quota• compulsórias só serio. apJicadas quando houvltl',
da RepUblica, pelo nUmero de ve:r.as fixado pela Lei de Promoçoe-::. de
110 posto. im&diatamctnte aLa.ixo, oficias que saüdaça.m as condiçGes de
Ofici.ds ·da Aciva das Forças Arm.:adas, .quando na rd•riJa Lista de E&•
acosso.
·
·
coiha bnha entrado ofic-ial mais moderno do seu rea.,ecd-.·o Corpo,
-Quadro, Arma ou Serviço
Art. 101. A in4icaçlo dos oficias· para intecraum a quota cornpul·
s6da obedecerá b .secuía.tu prescriçGea:
JX - fo:r o Capitlo·de~~1'ar·...Ouerra ou o Coronel Inabilitado
para o acesso, por estar definí\ivamcnte impedido de "h!allzar o curso
I - Inicialmente serlo arpeciados os requ.rimentos· apnsenta~~
UÍIJ:Ido, ultrapassado duas vezes, con3ecutlvus ou ni&o. _por oficial maia
pelos oficias da ativa que, centando mais de. 20 (vlnu-1 anos de tempo
moderno do respectivo Corp.,, Quadro. Arma ou Serviço, que tenha ai·
de detlvo serviço, req1.:ererem sua 1r.c:Jus4o na ~uota compçlsória,
do ln~luido em Lista de Es.::ol.ha:
dando·se atendimmto, por prioridade em cada J)9s:o, aas mais idosos:
X - na.Mar!nha. e na Aercndutica, deh:ar o ofidal ~o p~nóltimo
Il - •• o n1lmero de ofki:ds volu:ct.trJo., na formo: do item I nlo
postD de Quadro, cujo Ultimo po11Lo Sll!'ja. êi oficial sUperior, de ln;-rn.aUn&:ir o tot::1.1 de vaps da qa.ota fi:t.ad:~ em cada posto, essa total urá
aar em Quadro dll!' Ac~s:so por Merecime-nto pcllo nUznero ele -.·cz:es f\·
completado, u officjo, pelos oficiais que:
xado pe!a Lei de Prot:1oç6~s de Ofici:J.is.da Ativ11 di:I'J Fof";IIS Arm.:adas.
quando nele Cenha entr3êo ofida.f mnis modctno do ~spt:c,ivo Quadro;
: a) contP.reril, no mínimo, e'omO'tempo c!e"•flftl"\-d àeniiÇo:
XI - inaronar O oficial no !.!a.Utit:rio .MIIiÍar, ae assim o dt!Utr•
lJ 30 ltdnta) .anos. se o!ici:..!·c:en~al;
minar .a Je;.islaçAo l"ç:peci!ica:"
2J 2S {vinte e oitol anos. 5C Capit4o·de·1\h.r•a·Guerra ou Coronel:
xn - ultr:~passar 2 ldofsl anos, coat!uuos ou nl.o, ern licanca para
3) 25 fvinto e cir.coJ anos. se C~ropiu!o·de·Fra~ata ou TenenteCoronel: e
·
tratar d• intcrene particular;
XIII - ultrapassar 2 (doisl anos continues em JJoeaça pua trata·
4} =:o (-.·intc) ancs, se Caplttto·de--Corvota ou l[ajor;
manto de- saüde de pessoa do sua família;
b) possuírem intersticlo" p"!:.r:t promoç~o. quando Cor o caso:
XIV - pasur a t'xercer car~;o ou emprep público permaota ••~
ct astlvertm comprundldos noa Umltes qamuei~tlvos de anti&(l:lda~ .
.aanbo i aua carreira. cujas funçG" ..joun de mazistil'io;
~e qu.e definem· • ftt.b:a dos que ce-nconen:s à ~•títuiçlo dos Quadroa
XV - ultrapa:~~sar 2 ldoi:s} anos da afastamento, contfnuo:s ou· do,
da Aeesso .poz: A.ntidjdade., ?.lereci:nenw ou Exolba; .
acre&aâo em virtude de ttr P~tssado a cxen:er"cmr~:a ou empreço público
dl Ainda que ntto concorrendo à constini~o do., Quadros .de ~·•
civil temporário, n4o-eietl,.·o. inclU:si.YIIi ~~t adminlstro:t4o' indireta; e
.a por Escolha. eftiveram cor.oprea:Jdidos nos lil:1ite:11 quantit:ttivo:~ da
XVI - ur diplomado em .c:ar&ô eletlvo, na forma d& letra b :dP pa·
anti;Qfdade ca::abelec:ldr» _para a O~l!.il.iuçlo dos refe-ridos Quad'roa; e '
d:Ktafo 11n1co d"o art.. &2.
e} aatis!ize~m as coadlça;os das letra& a, b, c • d. na saeulnta o,;.
. 1 1~ A transf.u-iincia para a reserva procossar<-se·d quando o mlll·
d•m de pri,)rida.cl.e:
tar for enquadr.:ado vm um. dos itens dute uti_CO. salvo. quanto ~ lt..m
~~• n.lo poa:suírem: u condicllqs re.aulamentan:s para a promoçJio.
\"~.-::uv am qll~~: ~~rl.i. o.u;.~l,a;.,::..:'"w. '"'.i, Jo."".dmeira o::~.uln;::.::õ'l;t: rlz: :::D.I:'ÇI!I.
re.. atvada a inc:Jp:..cidade física atf t: {seis} m.. es- c.oalfnuos ou 12 IdO·
f 2! A transfer6nc1u para a reserva dll) mili~r:- •~quadrado no it.m
z•J meses descontínuos: dentre ei1111s o• de. me~or merecimento a sar
XIV deste arci;o serli e!ctiv.o.da no po:nto ou s:r11duado ,que tinha na atiapi'eciado pelo óri.:!O cornpet.enttl da Marinha, do Exdrcito e da AeM·
v a, podendo acu1aulcr os prove-ntos a que fl&er jus na. inatlvldllde com
náutica: ac icualdade de me:rec:imento, oa d' mals id~e a, •m çaso de
a remuncraçlo do cnreo ou emprea:o para o qual foi nomeado ou admit;i-.
mesma ida.d•, o• mait mod•mos;
do..
r.) d.eix:~.rem de"lntecra.r os Qu~ros de Aceno por Menc:hncnto OU·
1 r. A nomeaçio ou admfsaao.do militar para os c:t.rcos ou empre- -Li:stoa de- E~colha, _pelo m:.ior nú.=cro da vaz:cs no posco, qu~o nala•
sas pdblicos d~: que cratam os i~ns, XIV a XV deste artico som•nto po-tenha entrado ciicíai mai~ moâctrno; fim i~111jri1uie ci~ cnnri.ir.n•111, n11 ~fll
derá ser feita se~
menor merecimento a ser o:preeiado pelo ór&!lo co!Íipetcnte da ~t.rinh~a,"
do l:xerc:ico it da Aeron~utica: em i~aid•da da merec~ento. os da
ai oficial, pelo Prcsident.. da República ou mediante sua autoriu•
mais: idade e; cm cuo de ~eama id:l.de, os mais znodamoa; •
çlo quando a nomeaç4et ou admissAo for da alçada de. qu&lquu outra
autorid~t.de federal, ~<stadual ou anun!ciPAl: e
3~) (orem os de mo:is idada •· no caso da mesma idade, os mala .O.
demos.
b• praça: media:tto autoriuçlo do rcspl!etivo Ministro.
I 1! Aos oficiais os:cedentes, aos &&reados a aos nAo auzneradoa.
f 4:!' Enquanto o militar permanocar no carco ou emprC.co d• que·
em virtude da lei especial :::tpUcam•se as disposiçn.s deste artiao, • os
trata o item XV:
·
que fortJn rctiacionndos p!!.l"a a compu!só.ria serl!o transferida. paro a
a) i-lhe asseeurada a o,pça:o entn a rcmuneraçlo do carco ou em•
naerva junt.:~.mente com os demais cor:'lponentCs da quoca. nlo ••ndo
prezo e a do posto ou dn çaduacao;.
cocpuu.dos, entretanto. no total das VD&"IIS fi:!o:adas.
b} sotncnt.c s::oderá ser promo\'ido por anticQidade; •
f 2! 'Nos Corpos, Qu:~dros, Armas ou Serviços, nos quais atl:o h da
e} o tempo de nrvico i contado apenss para aquela promoct:o • pa·
pa&to de ofici.al·rener:t.l, só podvlo ser atiua;:fdoa pela quota compulaóra a t.ransferêncilil paru a. iaativid11da.
rill os oficiais do último po:no da hierarc:iuia,que tiverem. no m!nimo.. lZ8
f 6~ Entende-se c"mo Lbc::~, de Escolha IQueta q:ue como tal for· (vinte e aitol .:nos de tempo de ef•tivo se:rviçq • os oficir;ds dos pçdltl··
mo e aatepe:.último pol'to Qua Uverem, no brinimo, 25 (vinte • elaco•
dclln.ida na h•i que 'dispó• sobre ali promoçGes dos ofiei:lis da Ativa das
anos de tempo de eíativo serviço.
Forças .-\rmndas.
11 - co~•r o oficl•l·.:c.onoral 4 (quatro)
IU'I.It~rarquf.:t. tle pu d11 respectiva lõ'orça:

anos no dltlmo postõ

•

Fevereiro de 1993
r:&,·

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

t a! cOms;u"r-••·á, para os nns de aplic::u~·•o da quota co:ctputsó·
"\O oeaso r.re·.-ino no it~m II. letra a, nUmero 1, corna de ~fetivo su-

'vj,~OJ.

' ~~t.créscimQ a (lue ec refere o item II do art. 137.
Art. 102. • O ôra:4o competente do. '-!arinba, do Exército e da Aero•
náutica ortro'lnizará. até n rli~ 31 (trinta e umt do janeiro de cada ano, a
lillt:l dos oikiui=- destinados o. inte~arem o. quot:L compulsório., na. for•
m11 do arti&:c C.:'l.terior.
t 1~ Os ofici11.is i::u::!icndos p3ra integranm a quota compulsória
anual scotlo notiíie::do:: imedi:~.tam.cnte e terAo, p::.r.- apnsent:lr reCW'"'
ao a cc.ntra essa 1nedido1, o praz:o previsto na letra a c!o § l ~ do art. 51:_

f

r.

NJo ..nto relacionados para int.Ct"arem a quota eompulaór:fa

c.a (ocfail quo csth·erom a&re&l:cios por tuem sido decharados extravia:

doa ou desertaras.
. Art. 103. Para &5Uii:UJ'Ill' a ad~tquaçao cios cfetivos .is necessidades
de cada Corpo, Quadro. Arma ou Servieo, o Poder Executh'o poderã
aplicar também a quota compulsôri01 aos Cr:pities·d•·Mar·e--Gul!l'rr& e
Coronéis ndo numerados, por n<~o ponuircm o·curso--e-xía;::ido para as•
cender ao primeiro posto de oticlal·pnoral.
11~ Para aplic:açO:o da ql!ota c:om.-~bória na forma deste artlco, o
Poder Ex111c:ueh.·o fJ::::t.rã · percentunl cr.!cui.tldt:~ IJObre os ~fil!'th•os d., ofi·
ciab n4o numcradoa existentes em cada Corpo, Quadro, Arma ou Serviço, em 31 da d~zernb;o de e.o:da ano.
·-f r. A lnci.icaçao de ofJcfaia n4o numerados para inte.:rarem a
.Q&ta compul~oór.ia, os quab daverdo ter, no mínimo, 2S' lvinte e oUo)
uos de efetivO serviço, obec!Ccad &s aacuintu prioridade&:
j!) oa qua requererem sua induslo na quota computsória:

r.;

n. ,;,. ""'"n~ .... . _........ ~.,"" '!'!'!' l'!l'!''M'!t!~~ ::oeJ~ ~!"=~'3 <:t-ml)'~t':D'!:e

da Marinha, do Exército e da Aeronlic.dca: em icualdada da merec:imen•
to, os da mais id:lde e, em caso de mesma id:t.de, 011 ma:!.a modernos: •
r.J foum os do mais idade e, no caso de masma id:u:le, oa mais mo•
·demos.·
1 3: ObaerVar-se•lo ca aplicnç4o da q1:ota compclsória. referida
DO parlill;l'afo anterior, as dispoaiç6ea estal.elccidu uo art.iP> 102.

Seçl.o IÍl - Da reforma
Art. 104. A passapm do mmtar l altu&çJo do inatfvidade, mttdian•

te rt~forma, sa efetua:
I - • pedido; •
II - ex o/lido.
Art. 105. A reforma a pedido. exelusivmcente aplicada aos mom•
Mos do Madstérlo ~Iilitar, se o dir;puser a lo:~:islaçdo especifica da rt>S•
peetivõl Força, .IOmctnto poC.erá ser couc:edida ll.qu..t1e que contar mais de
at (trintal anos de ser-O'iço, dos quai.1 10 (dazl, .110 mínirn.o. da tempo de
Ma;:btdrio Milit.:.r.
Azc.·lOt':. A retorma a:r. of/Jcirt .. rã aplfend:a ao :r::t.illt::r que:
J - atlnair as se~:llintes idl".des·lhníte cie p.:!rm.a:niccia :na reserva:
ai para o!icial-t~C!'ncral, tá {sessenta e oito) anos:
b) para oficial Superior, inclusive membros do 3-lalisd:rio !.uucar,
:IC (sessenta o qua,troJ anos;
·
e) pala CapitSo·T•unte. Capit4o • ofici:al subalterno. CO (aUanta}

uaos: •
di pal'a praçu~ ac (elnqQeata • tala) anos;
II - for ju~ado incapa~ de!!nidvamaate, para o ...rvtço atlvo dn
}"orÇA& :AnDadas·
III - 'est.ivt"; &lrJ'I!'pdo por maia da 2 (doia) anos por tar •'ido Julpdo incapaz, temporariamuw. mctdhtnu homolo1:çilo de junts superior
da td.ud•. aind:~. que aa trata de mollll:stia eur4val:
IV - for condenado l pena da n!onn' prevista no Códi;o Penal
Mllltat"o por sentença transitada em jul&a_do;
.
V - atado ofJeial. ·a tiver dttârmin.:ad:t. em julpdo do Superior Tri·
buaal l.fllltar, a(etuado cm conaeqQincia'de Co.atelho de Justi!icaç~o a
que fo' submetido:·•
VI - MUdo Ouarda·Marlnhll, Aspirllntt--a·Oflelal "'u praea eom ...
cabUido.da .:un.:~~õUI'~.:lA. for ~=~: t::! :ndH.""~"'• •n r..iin.iAtro nrllpo.!\:i.i'"'!.• W
julpmenc.o de Ço:~aelho de Di:~eipllna.
.
.
. Pani&ra!o únil.'O O militar reformado n.a. forma dos itens V ou YI
16 podui recdquirir a situaç4o mUUu anterior:
a) no cuct do lcam V; po.r outra uDtanca do Supuioi Tribu11al MU'·
tu e Ma coadiç4ea n.elt. a~tAb.deddas; •
'
.bJ DO caso do it.am VI, por decisl.o do Ministro nspectivo~
Art. 101. Anualrnc.ntc, no mh de favo~reiro, o órg:lo eom~etente da::
Marinha, do Ed:reito e âa. Aeronãutica or.ranJ::ari a ral3~i'lo dos milita·
.res, inclusive m•mbros do .M::t:ist.~rlo,Militnr, que houverem atini'ido a
'dnde·lhnita da puman,neia na reserva, a fira. cia serem reformados.
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Pal'lierzr.ío dnico A situoçtlo da inativid:d~ do militar da :reserva
remunerada. quando reforoado por limite de idade, n:io sofre sohtç:io
da continuidnde, exeeto quanto ~s condiçOv:o de mobiliz:açdo.
Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqQência

de:.
I - ferimento recebido em campanha ou na manutar;çJu ela ordem
pública;
II - el'l.(ermidado contr:t.idll em campanha ou na m.nnt.:tençlo da ordem pública. ou enfermidade cuja causa eficiente decorra ele uma det•
sas citullções;

III - acidente em serviço:
IV - doença, mote~tin ou er.!ermidade adquirida cm tempo de pnz,
com relação de e:1uu. f! C!fvit.o a eondiçOes inerf!'ntes ao $Crviço:
V_ - tube:rculo:oe .:~ti\·a, r.lfenaçfo ment::l. ncophlSia maligna ce·
~eirll\ leprn, parali:Jia .irrevers~vel e inenp:tdt.:lnte, c:t.rdiopnti>~. s;;ave,
mal de .Parkinson. pt!nff(O, espondUonrtrose aaqt:tilosante, nefropatia.
crave e outras molistiaa que a l11i ind.ic:u- com b:~.so n:u conclu6e:s da
medicina especializada: e
VI - acidente ou doença. moi4st:la ou enfermidade, som rclaçlo do
cauaa e ereito com o serviço.
f 1: Os C:t.SOS de que tratam os itaaa J. n. III • :rv sarJo provadõa
por atestado de ori~o:em. inquérito sanicJrio de Origem ou fiehs do .,•••
cuac&o. aenc!o os tttrmo• do acidente. b:ti::t.a ao bospiu.l, papelet:J. de tra·
&amento n:u enf.lrm~~orins a bospitai::. e os rel:istros de bai::t.a Utilizados
como meios subr.idiáriCis para esel~cu a situaçlo.
f z:,. Os miHtarrs jul;:ados inc:spu:et por um d011 motivos r.onscan•
tc.a do item V deste artiao sl)menta podor'o au reformados após a ho·
molocaçlo, por junta superior de aaUda, d.:~. ins~o d111 suUde que con•
....cluiu pela íne:t.pacidado definitiva, obedeCida. a re~lament_uçlo ••·
peclfick de cada Força Sinl(l.llar.
Art. 109. O .militar da ativa juluado incapaz detinitivamenta por
um dos mc.tiYcs consunu::: do~ itene !, !I. I!I. IV e V do artigo ~n.corior
a,ar.d rcfonnado-eom qualquer teÚlpo cie serviço.
Art. 110. O militar da ativa julpdo incapaz dc!ínitivamenttt por
um doa motivos constantes dO$ itens I e I! do arti&o lOS será reformado
com :rtnllunc.rcçlo calculada com base no soldo correspondente ao s;rau
Júerárqoieo ir:1ediato ao que possuir na a~va.
·f 1~ Aplica•so o disposto neste art.ip aos casos p~vistos nos
tt.Da III,. IV e V do artico lOS, qua:::do, verificada a incapecidada dnfi·
altiva. for o.militar considerado iavi1Jiào, jsto é, im'pos:~ibilitadO to:al o
permanentemente pe:ra qualquer tn.balbo.
f 2! Co:csidcra•se, para efeito deste an-ieo. craa hienirquico imc·
diato:a) o de Primctiro·Tene.c.ta. para Ouarda·Marinha, Aspira:cte·a·
Oficial e Suboficial ou Subtenent•t':.'•,
· b) o de Secundo-Tenente, "'para l"rlmeiio·Sarpnto, 'SepndoSarcento • Terceiro•Sarcenlo; e
·
e) o d• Tarcairo-Sarsanto, para Cabo e dema's praeu constantes do
Qttadro a que se refere o &rti&o l&.
-

f 3~ Aos be~efícios previstos neste artigo o aeus pard~a!os pode·
ri!!) ser ocre~c:idos outros relativos i. remu:cuaeao, c::tabeleeidos em leis
eapeeini.s, desde que o cilitar. ao ser reformndo, já utis!aça as condi·
efttls por el.:t'!l exicidas.
f 4! · O direito do militar previsto :~o uti&:o 50, item II. i.ndepende·
ri do qualquer c!os bflneiieios referidos ao eaput a no f 1~ dnte arti~o.
re .. alvadG o dispoSto no p::tr.icra!o ün.ico cto ar1:1~ lh2.
QuandO a pr.:a(a f"lZtr jus ao direito previsto :co artiao 10, item
II, •· conjul'ltamanta, a um dos beneficio& a que ae rcf~tre o parl1~afo
antt"rio:", oplic:ar-sa-á. somente o disposto no f 2~ de:ta c:rtigo.
A.n. 111. O milicl!::r da ativa julll'õldO inc::~.pnz definitio,•amel'lte. por
um do.s motivos constantes do item VI do artigo 1~ serli nfom:uuio:
• J - com remunoraçdo proporcional ao tampo de serviço. se olicial
ou praea com estabilidade aaseKQrada: e
II - com remunllraelo calculada com bue no soldo lnteaual do
posw ou ~rnduncl'io, desde que, com. qualquer tempo de nrviço, seja
considerAdo inválido. ia~ '· imposs-ibilitado total e permanenwmo~ta
po:'ra qu:t.lquer trabalho.
Art. llt. O militar reformado Jlj)J' ineapacidcde definitiva que for
jul.c.:~ào .rapto em inspee4o de aaU.de por junta superior. em arau do recurso ou rcvjsllo, pQd~~t··ll ret.orn~: ~;:, !'ervico .ativo ou ser uanlfllrido
para :1. .ntaou'lrol rcw.unerõõd.D., c~:!'::zu disP\!.,'!r ..-!'tlamail.tac'o específi·

•'!

...

1 l! O retomo ao servico etlvo oeorreri ae o c.mpo dec:orr~do 11a
altunctl.o de rtofc.rmado nl.o ultrapassar 2 (doia) .taQOt " na formo. do dia·
posto no f 1~ do arti&o .ti&.
f 2:' A trans(erfncla P:ua 11 ru.r\'a remunerada. ob~~erva!fo o llmf•
ca de idade para a pctrmanf:ncia nes1a reurvo., ocorrer' 10 o tempo
transcorrido na situaçiio de reformado uitrapnssa:r 2 (doisl anos.
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Art.. 113. 1\. interdiç!io judicial do militto.r reform:u.!G por ~!ienac;:do
m.en.tnl de\·er:i ser providenciada junto ao ~Jinistério Público, por ini•
cia.t.h·a de bll!'neficilirios, pare-ntes ou responsáveis .llt~r C(l (sossentnJ dias
i. conur da data do ato da reforma.
§ l! A interdic;:~o judicial do milit:~.r e seu intern3mento em insti·
tuicllo r;.pmprind3, milit3r ou n::lo. devtrAo ser providl!'nciadoa p~to ~ti·

nis"!rio MiliUtr, sob cuja responsabilidade houvarr sié.o preparado o
proceuo de reforma. quando:
·
a) nlo axistinm benefici:irios. p3rentes ou rupo:a.sli,·ei:~,· ou estes
nl.o promoveram a interúiçdo conforme previno nu parãa:r:;;.!o antarlor:

••

bJ nlo forem ..usfeitas as condlç(les de uo.tamento etxiaidas nesta

anh~:o.
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·

f 2! Os processos e os atos de- rcP,stro de interdlcllo do militar teri~ D.ndnment.G !l'umrlriu, scr4o lnsr.rW:dos .::o&l lnudo proferido por juztta
milit.ar de suuide e isent.Oa dt" custas.
~ a:o O militar refonnado por aU&naç4o ment:al, enquanto n.io ocor·
wr a d~·•I'-'1Hlçlio ;cdici:l.l do cundor, terEi sua remunn:u:do p:r;ga eos
s~tus b~nl:Cici:irioJJ, desde que t-"'tes o tenh:am :;ob :~u::a s:uarda e rt'spon•
sabilid::adc: e lbe di~pcnsem ~:mum:nto bumano e condJgno •.
Are. llC. Par:~. fias de pasucem Q situac:4o de lnntfvfdade. med.lan•
w ft'forma 11:.r ollicfo. as praças e1Peciais. coastanws do Quadro a que
M r.fen o ardgo lC. slio consider"dns: cou'lo:
J ~ Secundo·Teneate: oa Guardaa·Moriaba e Asphanuos·a·
Oficial;
11 - Ouarda·Milrinba ou Asplrou~le•a..()ficial: os Aspirantes. o~
CadCilA!a. oa alunos da Eseola de Oricinls EspocJaiiataa da AeronáuUca,
COllfonne o cato especfíico;
ln - Ses:undo·Snrpnto: oa alunos do Coléldo Naval. da Escola
Prepantóri.o. de Cadetu do E:uircito • da Escola Pnparutórl- ~
. CacJ.tes•do-Ar:
IV - Terceiro-Sar~:ento: os alunos de drr.J.o de fonruJc:4o d~ offciaJs
da nst"rva e ele ucola ou c~nt.ro de (ormac:Ao de sar.:en,o'l: •
V - Cabos: os Apre::uiizes·llarin!:teiro~ e os demais; slunos da .Sr. . . da fonnac:lo de pracas. da ath.·a 1 da rea•rva.
J-lll'á~ato UlUCO
0 diSpOSto DOS lta:IS .li., LU. e }\' • apJicàvei -. ..
praças especiais em qualquer ano escolar.

Seçi.o' IV - Da demlsslo
Art. 116. A demlnlo das FCJJ"ças Armadu, aplicada exdu.sivamen•
UI .a"oâ oflcia.ia, se efetua:
I - a pedfdo1 e
II - ~x olficio.
.ArL llC. A demisslo a pedido ser' eo~cedida mcdi:~ne. requel'i·
IDIDIO do !ntercosnd.o:
I - sem. JDdenizaclo aos cofres pdblfcoa. qo:Uldo contar :nais de 5
--(dnco) anos de of!eiahl.to, reuah·ado o áfspouo no i 1! dcl't.a artft.,'O; e
II - com lftdtnizaçlo da a· despe. as feitas pela UnUI.o, eern a sua
proparaçlo e formacJo, quando eoilu.r m1nos de 6 (ci:a..:~J anos dt ofi·
cialato.
•.•
f 1! A demissl'lo a pedido s6 s11ri eon«dJda mediante a bulenlza·
Ç40 de toda• as desp~s:r.s corrupondentea, acnscidas, 111 for o ca:s.o,
da1 pnvistu no Item II. quando o oficial tiver l't'alizado qualquar cutao ou estligio. ftO Pais oq DO e"'terior, e alo tefthom decorrido oa ,..,
piates prazos:
a) :t (dois) anos, para curso ou est:icio de d1Uac:Ao icu.::~l ou. superior
a I (dois) meses e inferior a C lseisl r::.eaes:
b) 3 (trftl anos, para curso ou es.t:>;:!o c!e dur.aciio ittunl ou »upcrfor
a 6 (seis) me~e:s e f:z:~nl ou inferior a l~ láe:Gil:o) :neses:
c) 5 (cinco) anoi. pnr~t curso ou estddo. de dur:r..;Ao Superior a 1~
(dezoito) me11c1.
·
11: O edleulo das lndeniz&(<leS a que •• referem o ium h a o pa·
41Kra(o anterior será cfetuado pelos re'pf'Cdvos )~iniscérios.
f 3~ · O ofici.o.l demiuionário. a pedido, in~sur4 n:t r~aerva, onde
.permanecerá sem dirt•ito a qcalquer nmunero.cto. O i:tartoaso na reserva será no mesmo po»to qu• Linha no servic-o ativo e sua sicual;!lo, in•
clusive protnoc-6es, será replada Pl'lo Replamento do Corpo d• Ofi··
clai1 da ~s•rva da respuciva Forçm..
f C~ O dJrrito a d.emiufto a pedido podo ser suspcmso na Til:fnc:Ia
de estado d"' EUerra, estado de emercincia, ea'--do de sido ou am cnao
de mobUlxac:zto.
·
· •·
Art. 11'1. O oficial d.~ atiYa que passai- a exercer carm ou emprep
·pdbllco permancn~. estranho i sua cnrreira e cuja funcl~~o nAo sf.ja de
magist6rio, Jerâ, imediatamenCP. m11dlanq: demis»4o e:.r ofiicio. uan1fe•
rido pora a r111rva, onc!e incresstl..ri com o posto que possuía na ativa •
com es nbrigaçaes I'SUI.belec.id.as na lc~islae.a;o qa:• trata do servico mi~
ii~, n ..o pcNi.uüu •..:umuâou ~uíoi<t._ •• iol'UV.:.ul.u Ü~ imU..i.·.rü.l •.u.: ....vlU il
nmunl!r&ctl.o do CUJ:O ou tmpres;o público permanentl!.

Sec.lo V - Da pnda do posto

~

da patl!nte

Art. 118. O. ofici.:tl P•rderá o posto e a pntente s~ fo:r declarado in•
d4=t:to do oficiniàto, ou com ele incompativel. Jl.l)r d«is4o do Superior
Tribunsl .Mlli:ar, em t~tmpo de pnz, ou de Tribunal E::~õpecial, ~m tanpo
de 1:11Corra, em decorrir.ci::a. de jul~amcnt.o a que for submetido.
Parigra(o tínico-. O oficial declo.rado indi~o do oficialato, ou c~
ele incontp~ttivcl. • .:ondcnado i. pcrd:a d• posto c patente só pode'fli.
h'adquirir a situ::~~cto militar antf'!'ir.r por oatrn ser:te::tC'& dos tribcnllis
:refaridos uste ard~:o e nt.s condiçt5~·s nela estah~tlecidaa.
Art. 119. O oficfnl que houver perdido o po:no e a pntcnte serot de·
middo ex oflicio ser.:t direito a qua!qurr remuner:r~cão ou inrleniz:aç:lo •
receberá a certiddo da aituaçj.o mili:ar prevista 11a lc~:islaçdo' que trata
do serviço militar.
Art. 120. Ficarã suje~to i declaraçJ.o de in<!i~nidade para o oficiá·
lato, ou de incompi1tibill.tlad.c com o mesmo. o oficial que:
·
I - for condenado, por t::-ibunnl civil ou r.:illtar. em s•ntenc:a.
transitada em jt1ittado, a pena restritiva de libcrc!.tdc !ndividu.ci su~·
rior a 2 ldoi*J anos:
·
II - for conc!cna.do. eo I'Cnte!'.çn trAns!tad::a cm iul«.::lldo; por 'cri·
mcs para 03 qu:ais o Cé:cii::;o .Penal :\Iilito.r comina nsas penas .::~coes:~ó·
rias • por c.rimes previ.n'u na 1P.ií:daç;1o cspeci.::~l C'<'Htccrncnte à. .set.'U·
nnça do Estado:
UI - incidir nos c>~osos, previsto~~ em le-i upeciric:a, que motivam o
jull(llmento por Conselho d.• Juatificaç:to e nene for consider:ldo culpa•
do: e
IV- houver perdJdo a naclonalida.de brasileira.

Seç.lo VI - Do Ucendamento
Art. 121. O Hccmciamento do serviço ativo ae efetua:'
I - a pedido; e
11 - u olfkio•
f 1~ O licenciamento o. pedido poderá ser concedido, desde que
alo ltaja prejuízo p:ara o ~trvfço:
.a) so oficl~tl. da reserva convocado, após prestaç.lo do servlc:o atlvo
durante C '•eis) meses: e
b) l praca enpjada ou rHnJ!ejada, desda qu• conte, no minimo. a
.ma'--d.e do teniPo de serviço s quet se obria:ou.
f r 'A pnça com eatabilidnde asse5n~r:lda, quando Uc~ncieda p~ra
!ins de matrícula em Esubelecimento de Ensino de Formacáo 'OU Preparac.órlo de outra Força SinSEUlar ou .Au:~e.iliar. casO niio conclua o cur::: ::::::!: !:.li =.::.:õ""k<õ:.::..:!io, a......;...~ .a. a.u- udm:iul•i• nft .l"OrÇII. Cle on.:em, mcdlantll nu:auerimentó D.O rcspecth·o liinist.ro.
f ~~ O Ucenci:amento I'X officio será feito na forma da l~tcislaçlo
qce trata do serviço militar • dos Rli:\tlamentos específicos de cada

For:_~ ::;:::~ludo da tempo d• ••rvic:o ou de ••tido:
b) por 'conveni.lnda do auviçot ..
a bem da discipJlaa.
·
f 4:' O militar licenciado nlo tem dinito a QUalquer rflnunerac:io
e. u.eato o licenciado u o/lido a bem da óbei11lina. dava ser induído
ou ninctuí~o na reserva.
t 6! O Hc~nciado er olflcio a· bem da disciplina recebe ri o ce.rtifl·
cado da iunç~o do 1erv.ic:o militar, i)n:vilto na Jecislaçdo q~e trata do
nrviço militar.
.Att. 122. 0- Guarda-~[arinha, o A.splrante-a.Oficial e a' daor:nab
praças .empossadas em cara:o o~ emprei'O público!' peõ"m:anc-r.tltS. ntra•
Dhos à sua carreira ~ cujlt func:4o ~lo
de mucist~rio. sert.o imedia•
U:Jaente, m~ante lkencia.menUJ •~ officio, tri:l.nsíer.idos p:r;rn a reserva.
com as obrip.ç6ew estabelecidas nn l~sla~o que tr.lta. do suviço militar.
Att. 123. O licenciamento podcri ser S\!SPeZlllo nc \'icéftcia de esta•
do de a-uerra, estado de emer16ncia, estado de sido ou cm casa da mg.
biliuc:lo.
Seçto VIl - Da nnulac~o de incorporat5.0 e
da desitlcorporaç.lo da pn.çn
Alt. 124. A anulaç.lo d• íncorpo~;âo ~ a desiucorpOr.at"i'i.o da praça
resultam na ir:.ter.rupç4o do serViço militar t'ont a conseQO.HoM uc:lu~
do serViço advo.
'
Pal'içafo llllico. A lecfslaçlo que' trata do 1erviço militar e~abe·
Ieee os ·ca•o• ~ que haver.à anulaeao de ineorporaç4o ou desircorpon•
,çto da praça.
C)

••i•

s.Qio VIII- Da e,xcla:do da praça a bem.cl& d.iacipllaa
Art. 126. A exclualo a b•m da cl.tsclplina a.,.ri apfic.:J.da u officio
110 Guarda-~larinba, ao Aspiranu·a·Oflcial Cu às praços com ..tabUi•
dada auoprad.a~
I - qc~&ndo assim u p:onun"ciar o Conll'lbo Perm~nen~ de Jus•
t:Jea. em tempo d1111 paz. ou Tribunal Especial, cm tempo de maerra. ou
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trlbu:r:.t>J c:ivit, após terem sldo·euu pr.e.ç:~.s eonde-naC:ts, em sent~nçn
tr:ar.S,tt-da e:n juh:a.do, a pen:! restritiva de liberdade lr.dividu.::r.l supe·
rior ti !'! Cdobl ~r.n• nu. nn• ~l"i..,"'" !'11"1"vfu.,"f 1"'?. !~!'!:!'!.;h-, -e'"~=.! -e?n•
cwrnento à se';::uronca do i:::sto.Co, 11 pena dti qualquer duraç4o;
J1 - quando assim .se pronunciar o ConselhO Permnnente de Jus·
tJca, em tempo de paz, ou 'l'ri!:n.:nal Especial, em tempo de guern, por
'ha.."C:rem perdido a nac!o>I~lid."lrle brasileira; e
UI - que ·incídium r.os c:tsos que motivaAm o jul!'::tmento pelo
Cnnselho de Disdpl:na previsto %10 artia:o 49 e nele forem considerados
culpados.
~
Paráarl'lfo únic:o. O Guard:t.·Morinha. o Aspirante·r~·Oficlml ou a
prnca eom est:tbílidade a:.Sil';\:!':!d:r. que hoU\'U sido excluldo a bem da
disciplinõ!. só podt-r:i renUqui.rir a sit.uaç~o militar anterior:
ai por outra sentença cio Conselho Pern1a~ent~ d" Justiça, em tem•
po de p::r.;t, ou Tribunal Espeoci.::ll, em tempo de ~tuerr:J, e r.:J.s condlç.,os
nf'la esubeleciúlls, se a exclus3.o ·th·er sido conseqll~ncla de sentença
de um daqueles tribunais; e
'
b) por decido do Ministro respectivo, u a exclu:sdo foi conseq,O.In·
cia de ter sido jul~taclo cuJploo.lo em Conselho de Disciplina.
Are. l2C. S d~ competimda dos Mininroa du Forças Singula•
rew. ou autorid:lâes .ll.s qunis :!l'nha $ido dele:~aci:. compcténci::r. p:ua is•
so, o ato de exclusao a Ocn1 da disdplina do Guatd::r.·::\I;~.rin.hn. e do
Aspirante•a•Ofici::d, bem como dns pracas com ennbilid:ule :~.s;e~urada.
Art.l27. A exclus:lio da prnça a bem da disciplinn ~:~carreta a perda
da seu p,:rnu hierdrquico e n'!o a is•nta das inder.iz.1çOc:s ãos prejuízos
cau!':tdos à Fa:ce:!.dOl Nac:ion::.l ou ::1 ~.ercairos. r::em du pensGes decorrea•
t.u de scntençn }udichd.
Parágro.fo Ur-.ico. 1\ prftç:l f'XClt:ída a bem da di:Ociplina rec,;-beri o
ccrtific:ldn de iunç.lo Co servkn militar p:-e•:ítto na l~;:hl.lçáo •1ue tra•
t4 do s(:rvio;o militar. sem direito" qualquer rernuncmu;;3.o ou mde.ci:::a•

i:4o.
SeçiO IX - Da deserçlo

An. 128: A d~rsarç.lo do militar acarreta intenupç.lo do ,,.rvlco mi·
Utar. ecm a conseqih::nte demin4o ex officio. para o oUdtr.l, ou a axclu·
do do serviço o.t.ivr:., para a p:-aça.
f 1! A d.mi5sii.o do ofici&l ;:)U a e:cclus4o da praça com r:t:t&bilida·
de aSieprada procr:ssar·••·á lipós ·1 (um) ano do ·~•~:aç4o, st· a:lio hou~
'Yer captura ou apnsent.aç4o volunt.:iria a,ctu dessa prazo.
i r.· A prA~a se-m est&bilidada anegurada será automat.icamftlte
excluída após oUcialclenUI declarada dcsenorn •
. f J! O milit.;~.r desertor que for capturado ou que se llol~t't!~n~ar
voluatarhunente depois de haver sido d•mmdo ou t':::s:cluído, ~ra n•a·
duído.no serviço u.Livo e, u. ser,.uir, acr~r~do pan se ver pro('(':onr.
f 4! A reinclu~f.o cm dafiniti'.·o do militar de ci~e tnta o 11Brtlgrafo
antcrle: der=:!:.:i d: :::=:.=:;!.de Coa=sdho, de"''-' ..'":'"
Seçlo X - Do falecimento • do e:ctrnvio
Art. 129. O mUltar na ativa que vier a falecer será exduioltt do ~c.,.
viço ath·o e deslír.ndo do. orr;:an.izltçlo a que enava vlncu)ad''• a part.ir
da data da llcorR-ncht do ôbito.
•

ArL !30. O extravio do milita!' nA ativa aearr~t.a ir.ten:n-pç!o do
aerviço militar .. cu:n o consaqC.I'nte afut.amaDto temporário •11l .serviçc;.
ativo, a part.ir da c!at.a em que o mesmo for oficialmente C\•11:nderado
extraviado.

f 1! A exclus.ao do serviço ativo sará feita
-.regaçdo por motivo d~ e::ttr~vio.

Ç

(s.UJ mt'I'O:S ap6a a

t 2! Em caso de naufráçio. sinistro dreo. catástrofe, C':,lnmidade
pübiJc:a ou outro:~ ~:~c:icientes.oficlalmoence nc:onhecidos. o o::ct~:'·io ou o
danparccimcnto de militar da ativa ser& cor_sid~rado. para uns. dcs~
Estatuto, como ~alecimento. t;:!;o logo SI'J~ CSKOtados os pr:';os má:cz·
mos de possiv•l sobrevivência 011 quando se dllrm por en("l·:-radn as
providincias de saivanu•nto.
Art.l31. O militar reaparecido seri. sub~etido a .Co~s~l':•, de Jus·
Uficaç~o c.u a Conselho de Disciplina. Poi' decido de MI4J:.t~" da ns~
p.1ctiva 1-'orta. se assiLl for jul,:ado necessário.
Pa:r!~u.fo l!r.ico. O re-ap:m~chncnlO de militn ut.rav{~.t,,, já ex•
clufdo do l'lcrvico .:1tÍ1o."O, result:uà er.~ sua n::tdUSlil) e novA : .:-~r.aç.G:o.
tnquanto sQ apcro\m n cauS:.11 q,uc d ..rzm ori;:em ao sotu õl.fa~:.-~ento.

CAPITULO III

O. Re.:wbiliUtç6o
Art. 132. A reabiUtaç.!lo do :nilit.ar será ~ret.uada:

I - de aecrdo com o Códir.:o Penal Militar • o Ctdi;-;, do Processo
Penztl :Militar. se tiver sid\lo cond~nacio por se-nt.ança definitiva. a quais·
quer penas prllvi:nas no Côditto Pena! ).Hiit.ar;
U - de c.c::trdo com a lc-q;islc.çdo que trata do serviço milit.4r, •• ti•
ver sido t'xdu.icio ou licenciado a Oem da disciplina.
Pari~fo úni.:o. Nos c"so:1 em que a eondenaç.to do militar aearNt::.r S\1.3 exclus41') a ber.1 da di~ciplina. a reabilit.:1.~4o Pl'E.-\'isra na lecis•
la~4o qu1t trata do serviço milit~r poc!eri anteceder a efetuod4 de acor·
.do com o CGdi~o Penal ).HI.it:lr ct o·Códico de Processo Penalllilitar..
An.. 14~. ~ cnnc~s11an ri::s r"aúiiitac'o impiicu •n1 qtn! ,.,.i4uu ~:llzwu
lad!)S. modiant'l' .:1verbaça:o. o& c.=t~ccdentes erl.minais do militar a os
.re~istro• const3l1tli!S de SII!US assentamentçs militarei ou. lllteruç6es. ou
sui>sti:uídos seus d;:)eumctnto~ comprobc.türios de :Ji1uac.to militar pelo•
&.:ll'q,uados .ia nova situaçllo.
CAP!TULO IV
Do

T~mpo

da S1trviço

Art. 13-t. Os militares comec<tm a contar t~po de seni.;o nas Forcas Armadas a partir da data dG seu increuo em qualquer orp;aniz.sç.ao
militar da Marinh:t. do E::.:ército ou ela Aeronáutica.
§ 1~ Consjder:.·n corno Cata de ina:resso, p:lra fins d~stc:: artico:
a) a do ato em que o convocado ou voluntário ê: inc-orpor•do em
uma ora:anizaç.G:o militar;
b) • de matricula como praça. l!spcdal; a
C) :a do ato de nomaaç~o;
I 2! O tempo de scn·iço cot:'lo aluno de 6r~:t1o de tormac!lo d& r ..
sen:a i eomp::.tado, apenas. para fbs de in::~,ividade ru:1. b3sc ele 1 {um)
df::r. para cada JJeriodo de V {oito! horas de instruç4o, desde q,:.te con•
cluíd3 com ::r.proveiu.mento a tcrmaçil:o mUltar.
§ 3~ O militar reincluido recomeça a contar t~mpo de n·n·iço a
partir da data de su:a reinclnsão.
§ 4! Quando, por lnoti\'0 d~ forçA m:1ior, otJdalmente recvnhccida.
decorrente cie i.ne?nd1o, inund;~.ç;lo, r:::~ufr,,:c!o, sinistro ::~lirec ~ outras
e:t.lamid;:zdes. Í~t.:1.rem' d.!!.dos p::1ra tontn;-c::m Ue tllmpo ciu scrv!(.~. ca~·
rá :lOS :\linistros ).lilila:es arbitrar o Lt'mpo a s~r comput::~do ....~~ c:d:a
Côi.SCI particulu. cio acordo .::om os elen:.•ntos disponiveis.
Art. 135. Na apuraç.lo do tempo c!e serviço mllitar será feita dis•
dnçlo entre:
· I - tampo de efctivo serviço: e
n - Uos de serviço.
A:rt. 13C. Tempo de efetivo serviço é o upaço de tempo computado
dfa a dia entn a dat~; de ingr"~tslo e ~ dattt.•limile estabelecida para a'
contagem ou a data do desligamento cm conseq-Qência da exclusão do
aorvico aUvo• .mesmo q,ua tal eapaço de tempo seja parcelado.
t l! O tempo de servico cm camp:tnh:i i computado pelo dobro colilo tem.Ro de ~f~:tivo serviço. para todos oa efeitos, ex.ceto indieaçao pa•
ra a quota c:~mpulsória.
t 2! Será. tumbém. eomputaêo como lempo de cfetivo s'e:rvlco o
tempo putsado dia a dia nas orcaniz::r.çO•s mllit:~:res. pelo militar tia r ..
serva~ C'onvocado ou mobiUzado, no exi!I'Cicfo de furu:Oes militt.res.
I 3! Nto 111ento· deduzidos do tt"m.p.o Ca efativo serviço, alcira doa
.:~.!a:umo!nto:r i=:''.'"'i":"..!':n...: r::Q art.i;o,€5. os ttt>riOOc-~ t'm f!l1a "m.i!itar eni·
ver afastado do·ex:ereício de suas fuaçOes era 'oi::O ae l_içe.r::ça elllipc:cilli.
i 41~ Ao tempo d• efetivo serviço. da que trata ntl' anico, apurado
a tptalizado cm dias, será llfllicado o dh·isor 3CS ltre:r.entos e sel!l~enta •
cinco) para a correspondente obtenç4o dos anos de efetivo serviço.
·Art.137. •Anos de serviço• ê A exprusfo qut' desi&"n& o tempo de
detive ser,.·iço a que se refere o artí;:o anurior, com ~s seguintes acrés·
elmos:
I - tempo de serviço público federal, estadual ou munl:cip31, pru...
tado p•lo militar anteriormente à sua incorp('lrac:lo, matrícula, norn.ea•
ç&o ou rcineluslo em qu:Uquer or;1mizaçdo milit.ar;

II - 1 (um) ano para cada 5 {cinco) ::.::tos de tempo c!e efetivo sll!rvi~ preli:ado pelo oficial do Corpo, Q:.:ac!ro ou Se:'Vi~oJ de Sa!.ldo ou Vete·
rlniri• que pos~uir cuno a.nivars;it,rio até que este acréscimo tomplete
o tot&l de anos de du-r::~c4o õlor:n::J do :re:erido cur,o, sqn suJ;'erposiçlo
a quUquer tl'mpo. do z:erv1-:~ militar.;:-:. O)úblico eventualmente -pre.stado
·durante a rnliza-;.lo df:ste i..."l:nn'RJ'"c .. r ,.~:
m - tempo d• serviço computável durante o 'período matriculado
como aluno de óra:4o de formaçllo da reserva;
IV - temr.o relativo a cadn Ucrnça especial n~ a:ozada, contado
em dobro;
V - tempo relativo a !ériu nílo cozadu, coctado em dobro;
VI - t~po C-a e(etivo servko p:lss.:.c!o :õl~lo clilitõlr nas gu3rniçOes
espcciai3 e .::ont3ão nô\ furma cstabd~dc!a CC!; tegu!:Jm~nto. Ols.,cgura•
dos, por.!m, os direitO::i e vani.:r.gens c!os rniHt::ues a.:r.põlro.dos pela lejlis•
lnç.C.o viccnte r..:1 tipoc:a.
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,·11~ Os acréscimos a que se nferem os Itens I. III • VI .urJo com•
puudos soment4 no mom~nto da J'lõllSQem do militar tt situaç4o de ina·

dvidade e p.1ra II!IISIII iun.
§ 2~ Os acúscimos :a que se refenm os iiens U, IV e V url1o com•

pulado~ somente no momento da pasa.Pni aó thUi'tur • situactl.o de ina•
;fvidade e, ness:l si~uaçAo. parm codos os ef,dcos let:ais. inclusive quan·
t. pcrcepçl.o defi::~.itiva de ~atit'Icaçlo de tampo de serviço, ressalva·
do "' disposto no i 3! do o:rci~;o J,Ol.
f 3:!' O disposto no ium II aplicar-n·á, nas mesmas condiC'6es •
na ·forma da lcolt'istact:o espedCica, aos possuidores dto cuno unh•ersiti·
rio, reconhecido oficial~:~ence, qua viarem a 11er aproveitados eomo oli·
ctais das Forças .t\rmadaa, desde que este cuno seja .requisito e,aencial
para seu aproveitamento.
f 4! N 4o é compu cá vel. para efeito álpm, salvo para fins de hu:!.l·
caç:lo p•ra a quota compulsória, o tempo:
· a) que ultrapuur de 1 Cum) ano, continuo ou na.o, mD licenÇa ,pua
tratamento de uúdc de p•ssoa da fatnilia;
b) passado em licença ~ara trae&r da latereasa particular;
c) panado como denrtor;
d) decorrido em cumprimente) da pana da suspens&o do exercício do
posto, p-aduaç&o, carac ou funçlo pcn- ••ntença ttaDsicada em jW&ado;

~

•

el decorrido em cumprimento da pena restritiva da ilberdade, por
sentenca transitada em jul;-ado, desde Q.ue nlo u·nha sido concedida
suspen•4o condidonal de pena, quando, entJ.o, o tempo corNtpondente
ao pl!'riodo da pena seri com;m~do apenas para fins do~ indicat:Ao pua
a quota compulsória e o que Ccle exceder, pau todos os efeitos, caso aa
condi~f5es estipuladas na sentença n~o q impeçam.
Art.13&. Uma ,.az comput.ndo o temPo dli ef•tlvo ..rvlço·e se\UI
acréscimos, p:'tlvistos noa arti~s 1$ e 137, o no momento d3 pau&ttem
do militar ll situnçõ:to de inativ!d:~de. pelos mo:ivol' previlltos nos itens
I. II. III, IV, V, \'I, VII. VIIi. z:.;: e X do anJo~~:o t'l&: e nos itens li e UI
do mrti~o IOG, a f.raç4o de tempo iétQ:t.l ou superior a 1&0 Ccer.to o oic.tatal
dias llfl'li. consiacrada como 1 (wnl ano para ~dos os •feitos le:afs.
Art. 139. O umpo que o mllitnr pas1ou ou ·.•ie:r a P::l!l!'::lr a!asta.do
do exercido de •u:zs ·funç6u. ~m conuqO.~r.ela de !arimentos rec11bidos
em aeideutc qunndo em sen·iço, combmte, na d~rn~ da Pátri::t. • n11 ca·
ra:1:i3 dos poderes er:onsdtuíd!l's, da lei • d:t. orrlem. ou do r.1oléstia t:.d•
quirfda no exercic:o ~q qu:LlQucr funçllo mili::~.r, scré. comput..ldo como
se o tivasstl .,:uu::G.do no exerddo c!etivo daq1.1•las fut~çlies.
. Art. 1,0, Entende·st:" por tempo _de ser..,iço cm comp.anho1. o períl)do
em que o militar _o::tivc.-r l'm opc~<lçl!ies d• perra. • _

PaRJ:rafo único. A partfcipaC'li:O do militar em atlvidades de~l\"'
dontes ou decorrentu das opera<;Ges de pura ••r' re~~ada em b~11la•
çlo especifica.
Art. 141.' O tempo de serviço dor milltaua beMfidados por aDlstill
seri"coz.t~do como ~es~abC'Iecex o ato lttl:3l QUe a· conceder.
Art. 142. Lr\. dcta·llmite utabe1ecida p,o.ro. final da conta~:em doa
anca de :;erviço p:r.r~:. fins ~. pus~:o;~m para a inativid11de serã do deall•
pmcnto em conseqOêncill da excluslo do sorviço ntivo.
Art. 143.' Na coat.av.;em dos ano .i de servico nllo pode xá Sltr compu•
tada qualqul't suporpo~ticlo dos ~empos do wervtco pUblico Ced~ral, es·
udual to rnunicip:1l ou p:zssado em e:d:ninistraç:lo intlireta, ~tntr~. si. n_em
COIIl os acr~:'lcimos de ten1po, para os pouuidorf!'s da cur11o una·nrs1t&·
-r!o. r nem co.m o tempo de lttYiço compUt.ivel hpós a .incorp~~aç4o em
organi::caç.ão" miliu.r, matrícUla em ór~::l.o d~ lorm:~.('llo do mabtal'ltS ou
Domeaç.ilo para posto ou sradua.çl.o nu Forças Annadaa.

CAPITULO V
Do c.uame.uto
Art. 144. O militar da ativa pod~t contrair matr!m6n(o, d~sde que
observada a lo11[islado ci'..-U esôecífica.
.
& 1~ Os Guardns·MarJr.ha e oa Alpirantas·a·Ofidal nlo podem.
contr~ir matrimónio, salvo am ca~o• excepcionais, a critério do lllnia•
tro da respecti'o'a Força.
f 2='
'l."l!d~!dO o cas~mento às praçàs ••peciaia. com quelq~u·fda•
de, eaqua:-.to e-stiverem sujeitas aoa raa:uhu:Dentoll dos óxc.los de forma·
ç&o de oficiais. de ;racluat:o.s e de praçu. cujos r~Uisitos ppr:r. õldrnlll•
alo o:.:iiam n cor:diçtlo d:1 soi~eiro, salvo em ~afos ex.:epcionais, a uitério do ~inistro da rl!'specdva f'orça Armada.
f .:r. O casamento corD mulhe.r estraqeira somente poder.t 'ler rea•
lfzado após a autorizaç.li:o do MJnlztro da .Fo.rça Armada a que .penen•
cor o militar.
Art.l45. As p.raç;~.:; e:r::peeiaJs que con.traír•m matrlm6>~io •m desa·
cordo com os
1~ e 2! do arci:o anterior seriCI oxcluidas do secviço
•t~v:o. sem direito a qu.:~.lquer rcrmunençao ou lndonb:aç&o.

:e

n
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CAPl'l'ULO VI

Da• RecompC':::t.sas c da• Dispensa6 do Serviço
Art. Ut. As rccompc!'lsas cocstitt1em reconlurcir:l.t!ato dos bons
serviços pr,st:~dos :pelos nü!it,:1res.
f 1~ Slo recompcns.:~.s.:

a) oa prfmio• de'lloara ao ll'lrito;
b) aa cond&corac-4es por serviços prestados na paz • na coem;
cl os elo~ios, lttuvoxes e refexfn~ias elolionso e
di as dispensas de serviço.
f ~ As recompan:uu serlo .concedidas de acordo com as normas
estabell!'cidas n.os re1:11larn.entos da .ltarinba.. do Ex•rcito • da Aeronáu·
ticã.
.
Art. 147. As dispensas de serv!co do autoriuc6es concedidas aoa
milit3res para afastamento total do serviço, em car:!.ter temporário.
Art. 14&. I As dispensas da nn·iço podem ur concedidas aos milita·

I - cumo Rcompensa;
II - para desconto em firias; •
lU - em decorrW:ncía de pretcriç4o midica,
Paria-rafo liaica.· As dispen5.U de serviç~ ser.'lo conccdld:1= com a
remuneração iau:ac;nai u ~o-uw..,ui.....l.u. ~;)tllG tl:!~pe. de dc:.i·.·: zen•fç::~-.
TlTULOV
Disposi~es G~rais.

Transitórias e Fin•is

Art. 149. A trnnsferfncla para a rt!serva re:!I.Unl!'rada oU a reforma
nlo u.~ntam o militu.r do i~de-nt;::ad:o do!< p~hti:o:..:~s ·causados B t'uenda
Nacioruu ou 'a ten:eixos, :~em do p3pmento o.:;ou pensOes dKOrre:nti!S de
sent('nca judicial.
Art. !.50. A Assistlncia ReliP.osa b Forcas Armadas é Z"eCQiada
por !ei espl!'çifica.
Art. 151. g ,-edado o 1no por or"'niZIIÇio civil de desipa~os que
poanm SUI[C'rir 1ua vincu:l:ol.C40 às FoxC'3' Armadas.
Pará~aro UnJco. E.x.cc-tusm·st ·das pntscr!Jt(l"" dute ardeõ as as•
soci::u:!Sfos. clubes, círculos e outra!' organlzacf5es que- con~elo"Jem mem•
bros dos Forças Armadas e qut- s• destinem, exclusivamente: a promo\'l!'r in:~·rdl.mbio soci3l • asaistl!'ncitl.l entr' os milit~ru e :suaa famiUas •
entre esses • a soci•dade civil.
· · ·
Att-.--152. Ab mil:tar .ampar::tdo por uma ou mo.is daa Leia n~s 2t&:,
de e. de junho de 1!!48, 'Z-16. dct 2 óe fevereiro de l!N9, l.!.SO, de 12 de ju•
lhll de 19SO. • 1.2Cí. tle 9 dt <.llfzfl!rnbro d111 19SO, I!' que em vUtude do dis•
posto no ani~o C2 desta I.ei ndo mais usufruirá ólS promuc(l~s previstas
nnccurl:u; leis. fica a:o~•r.urada, por oc;ssillo da tr~:r.sfcr~r.ci:l para a re•
serva ou da refonn::t, a remuner.:u;;to da ianLivid::.dc relativa ao pOJ\lO ou
craduac~o a que serio promovido em decorrllncia da Ui-tlie-açâo dl;lS xereri·
das Leis.
Pal'ápa(o único. A nmu21eracao de in:ltiviclade ass•~~=Ur3da nestearda-o n.lo poderá e:cccder. em nenhum caso. 3 que caberia no militn.
M fo,.e ela prcmovido ati 2 ldolsl ,::racs hienirquicos acima óaqu•l•
que tiver por ocasi4o llO f)rocess~;~menT.O d• sua trAnsferfneia para a r..aerva ou r.rorma. incluindo-se nesta limitaello a aplicoçlo do disposto
ao f 1~ do artigo 60 • no artlp 110 • seu t·l~.

ArL 153. Na passa~em para 3 "ruerva tt'munerada. sos militaras
obrfpdos ao v6o •~rio computado• oa acrCscimos de tempo dt~ ,pfetivo
.Hrvic:o d~ornMcs ciaa horas de v6o r•alizadas .ati 20 de ou1ubro da
tll.fit, IUI f.ctrr..sa da Je~islaeio eDt4o vi~tenu-.
Art. 154. Os militares da A•ronáutica cttie, por !'nft"rmid:~dl!'. aC'i·
dente ou dotfici~nei:\ 'psicofisíológica. \'erilicada em inspeçSo U saúde,
na !OJ'I~ui: r~gul.~~;mentõll'~ forem considt!xadorr c!•!inith·An1ent• ir:crpaeiu·
doa para. o exercicio da aüvidaCe alina, esidda peJos ~ttUlam.,r.tos es•
p~;;~~ ~=! ;~~~:~il7c!~~~h·i:!:.d: ::: ::;:: !::c:r:.ci~=~ :: !.:;~ :~!:~:::

11

P&rll&raio únioco.• A reculament.n.c.li:o própria da Aeronáutica
beleca a·situacao C·J peas,oal ,.,,;uadrado neste artip.

C!Jt.1·

Are. 161. Aos Cabos que, na data da vi(Cfncill desta l~tl, t~tnhain
aclquir!do estabilidade serll plrmftid.o parmanecn no Htvico aclvo, em
caráte,.- •xnpcioaal, de acOZ"do com o i:c:un..e da xesp..:th•a FCII'Ca Sin•
plar, at.é compi"Ctarem 60 fcinQ.flarr.u.l arr.oa "do idade, resnlvad&a ou·
tras dispodç-4es lopia.
Art. 1M:. EDqua::tto nlo entrer em vlpr nova r~ti C:e P.-tul!ies ?alí.li•
hlrea. consldenr•se·lo vJ&entu os,artiaos~"i't: a7t da Lei n! S.':'':'~. de 23
da ÓI'OF•mb.:ro del971.
·
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A"- lt1. Aa dlapoalcO•• üne Enamto Dto ntroapm para ale...
defi'aldu aa&erioriUUC. l 4a&e da aua vlPAcla.

sl~ll~l

An. 161. Ap6a a vlcfnda do pruant. Eatatu~ nrlo a ale aj11tta•
. ., IOdaa u dlapoalç5" l•pla a raplamaDUraa qua eozn ala "Mam

. . veUam a ur penininci&.

An. JQ, O prt'U'n&a EMat.uCD anuar' •• vlpr a pardr de I! da Ja•
. .Iro d• 11»01, aalvo quanto ao dbpotto no iLuflV do ar'Cilfft t:-. QUI &e•
d vidada 1 lu.ID) 11no -p6a a dai& da pubUcacllo det:a Lei.
•
Parlcraro •!:deo. AW a anuad.a -_m ri;'or do dlsposco no Item lV
• .,. anb.~ K. pcrnnanecnJo ~cs vi.;;or •• di:po1ic'6•• coJu:a.c.toill 4oa
l&!_u IV a V do ards;o 102 da t..l ~~~ 6.n'-t, d• 13 da dezanbro da 1171.

Ar\.lCO. ltnadvado o dbposco ao anl•o IV. a no pmrh·rdo llnieo
de art.lp; anlvrior. rleam nvo.::~da• a Lei a! &:nc, U 23 da ón•mbro
«<f'lt71. a damala diapoal~OH em eoau•rio.
J.:ra.tlla. •• 1 de d••••b,. d• lt&O; lW. da lndtptond4nda f W. da

"Jteplibl~.

JOÃO FIOUEIRJ-:UO
llo~:dml:uto Fons•ra
Era••l .-\,•ros.o da Silva
D4Jio Jardllf.' d• .\Jaccos
:os4 F•rin diJ Rodu.t

u---······-·-.. ·-..

----o~.-.u.a:..Mo

(A Comiss!lo de Constitulçao, Justiça e Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe·
diente lid~ vai à publicação.
·
A Presidência recebeu o Ofício n' S/15, de 1993, (n'26/93,
na origem), de 9 do corrente, através do qual o Governo
do Estado do Pará solicita autorização para.contratar operação
de crédito junto à FinanCiãdora de Estudos. e ..Pr_ojetÇ)S FINEP, para Os fins que especifica.
·
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eca:nómicos.
--0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência comunica· aO Plenário que, em face .do término· d·a
7• Sessão Legislativa Extraordinária da 49~ Legislatura, ficam
extintas as urgências aprovadas para o OffciO nf' S/48, de 1992,
Projeto de Resolução n• 7, de 1993, e Projeto de Lei da
Câmara n~ 3, de 1993, voltando as ..referidas.matérias à tramitação normal.
Há oradores inscritos.
.
Concedo a palavra ao nobre .Se.nado.r N.e.y Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN·PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores di2: o adágio
popular que "em casa que falta pão, todo mundo bate, todo
mundo apanha e ninguém tem razão."
Sr. Presidente, ocupo a tribuna da Câmara Alta do Parlamento nacional para protestar e solidarizar-me com os brasileiros que sofreram as humilhantes agressões das autoridades
alfandegárias de Portugal.
O mais graVe diz reSpeito ao desacato a um dos direitos
maiS caros nas democracias ocidentais, o direito de ir e vir,
característica marcante de nossa civilização.
Fico preOcupado que tal brutalidade não v~nha constituir-se em um fato isolado. Que essa ação não faça parte
de uma nova ideologia dos "Senhores do Mundo", como já
ocorreu no passado, logo após a vitória de Roma sobre Cartago. no 146 AC, quando Políbio, a título de preservar a glorificante missão de manter a Virtude da civilização grego-romana,
atribuiu a esta a responsabilidade de combater todos os povos
que estivessem além ''fronteira".
Parece-me que o sentimento de vazio que se apoderou
dos romanos, logo após o·extermínio Qe Cartago, aproxima-se
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da perplexidade em que mergulharam as democracias ocidentais, após o encerramento da guerra fria e a conseqüente
queda do Muro de Berlim.
Está parecendo que a derrocada do comunismo não só
fez ruir o Muro de Berlim, mas, também, a ideologia do
desenvolvimento, fundamentado no conceito de solidariedade
política e cooperação entre as nações desenvolvidas e os países
do Terceiro Mundo.
Conseqüentemente, o "amanhã•' com abundância, e superação das mazelas da pobreza e suas desgraças, poderá
não ser a conseqüência natural do porvir dos povos, como
apregoaram as teorias- do alinhamento do Leste/Oeste.
Agora, como afirma o historiador Jean Christopher Rufis
estabelece-se uma nova fronteira ideológica que supera e
transforma em adversário o Norte - o impériO - e o Sul
- os novos países de povos famüitos, miseráveis e doentes
que põem em perigo a estabilidade do império . (A noSsa querida América-Latina, os africanos e outros).
O episódio de Portugal nada mais seria do que a aplicação
da ideologia de Pohbio, ou seja, Portugal hoje-tém seus interesses centrados no Mercado Cotnum Europeu e, por pressões
internas e dos demais países do bloco, resolve colocar o."cinturão de segurança" em suas frõriteira.S, relegando os relacionamentos históricos e políticos com o Brasil, ou quem quer
que seja, desde que não faça parte do "império", do Mercado
Comuin Europeu.
Çomo bem analiso_u o articulísta Ari Cunha, do Correio
Brazilieose:
"Não. vai ficar no que está a .situação do BraSil
com Portugal, País pobre no meio de ricos, vai sofrer
e muito. Não é à-toa ~ pres.são ·que ·os lUSitanOs estão
recebendo da Comunidade Européia para es.tabelecer
parâmetros internacionais do Primeiro Mun-do, em matéria de visto para estrangeiros."
Por conseguinte, entendo que o episódio tem dimensões
maiores e mais pi"ófundas, tanto diplomáticas como políticas
e, principalmente, de relações comerciais e de. migração.
Por isso. num mundo de dinâmicas transforrila:Ções geopa-líticas, de megablocos econômicos, o··alinhamento d_o_ Brasil
nã!'. deverá levar em conta apenas a fronteira geográfica e
a identidade lingüística e cultUral, caso contrário, poderemos
estar condenando à miséria, em· definitivo, não só os 50 milhões de brasileiros· que já se· eric"ontranl nela, mas também
toda a nossa gente. especialmente o povo sofrido do meu
Nordeste.
Conseqüenten:tente, ch~o a atenção do Congresso Nacional, do Poder Executivo ·e, em esp'eciãl da classe empresarial, para as novas dificuldades que se apresentam. para
relações de parceria em que o Brasil deverá eleger, no sentido
de reverter o quadro de dificuldades em que se encontra e
as que terá pela frente.
No nosso entendimento não basta formar bloco económico, imitando os outros, como é o caso do Mercosul, sem
a implementação de o~.1:tras medidas Corajosas que' atraíãln
novos parceiros para ajudar no processo de geração de renda
e de emprego.
O Tratado de Assunção, que institui o Mercosul, e.stá
a merecer uma avaliação de seu impacto sobre a economia
nacional, especialmente sobre a nordestina.
. Para tanto, seria necesSário uma matriz de informações
permanentement~ atualizadas e avaliadas, a fim de que o
Governo ou o Congresso Nacional pudessem encontrar os
subsídios necessários às correções de rumos ou as políticas
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compensatórias que o processo de integração-certamente exigirá.
Abrindo um rápido parênteses, fui informado de que

a Assessoria do Senado, local de gente muito qualificada,
estaria montando um embrião _dessa avaliação, mas que esse
setor havia sido desmontado por falta· de espaço físico.
Gostaria de apeJar à nova Mesa que olhasse_ com carinho
a Assessoria, especialmente no setor de apoio técnico, até
porque dado não trabalhado, não avaliado, não é informação.
Não sou contra a integração. Apenas quis levantar algumas questõ_es e apresentar ao debate outras soluções adicionais
ou alternativas que,, a curto pra2o, apresentarão respostas
mais rápidas.
__
O Tratado de Assunção destina-se à criação de u~ ~er
cado Comum entre a Argentiria, o Brasil, o Paraguai e o
Uruguai, possibilitando a livre circulação de produtos, bens,
capitaiS e pessoas· entre esses quatro países, a partir de 31
de dezembro de 1995.
Os seus objetivos gerais, com os quafs concordamos, são:
a) propiciar maior isenção competitiva dessas economias
no mundo;
b) favorecer economias de escala e o incremento da produtividade;
c) estimular os fluxos de comércio da coml:lnidade com
o resto do mundo e atrair invstimentos para a região:
d) promover a abertura das economias e buscar integração gradual da América Latina;
e) caracterizar a iniciativa PríVaOa corno o principal agente do processo de integração.
Os seus objetivos específicos são definidOs-:-_
a) A eliminação de restrições tarifárias e não-tarifáriaS
entre os me-mbros;
b) A adoção de uma tarifa externa comum em relação
a terceiros países:
_
c) O estabelecimento de -um sistema de definição de re~
gras de origem, com tratamento privilegiado;
-·· ··· ·
d) A definição de siStemática de solução de controvér: ·
si as.
A lógica da sua criação foi a mesma da criaçãO dos ul31ocos
Económicos", que representam, ao mesmo tempo. uma reã~
ção à globalização_ económica e à fragmentação política.
Das quatro iniciativa-s de formação de blocos (a Comu~
nidade Econômica Européia, com 12 países·; o Mercado Comum do None, com 3 países: o Sudeste Asiático, com 9 países;
e o Mercosul, com 4 países), a experiência latino-americana
é a menor, cujos indicadores e contradições nos preocupam,
senão vejamos:
__
- o PIB do Mercos.ul é cerca de 8% do verificado_ no
MERCONORTE, 9,5% do,da Comunidade Européia e 13%
do verificado no Sudeste Asiático;
- a população do Merco,sul é 53%_ da.~xistente -~o ~ER
CONORTE, 60% daquela da ·comumdade Europe1a e 39%
na verificada no Sudeste Asiátíco; - - ~~ - -como conseqüência, ·o" Seu PIB- per êã:plta é 6,5 vezes
menor que o do Merconorte, 6,3_quanto à Ç_omunidade Européia e 3 vezes-menor do que o Sudeste Asiático).
Outra diferenÇa entre o Mercosul e .os demais blocos
éconõmicos diz respeito à sua inserção na economia internacional, pois exporta majoritariamente produtos primá~os (alimentos, matérias-primas agrícolas, minerais e meta1s), ~om
74 7% de suas vendas ao exterior, enquanto os países considerados desenvolvidos têm nos manufaturados _sua principal receita de exportação (cerca de 70%).
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Também ep.tre os países do Mercosul há algumas disparidades evidentes, sendo de' destacar que o Brasil representa
cerca de 70% do tamanho do bloco que se cria, tanto no
que diz respeito ao PIB, à população e à superfície, quanto
ao comércio exterior.
Algumas das diferenças mais niarcantes dízerii'iespeito:
1. população, representando Uruguai e Argentina cerca
de 86% da população urbana, o Brasil 77% e o Paraguai
apenas 44%;
- 2. abertura da economia, sendo o Brasil o País mais
fechado ao exterior, com as suas transaçóes externas- exportações mais importações -representando -16% do seU PIB,
eOqUanto a Argentina apresenta um percentual de 25%, o
Paraguai de 30% e o Uruguai de 39%;
3.. distribuição _setorial do PIB, sendo o- Brasil o País
com maior expressão industrial (26.5% ), seguido pela Argentina (24.3% ), pelo Uruguai (23.5% ), enquanto que o Paraguai
tem apenas 16.1% de sua riqueza gerada pela indústria. Ao
contrário, o Paraguai é o país onde a agricultura responde
pelo maior percentual do PIB (27.2%), seguindo-se a Argentina com (14.6%), o Uruguai (9.9%) e o Brasil com (9.3%);
. 4. indicadores sociais como o analfabetism-o, esperança
de vida, mortalidade infantil, taxa- de fecurididade,- taxa de
crescimento populacional, nos quais o Brasil disputa- com o
Paraguai os piores ·indicadores, destacando-se o Uruguai como
o melhor, seguido pela Argentina.
As questões mais deliCadas da integraçã~_._ no entanto,
parece dizer respeito à necessidade de coordenação de políticas macroeconómicas e setoriais que o Governo deverá implantar numa conjuntura recessiva.
,
Outras preocupações dizem respeito às dificuldades competitivas entre os próprios componentes do Mercosul, especialmente no que diz respeito a:
_ 1. terras menos férteis) Apenas para exemplificar. o
Brasil, como um todo, planta praticamente o dobro da Argentina, mas consome vinte_ vezes mais fertilizantes do que aquele
País.
__ 2. J;Uenor p.rodutiviçiade, o que está associado não só
à qualidade_ da terra m~s _também ao nív~l tecnológicq da
produção;
..
_.
._ .
.
·
3. impostos mais elevados, estando a carga t.rihutária
brasileira entre -28 e 40%, enquanto, nos óuti"ós países ela
v3ria entre 5 e 16% do preço dos seus produtos;
_
· 4. custo financeiro maiS elevado, estandO Os juros brasileiros entre os mais altos do mundo;
. 5.. des.capitalização dos produtos após sucessivos cc>ng<-:_~
lamentos e tabelamentos, fruto do sistemáticO -controle de
preços adotado no País, o que o induziu a atrasos tecnológicos,
sendo o exemplq mais flagiã.nte o dos produtos de leite,__ que,
de~cie i946, vem tendo o pt-eço de seus produtos congelados.
Hoje, temos produtividade de três litros por vaca ao dia,
en~quanto· a dos outros países do Mercosul é de 14 ou 15
litros.
6. maiores custos alfandegários e portuários;
.

-

-

-

-

-

7. diminuição nos gastos com pesquisa e tecnologia, com
reflexos em todo o sistema produtivo.
Com todos esses pontos de estrangulamento e a escassez
de re_cursos financeiros que inviabilizam a ação do Governo
através de programas especiais que pudess~m criar nova re~li
dade produtiva, entendo que o Governo e o Con~esso Nac~o
na1 deverão se debruçar sobre estudo para avaliar o efeito
do Mercosul, principalmente para saber quem pagará a conta
da integraçãO, visto que, sob essas condições _de economias
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todo o mundo baseava-se núma fantasia de competição .leal.
debilitadas, é muito difícill-eàbnente planejar políticas Conjun.:.
tas que requerem inclusive algumas perdas individuais mo- Ela esquecia-se do "toma lá, dá cá .. , esquecia-se de encarar
a vida real, ou como dizem os jovens, "a real''.
mentâneas em favor dos benefícios globais e futuros.
Por isso, entendo que a abolição dos cartéis, dos monoO reconheciinento de todas essas dificuldades me levam
pólios públicos e privados, dos empecilhos a capitais estranà cert'eza de que outras medidas urgentes se fazem necessárias
geiros para atrair investimentos, o desmonte do Estado, que
para atingir os objetivos nacionais. Dentre elas, destaco a
nova legislação sobre o capital estrangeiro, a fim de que os fará cair a inflação é urgênci~ urgentíssima que o Brasil reclama.
empresários internacionais possam investir no Brasil.
Enfim, essa é a- Modernização que reclamamOs e pela
Sabemos que a defesa apressada e teórica do Mercosul
qual lutamos.
rende aplausos e até dividendos políticos, como ocorreu com
a política de endividamento da "era do milagre", que levou
O Sr. Gerson_ Camata -_V. Ex• me permite um aparte?
o nosso País à situação caótica de hoje.
O SR. NEY MARANHÃO- Ouço com atenção o aparte
Não obstante, o que defendemos é a introdução de mecanismos na legislação, que possa atrair novos parceiros para do nobre Senador Gerson Camata.
ajudar o nosso Brasil, através de um desenvolvimento harmóO Sr. Gerson- Camata- Senador Ney Maranhão, ac9mnico, onde possamos remunerar 'o capital e incorporar os nos- panho com o interesse que V. EX' sempre merece quando
sos médios e ·pequenos produtores às novas tecnologias de aborda problemas da agricultura ou da produção das exportaprodução.
. ções brasileiras. Mas com sua permissão queria, neste aparte,
Uma das soluções mais viáveis, na atualidade, seria uma e para melhor esclarecimento, me reportar à leitura gue V.
associação forte com os asiáticos: com a China Continental, Ex~ fez ontem, aqui no Plenário, de um documento dos prod~
com Formosa e com o Japão.
tores brasileiros de juta, do Sindicato de Produtores de Sacana
Para tanto, precisamos mudar nossa legislação. E nesse de Juta, denunciando que no po~o de Vit?ria est~riam esto~
particular comunico ao egrégio Senado Federal que, na próxi- dos dois milhões de sacas de Juta, destmadas a exportaçao
ma semana, reapresentarei Projeto de Lei que viabilizará a de cacau e café, contaminadas -com o popular ''pó da China".
redenção das áreas miseráveis, notadamente as do Nordeste O Espírito Santo, V. Er- sabe, é o .segundo maior produ~or
brasileiro, através de investimentos de capital estrangeiro na
brasileiro de café e de cacau do Brasil, apesar da sua reduztda
indústria portuária, na criação de peixe e eamarões, no turis- dimensão- geógiáfica. Os produtores capixabas pedem, por
mo, na agricultura e em outros setores de alta tecnologia,
meu intermédio, que esclareça V. Ex~ Na verdade, o que
sempre em parceria com empresários nacionais, .capazes de
está havendo é uma guerra promovida pelos oligopólios produgerar renda e emprego. Esse projeto, -de minha autoria, está
tores de sacaria de juta, destinada à exportação de café brasina Comissão de Economia, já com o parecer favoráVel, e
leiro contra a importação da juta de Bangladesh. Em 1992
tenho certeza que, na próxima legislatura que se inicia. será
um saco de juta, no qual cabem 60kg de café, est.av~ sendo
aprovado, dando iníCio aos investimentos de capital estranvendido no mercado _interno pelos produtores brastle1ros por
geiro, principalmente na Região Nordeste.
2 dólares cada, e no mercado internacional estava a 72 cents
Antes de concluir este meu pronunciamento, quero asside dólar. Então .os capixabas se organizaram e resolveram
nalar os ensinamentos históricos segundo os quais o mercado
importar 4 milhões de sacos de juta d_e Bangla~.esh. Essa
mundial ou regional integrado baseia-se na i~ia de David
importação demorou um pouco a _chegar ao- Brasil, p_?rque
Ricard, de que a divisão do trabalho deveria ser aplicada
o navio que conduzia a _mercadona sofreu ll:ma avana _nas
às nações, assim como a dos trabalhadores de fábrica.
costas da África e cerca -a.e 1 milhão e 200 mil saco~_ de JUta
Numa passagem-clássica; Ricard observou que se a Grã- • se perderam, porque penetrou água n_o casco ~o. navio. Qu~
Breta.nha se especializasse na manufatura de têxteis, e Portugal
do a importação chegou, os oligopóltos brastleuos conseguiem fazer em vinho, ambos os países ganhariam; cada um
ram ainda no Governo Collor. colocar uma sobretaxa de
faria o que sabia fazer melhor. Assim, "a divisão .internacional .72% no Imposto de Importação sobre a sacaria_ d~ juta. ~a
do trabalho",- atribuindo papéis especializados a diferentes
Justiça os importadores capixabas ganharam o duetto de nao
nações, enriqueceria todo mundo.
pagar esse tributo, porque ele foi apli~do depois do ato de
Esse postulado consolido•sç. em -dogmas nas gerações
importação ter sido praticado. Mas o· mteressa~te é que, a?
que se seguiram e ainda prevalece atualmente, embora suas
mesmo tempo. esses oligopólios produtores de JUta no Brasil.
implicações freqüentemente passem despercebidas, pois assim
conseguiram mais: que a fibra de juta, da qual eles produ.zem
como a divisão do trabalho, em ·qualquer economia, criôu-se
Brasil, também seja importada com alíquot? zero. Que~ diZer.
UIIla poderosa necessidade de integração e, desse modo, deu
o produto acabado, 72%, a fibra, zero de Imposto de tm~or
origem a uma elite integracional. Assim a divisão internacional
tação. Mas há uma cois;;t mais grave. Enquanto denu!lc1~m
do trabalho exigiu "iritegração numa escala global e gerou uma
que a sacaria de jQta q~e está esto~ada no P~rto de Vt~óna,
elite global - um pequeno grupo de nações se revezaram,
que não chega a 720 mtl sacos de Juta, estana contamm.ada
dominando grandes parles do mundo.
com o "pó da China", eles estão comprando a fibra de JUt~
também em Bangladesh, no mesmo local onde foram adquiO sucesso do esforço para criar um mercado mundial,
ridos os sacos que estão em Vitória e Se eleS estiv~ssem containtegrado, único, pode ser medido no cre~cimento fantástico
hlinados estaria contaminada também a fibra de juta que eles
do comércio mundial. Entre 1750 e.1914, estimou-se que o
estão importando, com alíquota zero, de Bangladesh .. Quer
valor dÓ comércio mundial se multiplicou mais de .50 .vezes,
dizer, eles "cuspiram para cima"; se _estivesse contammado,
subindo de 700 milhões dólares para perto 40 bilhões de dólacairia na cabeça deles. Entretanto, tsso poderá causar um
res. Hoje oscila em torno de 5 trilhões dé dólares. Se Ricard_
grande prejuízo às exportações brasileiras de_ café e cacau,
estivesse certo, as vantagens desse comércio global aumentaria
porque todos os países vão pedir o exame dessa sacaria de
mais ou menos igualmente para todos os lados. Co~ efeito,
a crença autoconveniente de que_,a especializaçãQ..beneficiaria" júta. Mas, para melhor entendimento e esclarecimento, eu·
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queria passar às mãos de V. Ex•, primeiro, o laudo da FEEMA
do Rio de Janeiro, dizendo que não há nenhuma contaminação
de "pó da China .. naquela sacaria depositada em Vitória;
segundo, um laudo feito pela SGS - que é uma empresa
multinacional francesa -sem o qual não se comercializa nenhum produto alimentício no mundo inteiro. Ela é que atesta
se o produto é limpo, se tem algum tipo de defensivo agrícola
ou resto de mistura química. Então, essa Société Généra1e
de SurveiUance, francesa, também procedeu ao exame da sacaria de juta e disse que não há nenhuma contaminação; podendo ser ut.ilizada para exportação de café. Depoi.,s" foi feita
uma outra análise pela ANAL!TO -Tecnologia em Análise
de Traços, requerida pelos importadores, diante das renovadas denúncias. Esses laudos provam que não existe nenhuma contaminação; os índices são aceitáveis pelo mercadq_ internacional. Outra empresa, a TASQA, tamf?_ém eSpecializada
em serviços de química analítica,- apresenta um novo laudo
em que demonstra os índices de todos os países do mundo
dos ':!aços de pentaclorofeno que podem existir nas embalagens. E, logo depois, outro laudo do Instituto Adolfo Lutz,
em São Paulo - para onde foram enviadas amostras dessa
sacaria depositada em Vitória-- dizendo que não foram encontrados traços de pentaclorofenol, que é o nome_ científico
do"pó da China". Através desses sei~ laudÇls, há uma comprovação efetiva, séria, fornedda primeiro pela SEAMA do Espírito Santo, pela FEEMA- Rio de Janeiro, depois pela Société
Génerále de SurveiUance francesa, e, por Ultimo, do Instituto
Adolfo Lutz, dizendo que não há nenhum problema de contaminação e ·que esse tipo de embalagem, a sacaria çl_e jota,
poderá ser usada para o acondiciOname"ritO tanto de café quanto de cacau. Certo do espírito público de V. Ex•, do seu
interesse sempre na busca da verdade, eu queria passar, então,
esses documentos às mãos de V. Ex\ para que possa com
eles até responde~ às pessoas que o aciOnaram na denúncia
- que se prova agora, não é verdadeira - de que have_ria
uma contaminação. Agradeço a V. Ex_~ e desculpe-fie por,
exatamente nesse outro.discurso de V. Ex~, esclarecê-lo_ a
respeito- da carta ·que leu na tarde de ontem aqui neste plenário.
-

O SR. NEY MARANHAO - Senador Gerson Camata.
com o respeito e a admiração que tenho por V. Ex~, peço
permissão para terminar rapidamente este meu_ pronuncia-mento e, em seguida, responder, com muita satisfação, ao
aparte proferido por V. Ex~
Concluindo, Sr. Presidente, quero-expressar a minha concordância com as niedidas adotadas pelo Presidente Itamar
Franco para o pronto restabelecimento tla reciprocidade do
tratamento entre Brasil e Portugal, e, por último, aos brasi-'
leiros, especialmente aos pernambucanos que sofreram a vergonhosa afronta no aeroporto de Lisboa, empresto a minha
solidariedade e os conclamo para se engajarem na luta pela
emancipação da pobreza no País, desgraçadamente, o único
passaporte que abrirá as portas do mundo ao Brasil, sem
discriminação.
-Senador Gers_on- Camata, ouvi atentamente o aparte de
V. Ex~, no qual nos trouxe uma explicação como autêntico
representante do povo do Espírito_ Santo, por quem temos
o maior respeito e admiraÇãO, pela sua capacidade e bravura
em defesa dos altos interesses nacionais e de seu pequeno
Estado, que. coflsidero um jardim parecido com Sergipe:
Quero dar uma explicação. V. Ex' sabe que sou um Senadoi que luto contra os cartéis. Tenho feito pronunciamentos
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aqui, inclusive citando que a desgraça, o câncer deste País
são os cartéis. Trouxe uns dados e tive a ocasião de mostrar
que, desde a indústria leve à pesada, da pecuária à agriCultura,
três oU quatro indústrias nacionais e multinaçionais dominam
o ranking entre 52 e 86%. -E V. Ex~ s3:be que__não é que
eu seja- contra o grande empresário. Pelo contrário; tenho
por ele grande admiração. Estive aqui mesnlo com utn grande
empresário brasileiro que domina uma parte do setor de farinha de trigo e considero-o um daqueles de maior respeito,
que é o empresário "concilio ecuménico" do Ceará, o ex-Senador José Dias Macedo.
Muitos acreditam que tenho uma marca:ção com um pernambucano cujo pai foi um dos maiores Senadores desta Casa
e que, algumas vezes, procuro, de acordo com aquilo que
ele dizia aqui neste Senado, em pronunciamentos curtos _e
grOssos, dizer que estava errado ou que estava certo, o Senador
António Ermfrio de Moraes. Muitos pensam que tenho marca:ção com o Dr. António Ermírio de Moraes, a quem cha-mO
de "chefe dessa quadrilha de cartéis''. Todos sabem disso.
Com respeito· a esse· assUntO, lutei muito, defendendo
esse empresário, essas emptesas de juta da Amazónia, Estado
pelo qual não tenho nenhum interesse. Preocupo-me com
Pernambuco, onde não há nenhuma plantação de juta.
Mas, como tive ocasião de fazer uma campanha eleitoral
em Roraima e ter uma idéia do que é a Amazónia, senti
de perto que as fábricas daquela região, daquele setor do
Norte, estavam, fechando. Esses 100 mil trabalhadores ganhavam esse '~dinheirinho" para comprar o sal e comer com o
peixe. Senti esse problema, debati-o, defendi aquele pessoal.
Sabe V. Ex~ que a produção de juta deste País era muito
elevada, mas. houve o problema dumping, no meu entender,
dessas importações de juta da Índia, de Bangladesh. é altamente subsidiada- V. EX" conhece as estatísticas e os subsídios naquela região- fui uma d~ R~ssq_a~ influenteS, quando
estava aqui, inclusive respondendo_ pelo Governo, vi algumas
das portarias do Mini·stro Marcr1io Marques Moreira, com
respeito à freada da compra de sacos que estava prejudicando
à indústria naci?nal, prínciPairilente naquela.Região d9 Norte.
Recebi do presidente da área de produçãp de juta, Dr.
Gustavo Peres, um fax encaminhado ao meu gabinete. Quero
esclarecer isso. Deus me livre de duvidar por um segundo
das palavras de V. Ex~! Da mesma forma, penso que V. EX'
também não vai duvidar da minha, pois estamos aqui para
esclarecer e zelar pelos altos interesses do povo brasileiro
e do nosso País. Esse foi o mandato q.ue o povo nos delegou.
Tenho aqui uma declaração enviada pelo Instituto de
Fomento à Produção de Fibras Vegetais da Amazónia -FIBI\_AM_ da seguinte maneira:
"Este laudo refere-se às denúnCias feitas -por V.
EX" na Câmara sobre a contaminação com O p6 da
China, na sacariã de jutaproce- dente de Bangladesh,
descarregada no Porto de Vitória."
Este é um laudo de análise química, da Analito Sociedade
Civil Ltda, de saco de juta, cujo endereço é Av. Dr. Luiz
Arruda Martins, São Paulo, que confirma as declarações do
Presidente da FIBRAMA:-Diz ele:
"Esse pentaClOrOfenOl pOSSUÍ 0,02%, 0-,01 %", 0 QUe COnM
firma a existência do pó da China.
Essa análise foi de um instituto de São Paulo, e gostaria
de fazer um apelo. Tenho certeza de que V. EX' irá concordar,
no sentido de que, com esse e com os documentos que V.
Ex~ tem em mãos, os MinistérióS- da Agricultura,do Abast.eci..

Fevereiro de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

mento e da Reforma Agrária e o do Meio Ambiente irão
resolver esse_ problema. Assim, ganharão a Nação e todos
nós que estamos preocupados.
Se ele não tivesse mandado esse documento, eu não viria
à tribuna para dar uma declaração de tamanha importância,
pois pode prejudicar tremendamente essas empresas que importaram essa sacaria.
o Sr~ Gerson Camata - Gostaria _aperias de dizer que
esse laudo comprova que ela pode ser usada para exportação
decafé.
--O SR. NEY MARANHÃO - Diz aqui que a amostra
vem condicionada em saco-s plásticos transparentes, contendo
uma etiqueta de identificação com os seguintes dizeres ...
O Sr. Gerson Camata- Tainbém terihO- esSe 1ãudo.
O SR. PRESIDENTE-(Magno Bacelar) - Lamentando,
peço a V. Ex• que conclua, tendo em vista que todos os oradores inscritos se encontram na Casa aguardando para falar.
O Sr. Gerson Camata - A sacaria que está no Porto
de Vitória vem exatamente de Bangladesh, de onde provêm
as fibras que estão sendo importadas pelos produtores brasi-- leiros.
Se a sacaria de Vitória: estivesse ímprópria, a brasileira
também estaria, porque está sendo feita com jota de Bangladesh. Veja V. Ex• que esses industriais não querem proteger
o produtor brasileiro de juta. Eles já estão comprando a fibra
de jota lá em Bangladesh também, só que cOm alíquota zero.
A importação do Espírito Santõ va1eu -para alguma coiSa.
Eles baixaram o preço do saco de juta de dois dólares para
oitenta cents de dólar. Agora, não adianta mais imp-ortar porque importar ficou mais caro. Valeu a pena importar para
reduzir o preço no mercado interrio. Muito obrigado.
O SR. NEY MARANHÃO - À nós nos interessa zelar
pela saúde e pelo bom nome do Brasil nas suas exportações
e no consumo interno.
Portanto, encaminhei esses ofícios, com esse huido,_aos
Ministros da Agricultura e do Meio Ambieq.t_e. _Tenho certeza
de que V. Ex~ também os encaminhará e o Governo, então,
irá decidir da melhor maneira, a fim de zelar pelos altos interesses do País.
Sr. Presidente, peço desculpas pelo tempo que passei
nesta tribuna.
DURANTE O DISCURSO DO SR. NEY MARANHÃO O SR. CHAGAS RODRIGUES, I• VICE.
PRESIDENTE, DEIXA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA, QUE Ê OCUPADA PELO SR. MAGNO
BACELAR.
O SR. PllESIDENTE (Magno Bacelar) -A Presidência
lamenta interromper o discurso de V. EX', por todos nós respeitado, mas teve que assim proceder tendo em vista os demais
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Álvaro Pacheco.
O SR. ÁLVAIIO PACHECO (PFL- PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, recorro à figura de Horace Mans, um dos
maiores educadores americanos de todos os tempOs, para lembfar uma frue lapidar: "Não pode permanecer livre uma
nação ignorante".
De fato, cuidar da educação é o maior imperatiVo do
exercício da cidadania, que não tem merecido da sociedade
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e das elites brasileiras a prioridade devida e, nem do Poder
PúbliCo, a preocupação continUa e conseqUente.
São tantos os desafioS, que é necessário" Wii.ã-emergência
especial para enfrentá-los. Os fatos negativos da educação
no Brasil já são lugares comuns: mais de três milhões de
crianças, principalmente no Nordeste, não tê:nl acesso· a qualquer tipo de escola, com o triste espetáculo das filas em busca
de vagas nas escolas públicas; e cerca .de 80% dos alunos
do segundo grau, segundo estatísticas recentes, sãO- repetentes
ou não concluem o curso.
Além disso, há uma perda ostensiva da qualidade no
ensino miriistrado, cOmo se estivéssemos nos divorciando de
qualquer perspectiva de competitividade, quando o mundo
avança para a virada do sécu1o, às vOltas com extraordinárias
conquistas do desenvolvimento científico e tecnológico, e um
país como os Estados Unidos reformula o seu sistema educacional, por considerá-lo inadequado ao estágio atual do desenvolvimento mundial.
Evasão, repetência ·em níveis alarmantes, que chegam
-a 80%, como dissemos, rídiculos salários de ·professores e
especialistas, merenda insuficiente, livros inadequados, dístribuldos fora da época e em quantidade precária são alguns
dos problemas do cotidiano das nossas escolas públicas, a
despeito do sacrifício e idealismo ainda prevalecentes em alguns setores da rede oficial de todo o País..
A solução não é fácil, nem imediata, depois de tantos
anos de atraso e desídia. Mas agora há uma forte esperança
nascida nesta Casa, DO esforço de homens como o eminente
Senador João Calmon, apóstolo da educação, e dos Senadores
Darcy Ribeiro, Marco Maciel e Maurício Corn~a. que acabam
de ver aprovado, na ComisSãO de Educação, o seu Projeto
de Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Esse admirável projeto, que iremos talvez brevemente
discutir neste plenário - e daqui faço um apelo pela sua
rápida tramitação, se prevalecer o recurso impetrado para
trazê-lo à nossa apreciação coletiva -,é ó fesultado.do esforço
conjunto de seus autores e da diligente assessoria do Senado
Federal, mas, sobretudo, da dedicação e experiência, de mais
de quarenta anos com os problemas educacionais, do ·nosso
mestre dos mestres, na expressão feliz do Senador João Calmoo, Senador Darcy Ribeiro, luminar a quem nunca é demais
louvar, recoDhecer a dedicação à causa pública e o brilhantismo intelectual.
Já debatido e aprovado terminativamente na Comissio
de Educação, aprimorado pelo criterioso trabalho do Relator,
Senador Cid Sabóia de Carvalho, o projeto do Senador Darcy
Ribeiro representa a racionalização e a simplificação de todo
o sistema e a definitiva, se ássim podemos dizer, codificaçãó
das normas básicas, que-poderão recuperar e redimensionar
o ensino DO Brasil.
A margem desse notável projeto, gostaria de cotejar algumas observações, sem perder de vista as linhas gerais do que
é mais premente na educação brasileira, que hoje abrange
o imprcssiónante contingente de 30 milhões de pessoas. Ainda
existe ·uma rançosa discussão em tomo de prioridades, se da
escola pública ou da escola particular, como se pudéssemos
prescindir de uma ou de outra. Ambas são essenciais ao processo, mas é fundamental priorizar as escolas públicas com
as verbas oficiais, COillO determina, aliás, a Constituição.
Destaco e e~ a justa decisão do Ministro Murílio Hingel, ao resol-.er comprar 40 mil vagas na Campanha Nacion:il
de Escolas da Comunidade (CNEC), decisão que, particular-
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mente, aplaudimos, pois está indo ao encontro dos interesses
· coletivos, numa complementação das vagas das escolas públicas. Aqui se coloca a presença d;;:· criatividade, sempre tão
ausente no processo educacional vigente até agora, marcado
muito mais por decisões de alcance superficial e com certo
sentido demagógico, como foi a que determinou, no Governo
passado, a construção de prédios de retorno social duvidoso,
com desvios de preciosos recursos de áreas de programas mais
prementes e fundamentais, escondendo, talvez, outros interesses que nada tinham a ver com o problema educacional.
Creio que o Senado Federal deverá feebar a questão e
cerrar fileiras em tomo do Projeto dos Senadores Darcy Ribeiro e Marco Maciel, para que não corramos o risco de ver
aprovado projeto similar, em curso há quase cinco anos na
Câmara dos Deputados, a nosso ver, de cunbo nitidamente
corporativista, uma colcha de retalhos que, vingando, irá. agravar ainda mais o problema educacional do nosso Pais.
Como exemplo, basta observar nesse projeto o capítulo
da gestão. É certo que cada sistema deverá definir de que
maneira seráo eilcolhidos os diretores das escolas, pois aqui
avulta o problema da autonomia dos Estados e Municípios.
Não se pode invadir competências asseguradas na Carra Magna.
Mas é preciso chamar a atenção dos Srs. Senadores para
o que pretende o projeto da Câmara, numa concessão demagó- ·
gica. Se o regimento interno da escola deve regular a matéria,
respeitou-se a individualidade do estabelecimento, mas, por
outro lado, o texto certamente alimentará reivindicações de
participação de pais e alunos na administração de um empreendimento privado.
.
Parece-nos uma decisão demagógica limitadora, implantando na área do primeiro e segundo graus o duvidoso sistema
já vigente nas universidades oficiais.
Um ponto que gostaria de destacar é a necessidade, que
me parece urgente, do recredenciam.ento de nossas universi~
dades, pois é mesmo preciso, e a~ fundamental, avaliar o
desempenho dessas instituições, muitas das quais são meramente "usinas de diplomas", sem qualquer correspondência
com o mercado de trabalho e as suas necessidades.
A avaliação é necessária e signifiéará um salto qualitativ9
em direção não só aos padrões de e~ncia e excelência requeridos, mas ao mais elementar bom senso, que, infelizmente,
muito se esconde em nosso sistema universitário.
Deseja-se, ainda, o acesso de professores e especialistas
a um regime de trabalho mais humano e melhor remunerado,
sendo uma remuneraçio justa e condizente um ponto crucialMas refiro-me, ainda critieamente, ao projeto da CAniara:
pretender que se ofereçam 50% da carp horária estabelecida
para que os profissionais de ensino se dediquem ao treinamento parece um evidente exqero, que desmontaria totalmente a economia de Estados e Municípios, exigindo ainda
a contrataçio de um número inalc:ullivel !le outros professores
e especialistas para ínãnter a replaridade do sistema.
Nada mais justo do que comiderar esse propósito como
objetivo a ser llk:ançMio; para o que, como afirmou o professor
Arnaldo Niskier, _.eme<Iuc.çio, e ex-membro do Conselho Federal, muito poden contribuir o empreso de tecnolo&ias
educ:acionais. de vm&U8f'da, como o rádio, a televido, o videocassete, o satélite e o computado<, entre outros. Assim será
pollivel llk:auçu um número. IOp"CCilivel de p<o!issionais (ó
Brasil tem 1 milhão e 200 mil p<ofessores e especialistas),
dondo-lbes a indiopeDÃvel recicla3em.
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Finalmente, uma palavra sobre o chamado "Conselltão",
Conselho Federal de Educação, nascido em 1962, por decreto
assinado pelo Presidente João Goulart e o então Ministro
Darcy Ribeiro que cumpriu um ciclo de bons serviços presta~
dos à educação brasileira. Não foi somente o órgão cartorial
de que tantos falam, nem a "indústria de favores'', na infeliz
crítica do ex-Ministro José Goldenberg.
Reuniu algumas das mais expressivas figuras da educação
brasileira e foi um órgão coadjutor do MEC, na elaboração
dos seus planos e projetos. Esgotada a fórmula, nesses nossos
novos tempos, é justo que agora se pense num novo meca~
nismo normativo, para assegurar a existência de uma doutrina
e de uma política que defina com clareza os objetivos nacionais
da Educação. É assim que sentimos o novo Conselho, cuja
representatividade estadual e por graus de enSino, precisa
ser claramente respeitada.
O&-. Joio C - - Permite-me V. EX' um aparte?
O SR. ÁLVARO PACHECO- Com grande prazer, nobre Senador João Calmon.

O SI-. Joio c-.. - Nobre Senador Álvaro Pacheco,
inicialmente, desejo agradecer a V. EX' os generosos elogios
que fez à minha modesta atunção na área de educação. Sou
apenas um parlamentar obcecado pela alta prioridade que
deve ser dada à Educação em nosso País, este é meu único
mérito. Os elogios devem ser dirigidos ao mestre dos mestres,
o eminente Senador e Professor Darcy Ribeiro, que conseguiu, no ãmbito da Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, a aprovação do seu projeto de uma nova Lei
de Diretrizes e Bases da Educação. Ao tomar a iniciativa
de recorrer ao Plenário, com o apoio de mais de trinta dos
noSsos colegas, só tive um objetivo: permitir que os Senadores
que não pertencessem à Comissão de Educação e Cultura
do Senado pudessem contribuir, com suas emendas, para enriquecer o texto de autoria do eminente Educador Darcy Ribeiro. Creio que a passagem desse projeto pelo plenário contribuirá para aprimorá-lo ainda mais e também, sem dúvida
nenhuma, vai contribuir para que outras correntes de pensa~
mento não representadas na Comissão de Educação e Cultura
do Senado, a qual enfrenta semp<e enorme dificuldade para
se reunir, contribuam para melhorar significativamente o tra~
balho realmente magistral do nobre Senador Darcy Ribeiro.
Renovo meu agradecimento, nobre Senador Álvaro Pacheco,
por suas referencias tão exageradas, tão generosas· a mim.
Eatou certo de que V. EX' também contribuirá com suas emenarcy Ribeiro, se isso for possível, ainda melhore mais, porque
é indispens4vel que aprovemos uma Lei de Diretrizes e Bases
pua substituir aquela que já está desatualizada. Muito obrigado.
O sa. ÁLVAIIO PACHECO- Muito obrigado, nobre
Senador Joio Calmon. Na verdade não foram elogios que
eu fiz, mas um reconbecimento que é público, pois o Senador
Joio Cabnon, como todos sabem, 6 o verdadeiro apóstolo
da Educaçio no Brasil, é o seu in<:ansivel defensor; tanto
o foi na Comtituinte, como ao longo dos seus trinta anos
de parlamentar. A Educação tem-lhe sido quase que uma
oblcl!llio.

Concordo com a decisio de trazer o projeto ao plenário,
a fim de dar oporlliDidade aos demais Senadores, que não
participut da Comissio de Eclonçto e Cultura, de emitirem
sua opiniio oobre o projeto. O meu apelo é pela rápida tramit.çio do mesmo. Aebo que o problema educ:aciona} brasileiro,
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e sou apenas um discípulo de V. EX', necessita, urgentemente,
de ser colocado nos trilhos da tecnologia, da modernidade,
do avanço. Então, o meu apelo é, principalmente aqui no
plenário, de que o projeto tenha uma rápida tramitação.
Mais uma vez, muito obrigado pelo aparte,nobre Senador
João Calmon.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
mesa_.._ projeto de lei que será lido pelo Sr. 1• Secretário.
b lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• ,, DE 1"3
- • acrillçioe -ltllçio deeseolu léenlcas
d e - loothotrlol elo Bfvel -·mediante a c:ooees-

O Sr. Ney s.-a.- Permita-me V. EX' um aparte?
O SR. ÁLVARO PACHECO- Concedo-lhe o aparte,
nobre Senador.

siode--trlbw.-.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• A empresa industrial que, direta e isoladamenO Sr. Ney sa
Num país em que muitos pensam, te, ou em associação oom outras empresas do mesmo setor,
mas não expressam o pensamento, quero congratular-me com se propuser à criação e manutenção de escola técnica de ensino
V. EX' pela coragem com que faz críticas ao projeto que industrial, de nível médio, observada a legislação aplicável,
tramita na Cimara. Realmente é uma colcha de retalhos e poderá usufruir dos incentivos tributários iristituídos pela pre.
.
nós temos que apressar a passagem do projeto do Senador sente Lei.
Art. 2• A pessoa jurídica a que se refere oart. 1•poderá
Darcy Ribeiro, até por que precisamos fazer chegar à CâJ!!ara,
em tempo recorde, esse projeto, para que a Educação brasi- deduzir, do Imposto de Renda devido, valor equivalente à
leira não sofra os efeitos negativos de itens como a co-gestão, aplicação da alfquota cabível do imposto, tendo por base de
cálculo até 100% (cem por cento) do valor da soma dos investiem que pessoas alienadas à escola gastem o dinheiro, assumem
mentos e despesas de instalação do estabelecimento de ensino
compromissos, mas não têm nenhum risco, nenhum compromisso com o risco. Parabéns, e me congratulo com V. Er técnico-industrial de nível médio, comprovadamente realizapelo belo discurso e pela sinceridade e coragem em suas pala- dos no período-base.
§ 1' A dedução de que trata este artigo não poderá
vras.
exceder, em cada exercício financeiro, a 10% (dez por cento)
O SR. ÁLVARO PACHECO- Muito obrigado pelo~ . do imposto devido, podendo o eventual excesso ser aproveiaparte, Senador. O senhor também é um grande mestre da taEI.o nos três exercícios subseqüentes.
§ 2' Compreendem-se como investimentos e despesas
Educação, reconhecido no País inteiro.
de instalação, para os efeitos deste artigo, as despesas realiSr. Presidente, há muito ainda a focalizar neste assunto
zadas:
de fundamental importância. Poderíamos estender-nos na
na construção, reforma ou adaptação de prédios e
análise do capítulo de financiamento à Educação, mas é hora
instalações destinados ao estabelecimento de ensino;
de terminar, com a reiteração do nosso apreço permanente
lt) na aquisição de móveis, bibliotecas especializadas,
à categoria do mqistério e a todos aqueles que se dedicam,
utensílios, ferramentas e quaisquer equipamentOs necessáriOs
com sacrifício e idealismo, à ingente taiefa de aperfeiçoar
ao funcionamento do referido estabelecimento.
a relação ensino/aprendizagem no Brasil.
Art. 3• A empresa a que se refere o art. 1• poderá crediRepito o que disse em resposta ao aparte do eminente
tar-se, na e=ituração do Imposto sobre Produtos IndustriaSenador João Calmon: que a esperada nova Lei de Diretrizes
lizados, do valor de até 50% (cinqüenta por cento) da son\a
e Bases da Educação Nacional cuja consubstanciação esperadas despesas, comprovadamente realizadas, de manutenção
mos seja mpida, com a intervenção de todos os Senadores
e funcionamento· do estabelecimento de ensino técriico-indusno feliz projeto dos Senadores Darcy Ribeiro, Marco Maciel
trial de nível médio.
e Maurício· Corrêa, preCisa ser esse instriinleDtO precióso e
Parágrafo único. Compreendem-se nas despesas de que
insubstitufvel de simplificação e transformação do ensino· que
trata este artizo as de custeio do estabelecimento de ensino,
seja rapidamente aprovado, e para ele devemos voltar ;odas
inclusive salários e encargos sociais do corpo docente e demitis
as nossas atenções e cuidados, porque o futuro e a grandeza
empregados.
de um país dependem, mais do que de qualquer outro fator
Art. 4• As entidades mentenedoras das escolas técnicas
do seu sistema educacional.
'
Formo, aqui, reafirmando esta_ filosofia e estes prindpios, - de que trata esta Lei, observada a legislação aplicável, manterão escrituração con"bil específica para a gestão financeira
ao lado do apóstolo João Calmon e do mestre Darcy Ribeiro.
e patrimonial dos estabelecimentos de ensino.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Parágrafo único .. ~ A contabilidade a que se refere este
DURANTE O DISCURSO DO SR. ALVARO artigo, bem como a respectiva docUmentaÇão comprobatória,
ficarão acessíveis à cóiJSulta e verificação do público em geral.
PACHECO, O SR. MAGNO BACELAR, DEIXA A
Art. 5• O Poder Executivo regulamentará esta Lei no
CADEIRA DA PRESIDJfNCIA, QUE É OCUPADA
PELO SR. CHAGAS RODRIGUES, I• VICE-PRE- prazO de 90 (noventa) diás.
Art. 6• Esta Lei entra em "l'igor na data de sua publiSIDENTE.
cação.
Art. 7' Revogam-se as disposições em contrário.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Alfredo Campos - Almir Gabriel - Aureo MeDo Je..pr eç_ia•
Darey Ribeiro - Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy É de louvar o esfyrço governamental no sentido da expanEva Blay - Genon Camata - Jarbas POssarinho - João
sio e melhoria do ensino médio e, mesmó, da formação do
Calmon - Josapbat Marinho- José Fopça -José Samey
técoico de nível médio no País - como é exemplo o Projeto
-Jutahy Ma&alhie<- Mansueto de Lavor- Nelson Wedede Lei da Cimara n' 50, de 1992 (n' 4.621/90, na Casa de
tm - Ney Maranhio.

•>
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origem), ora tramitando no Senado Federal, em regime de
urgência.

Por outro lado, e, especificamente, no tocante ao setor
industrial, é de reconhecer o papel importante dos cursos
e escolas técnicas, de formação e aperfeiçoamento, mantidos
pelo SENA!, desde sua criação pelo Decreto-Lei n• 4.048,
de 22 de janeiro de 1942.
Inobl;tante, para que o País possa melliorar a qualidade
e a competitividade de sua indústria, torna-se inadiável estimular as empresas a promoverem, elas próprias, direta e isoladamente ou·em associação entre si, a criação e o funcionamento

de escolas técnicas de nível médio, voltadas para as necessidades do setor industrial.
Já se contam algumas experiências pioneiras nesse sentido
-sobretUdo onde inexistem escolas do SENAI - , embora
escassaS, porque desamparadas de qualquer estímulo oficial.
O que este Projeto de Lei visa é, exatamente, instituir
sistemátiCa de incentivos tributários, no campo do Imposto
de Renda- Pessoas Jurídicas e no do Imposto sobre Produtos
Industrializados, capaz de propiciar o surgimento de muito
mais eScolas particulares, destinadas ao ensino técnica.indus-

trial do 2' grau, a serem mantidas por empresas do setor
industrial.
Nãó se trata de abrir mais um flanco à evasão descontrolada do dever tributário. Ao contrário, o objeto dos incentivos ora propostos é bastante concreto - a criação e manutenção de escolas técnicas de nível médio para o setor industrial.
Por outro lado, a par dos tradicionais controles das autoridades fiscais e educacionais, já regulados na legislação aplicãvel, prevê o Projeto que a documentação comprobatória da
gestão financeira e patrimonial desses estabelecimentos escolares, bcin como a contabilidade especffica das suas mantenedoras, fiquem ~veis ao público, para eventual consulta
e verificação - o que se DOS afisura como a mellior marieira
de assegurar a aplicação regular do dinheiro públioo deoorrente da renúncia fiscal ora proposta.
É, pois, de esperar que o presente Projeto de Lei venha
a ser acolhido e, se possível, aperfeiçoado pelos ilustres Pares.
Sala das Sessões, 11 de janeiro de 1993. -Senador Alviii'O
l'adleco
(A Comissão de As.suntos Econ{Jmicos - Decisão
Terminativa)
O SR. l'IIESIDENTE (Chag3s Rodrigues) -O projeto
lido será publicado e remetido à comissão competente.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa os Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

ltaa 1:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N• 2, DE 1993 (Incluída em Ordem
do Dia nos termos do art. 357 do Regimento
Interno.)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n• 2, de 1993 (n• 48191,
na Câmara dos Deputados).. que altera dispositivos da Constituição Federal (Sistema Tributário NaàOnal), tendo
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Parecer favorável, sob n• 25, de 1993, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
(Segunda sessão de discussã6.)
Continua em discussão a Proposta de Emenda à Constituição n• 2, de 1993.
Em obediência ao disposto no art. 357 do Regimento Interno, transcorre hoje o segundo dia de discussão da proposta e apresentação de emendas assinadas
por 1/3, no mínimo, da composição do Senado.
Portanto, em discussão a Proposta de Emenda à
Constituição n• 2. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria na
sessão de hoje, a discussão continuará nas próximas
sessões, na forma regimental.
O SR. l'IIESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, em recente pesquisa, na Universidade da Califórnia, sobre quanto estaria disposto o cidadão americano
a contribuir financeiramente para salvar a vida de uma criança
de um país do Terceiro Mundo, a média beirava os 35 a
40 dólares. E para salvar duas crianças, a média caía para
menos de 20 dólares. Assim, sucessivainente; até que quando
chegou ao número de 30 a 40 crianças, o número de ajuda
financeira, por unidade, caiu aproximadamente para zero.
Zero centavo ou. centavos de dólares, próximos do :U:ro, era
o que o cidadio médio americano estaria disposto a dar para
salvar a vida de um contingente de 30 a 40 crianças de um
pais de Terceiro Mundo.
Hoje, no Brasü, não temos 30 ou 40 crianças. Temos,
Sr. Presidente, srs:· Senadores, milhões de nordestinos que
estáo à beira de uma catástrofe pelo fenõmeno da seca.
Quando falamos em seca no Sudeste, no Centro e no
Sul do País, as pessoas DOS olbam com certo descrédito pela
banalização do fenómeno e acreditam que vivemos permanentemente em estado de seca e usamos isso para a indústria
da seca.
Tenbo recebido, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dezenas
de teleiJilllllaS de prefeitos da região do Cariri, do Curimata6,
do sertão paraibano, e acredito que o fenómeno está se reproduzindo nos outros estados, DOS estados vizinhos, com amesma intensidade. Não há água sequer para beber. Cidades
importantes como Sousa, na Paraíba, não têm um pingo d'água
pua se beber; na área i'ural também já se esgotou e estão
trazendo =ipa de 30, 40 quilómetros de distância, em carrospipa.
Estou falaado de água para beber, não estou falando
de falta de comida ou de água para outro uso; estou falando
de ápa para beber.
Em outros municfpios, como o de Piaú, a ~.também
esU extremamente rarefeita. O que é pior, o que"-. está
contamiDado de ameba e, como se Dio bastasse, o"cidadii
desnutrido, lleDl ápa para CODIUDlO, ainda tem a contamioaçio da ameba 'I"" lhe acarretari oérios problemas à saúde.
Até me-.. Campina Grande, ODeie nunca faltava qua,
esU sofrendo • inclem<!ncia deae fenómello.
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Várias são as cidades do interior paraibano que estão
sendo invadidas por pequenos produtores que, no seu desespero, invadem o comércio em busca de um pouco de comida
e de algum recurso para minorar o sofrimento que a seca
lhe tem causado.
Todos nós sabemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
o primeiro momento é a falta de água, mas logo em seguida
vem a fome genérica porque, nãO tendo água, não há produção
agrícola; e não tendo produção agrícola, não há comida. Isso
gera um verdadeiro círculo vicioso, que todos nós conhecemos
com tanta profundidade.
É claro que há os abusos da indústria da seca. Claro
que há uma parcela da elite nordestina que aproveita ísso
para colocar mais recursos nos seus próprios bolsos. Mas cabe
à autoridade coibir, inibir essa parcela, inclusive com os recursos que a lei lhe dá, pondo-a na cadeia, se preciso for.
O Sr- Jarbu Paosuiaho- V. EX' me permite um aparte,
nobre Senador Ney Suassuna?
O SR. NEY SUASSUNA - Pois não, Senador Jarbas
Passarinho.
O Sr- Jarbas P......-lllllo- É interessante que, sem termos trocado idéias a respeito, vou suceder V. EX' na tribuna
para tratar do problema da fome no mundo. A primeira observação de V. EX' a respeito dessa pesquisa na Universidade
da Califórnia me remete à lembrança de uma publicação do
Le Nou.vel Ohlervateur, em 1973, em que os franceses ouvidos
sobre o mesmo assunto, diretamente sobre a questão de fome,
diziam-se muito favoráveis a que sobretudo o Terceiro Mundo
pudesse ver-se livre dessa praga geral. Mas quando perguntavam de que modo eles poderiam auxiliar, a maioria das
respostas era, dos cidadãos franceseS, um dos 7 países mais
ricos do mundo, de que eles não tinham como fazê-lo. Então,
isso me lembrou o que V. Ex•, no início âo seu discurso,
citou como sendo uma pesquisa norte-americana, na Califórnia.
O SR- NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Senador
Jarbas Passarinho.
Penso que o espírito humano é universal. Todos se preo:..
cupam, desde que não tenham de fazer um grande esforço
para corrigir essas deficiências.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que me preocupa e
me traz à tribuna do Senado da República é exatamente a
continuidade de um problema que já é secular.
Vemos, a cada ano, a repetição do flagelo. Não há agricultura, o gado morre de sede, os seres humanos têm que imigrar,
têm que correr para as grandes cidades, principalmente para
o Sudeste e Sul, gerando até antagonismoS, como os -que
ocorridos quando começam a surgir nas paredes "fora nordestinos".
Lamento. Lamento tudo isso, porque na minha cabeça
e, sei, na cabeça dos Srs. Senadores e do_ Sr. Presidente,
todos nós sabemos que há solução.
Quem conhece a Califórnia sabe que o seu solo. seu
clima é mais seco do que o do Nordeste, mas lá encontraram
a solução. A água para Los Angeles vem de quase 800 quilómetros. Hoje a Califórnia é um dos grandes celeiros do mundo.
Quem conhece Israel sabe que os israelenses transformaram o deserto em um oásis. E lá,_pelo gotejamento, pela
irrigação raciOnal, há pro..'1ução até -de bananas, -como vi, de
primeiríssima qualidade.
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O que falta, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é a vontade
política, é a seriedade do Governo que tem que procurar
a solução definitiva. Não minorar com frentes d~ trabalho
temporárias, que servem apenas para os coronéis das regiões
assoladas manterem sob seu jugo e sob o seu punho mais
fechada, mais decididamente, aquela população miserável.
Temos que pensar em planos de médio e longo prazos para
erradicarmos, de uma vez por todas, essa miséria, numa região
que pode vir a ser o celeiro do mundo. Quem não conhece
os projetas de fruticultura, de agricultura que lá foram colocados com irrigação e têm gerado excepcionais resultados?
Deixo, nesta tribuna, mais uma vez, um apelo a todos
que me ouvem neste momento: lembrem que a seca não é
um fenómeno que pode ser olVidado. Ele pode ser rotineiro,
com a rotina ele perde o impacto, mas perde o impacto para
nós e não para os que lá estão.
Peço a cada Senador, a cada autoridade desta República
que vivencie a situação de um pai de família que não está
correndo atrás da comida, o que é um luxo, mas está correndo
atrás de um copo de água, mais D.ecessário, qUe dia a dia
lhe falta, o que o obriga a andar quilómetros para trazer
uma água contaminada e suja. Vivenciem, Srs: Senadores,
e verão o qUe V. EX's não fariam na situação de um pai
que vê a sua famflia definhando pur falta de água.

O Sr. Glllibllldl Alves Filho aparte?

Permite-me V. EX' um

O SR- NEY SUASSUNA- Com prazer, ouço o aparte
de V. EX'

O Sr. Garibaldl Alves FUho - Senador Ney Suassuna,
associo-me a V. EX' quando diz que o tema da seca já está
desgastado, não desperta mais-debate, não provoca mais nenhum impacto. No entanto, lá estão milhares de nordestinos
passando fome. Estive recentemente no iiiterior do Rio Grande do Norte, onde ou~ um triste depoimento: se não fossem
os aposentados da Previdência Social -antigo FUNRURAL
--, certamente a fome seria ainda maior. Hoje, as pequenas
comunidades urbanas do Nor~~~ sobrevivem por conta da
folha de pagamento dos aposentados. Não há trabalho, o
pequeno agricultor não pude produzir, o crédito não lhe é
oferecido. Quando vem a chuva, o produtor não se submete
ao financianiertto -p<itque não pode arcar coni a correção.
Portanto, na atual conjuntura, será difícil amenizar os efeitos
da seca. O Governador Ciro ·Gomes, do Ceará, disse boje,
através da inlprensã., que coiiStítucionalmente cabe ao Governo Federal combater os efeitos da seca, mas que não póde
esperar:- está investindo em um programa de assistência ':>
200 mil pessoas no seu Estado. Ensejo, nóbre Senador, yyc
os outrOs Govefuadores sejam sensíveis a- esse quadro que
se agrava a cada dia. Alguns institutos de meteorologia, como
a FUNCEME, no Ceará, ~estão prevendo chuvas para depois
do dia 15 deste mês. Espero que as previsóes se confirmem,
uma vez que o quadro, no Nordeste, é muito triste e difícil.
Por essas razões, associo-me ao apelo que V. EX' faz da tribuna.
·
O SR. NEY SUASSUNA - Nobre Senador Garibaldi
Alves Filho, agradeço a V. E~ o aparte. Lamento, porém.
discordar da afirtilaÇáo no sentido de que, conforme pr.--.,.;, -:.
de alguns institutos, haverá chuvas. F,.,··o:: -··
ditória. O Edital do jornal O Nott'i:, ôit lü., •. •
diz:
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"Consultores da SUDENE, especialistas do Centro Técnico Aeroespacial, em São Paulo, e até técnicos
internacionais pronunciam um agravamento da estiagem que atinge a região Nordeste.
Projeções meteorológicas indicam que, ao longo
deste ano, a quantidade já escassa de chuvas sobre
a nossa região minguará ainda- maiS, o que significará
a multiplicação dos problemas enfrentados atualmente
por pequenos e grandes produtores.
Os camponeses proprietários de minifúndios vêm
sofrendo demais nos últimos 10 anos. Na Paraíba, a
estiagem dos anos 80, ao longo do qual até o dispendioso bombardeio foi praticado com o objetivo de atrair
chuva, reduziu a produção agrícola, ampliou a mortalidade infantil, incentivou o êxodo rural e trouxe incontáveis prejuízos à economia estadual.
Dramáticos acontecimentos, como a tentativa de
linchamento dos técnicos da EMATER por flagelados
insatisfeitos com a carência de recursos para apoiá-los
e as inúmeras invasões de cidades cujos comércios foram saqueados, também foram produzidos pela estiagem que esturrica os programas de Governo, inviabiliza
o sistema de açudagem e fortalece a indústria da seca,
praga que, desde as ações contra o fenômeno intentadas
por Epitácio Pessoa, persiste robusta."
O Sr. Ahnir Gabriel-Permite V. EX' um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA aparte de V. EX'

Com muito prazer, ouço a

O Sr. Almlr Gabriel - É provável que o meu aparte
não seja muito agradável, Senador. A história da seca é bastante longa neste País. A~ ano, em determinados momentos - com maior ou merior intensidade - os discursos sobre
a seca são monotonamente repetidos. É importante ressaltar
que o Nordeste sempre teve representação política muito ex·
pressiva, quer no Poder Executivo - pelo menos dois Presidentes da República- 1 quer no Poder Legislativo, inclusive
presidindo o Congresso Nacional. No entanto, a seca continua.
Há algum tempo, o Senador Marco Maciel fez um pronunciamento sobre a seca. Na oportunidade, leml)rei a existência
de um projeto que estima urila despesa de aproximadamente
US$ 600 milhões e um prazo di: ~5 a 6 anos para captar agua
do São Francisco e aproveitar energia de Tucuruí. O projeto
prevê um programa de irrigação da melhor qualidade, envolvendo áreas do Estado do Ceará, do Rio Grande do Norte
e da Parafba. Se examinarmos a distribuição do sistema de
irrigação -no Brasil, vamos verificar que 80% está no Sul e
Sudeste; um número bem reduzido encontra-se no Nordeste.
Pergunto~me se o problema é, realmente, a seca ou a reforma
agrária no Nordeste; se, na verdade, o que impede a execução
de um programa capaz de levar água a essas áreas não está
relacionada à questão do latifúndio no Nordeste, na medida
em que seria totabnente injusto alocar esses US$ 600 ou 800
milhões em apenas 2 mil estabelecimentos que existem nessa
área. Creio, portanto 1 que devemos discutir a questão do
latifúndio juntamente - Ou antes - com a- "da seca. Caso
contrário, não haverá solução, até porque as elites noi-destinas,
num certo sentido, são beneficiadas. Elas são privilegiadas
pela chamada industrialização à custa de subsídios, à custa
de incentivos fiscais que lhes permite fugir das ~questões mais
graveS - a seca - e tentar outra solução, através da qual
fiquem ligadas menos ao povo do Nordeste e mais ao centros

Fevereiro de 1993

consumidores- Sul, Sudeste, até Europa. Eu diria, portanto,
que este é um extraordinário momento para se refletir profun~
dam.ente sobre a busca ~ uma decisão política verdadeira,
que atenda às necessidades populares e não às dos seus intermediários.
0 SR. NEY SUASSUNA - Nobre Senador Almir Gabriel, concordo com V. Ex~: falta à nossa elite, pelo individualismo que demonstra, coragem, seriedade, resJX>nsabilidade
e ....;.._- por·-que não dizer vontade política de resolver o
prOblema. Isso perpetua a miséria. Perpetuar a miserra·, ·no
entanto, não significa banalizá~la, diminuí-la.
Há alguns minutos, pedi que cada Senador, inclusive V.
Ex•, "empatizasse" a dolorosa situação de um pai de família
que não busca comida - é um luxo; busca água para seus
filhos. É o que acontece em qualquer casa do sertão paraibano.
Creio que a lei deve ser cumprida: os que receberam proventos
da SUDENE para plantar 1 milhão de pés de algarobo e
não plantaram devem ir para a cadeia. Sou pelo aprisionamento dos infratores da lei. No entanto, isso não nos tira
a responsabilidade de liberar um povo - 40 milhões de habitantes - da miséria da seca, que degrada e que faz COJP.
que migrem para o Sul, deixando suas mães e mulheres, criando problemas sociais de ordem gigantesca. Não saímos da
nossa terra porque queremos. Somos exilados, e é um exílio,
uma condenação que permanece ano a ano.

O Sr. Epi!KioCIIfeteira-V. EX' me permite um aparte?

o SR. NEY SUASSUNA- Ouço o aparte do nobre Sena: ~
dor.
O Sr. Eplládo Cllfetelra - Eu não poderia deixar de
apartear V. E r quando aborda um tema que é tão importante
e justo. O Rio Grande do Sul e São Paulo reclamam que
os nortistas e os p.ordestinos dominam o Congresso; no entanto, o custo do metrô de Brasilia daria para levar água para
o Nordeste, a água do São Francisco. Então, fiCa parecendo
que somos maioria, que temos o domínio do Poder Legislativo.
Já tivemos o domínio do Poder Executivo e não o fizemos,
essa é uma realidade. Talvez até por timidez, quem sabe para
não dar a impressão de_ que queremos dominar este P3.ís.
Mas precisamos ousar; temos que fazer alguma coisa. V. EX'"
dá cores verdadeiras, quando diz que o homem cami_nha e
luta por -um cOpo d'água, porque ·a Comida é luxo. Essa- é
uma verdade. Penso que a reforma agrária não seria- vamõs
dizer - ·uma maneira de resolver essa questão. Creio, até,
que o Góvemo poderia desapropriar essas terras antes de
haver a irrigação natural do São Francisco. Mas, mesmo que
não houvesse a irrigação, se houvesse água, teríamos produção. Na hora em que tivéssemos produção, iniciaríamos um
sistema semelhante ao de Israel e sairíamos da situação em
que nos encontramos, porque o normal é que o Nordeste
fique deserto. Enquanto· não for tomada uma providência
--temos ali a evaplração, água retomando- teremos muita
água na. Amazônia e nenhuma água no Nordeste. É preciso
ousar, querer, lutar e não ficar calado na hora em que se
diz que um eleitor de São Paulo vale não sei quantos eleitores
de um Estado do Norte. Ora, para se eleger em São PaUlo,
o cidadão não precisa sair; há muitos municípios em que Se
o candidato empolgarestará eleito. Para caminhar no Estado
de V. Ext, é preciso andar muito chão. Para somar votos
e chegar à Cãmara dos Deputados é preciso eaminhar muito;
para ser Senador por um Estado do Norte, Nordeste, onde
falta até estrada, onde as comunicações não são como no
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Sul, é muito difíciL Na terra do Presidente Chagas Rodrigues,
como é difícil! Tem o meSIDo problema da seca, tem o problema da falta da água. E ficamos,. de repente, calados .. Chega
aqui o Governador de São Paulo, numa reunião no auditório
do Senado e diz: Tem Estado af que só deve ter um Deputado.
E ficamos calados, porque o que está sendo tratado agora
é parlamentarismo e presidencialismo, que não vai levar água
para quem está com sede e não vai levar comida para o povo
que está com fome. O povo está desinteressado desse plebiscito. Nunca vi tanto desinteresse acerca de um assunto! É
possível, quem sabe, inventando algumas músicas para serem
tocadas no rádio ou na televisão e aproveitando o período
carnavale:sco, que o povo tome conhecimento de que vai haver
um plebiscito. Quero parabenizar V. EX', nobre Senador Ney
Suassuna, pelo pronunciamento que faz, por transmitir a esta
Casa a angústia, o sofrimento, a dor, a miséria, a separação
das famflias dos homens que, talvez até por uma questão
de instinto, vendo que os recursos federais caminham sempre
no rumo sul, vão buscar, em São Paulo, a escola que não
tem no Nordeste; vão buscar, em São Paulo, o hospital que
lhes falta na região Norte. O bomem sai em busca daquilo
que sabe ter direito; que não puseraiil em·sua terra, em seu
Estado, mas que puseram no seu Brasil. Parabéns, nobre
Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado, nobre Senador Epitácio Cafeteira. Eu até secundaria essa colocação de
V. EX', dizendo que, em todos esses anos de SUDENE, tivemos um investimento no FINOR- que é o grande carro-chefe
da SUDENE - de cerca de US$ 32 bilhões. Só a Itaipu .
binacional custou-nos US$ 27 bilhões. Aqui, está-se gastando
US$ 700 milhões. Setecentos milhões de dólares num metró
que, só na teoria, tem recursos próprios, porque· todos eles
saem do cofre da União. Dois metrôs estiO parados, e estamos
começando um terceiro. As obras do Sul e Sudeste são gigantescas - e nós não somos contra elas - , mas queremos ·
que justiça seja feita e que não sejamos acusados de estar
exaurindo a Nação. Cada vez que eu vou ao Rio Grande
do Sul vejo, com pesar, as pessoas dizendo: nós levamos vocês
nas costas; e cada vez mais eu ouço no Nordeste a tese do
separatismo, dizendo que seríamos uma naçãO com quarenta
e poueos milhões de habitantes, compraríamos o carro japonês
por 113 do preço. sem sermos explorados por São Paulo e
estaríamos comprando, com certeza, os têxteis, vendendo o
nosso petróleo, vendendo o nosso minério, vendendo couro,
vendendo carne; seríamos auto-suficientes em cimento e tudo
mais. Nós damos a nossa contribuição a este País; nós damos
a nossa contribuição em .-mão-de-obra, em sofrimento, em
produção e, no entanto, cada vez que se fala. aqui, pela banali~
zação desse fenómeno, se diz
só sabemos pedir e usar
a "indústria da seca".

que

O Sr. EpltKio C.Cetdno - Senador, gostaria de a pro- .
veitar a colocação que V. Ext faz de Itaipu e de o~tros investi·mentos, dizendo que os investimentos Sempre foram feitos
no Sul. Nunca ninguém quis saber onde estava a matéria-prima
para trabalhar. O Governo resolveu que a sidenirgica· deveria
ser em Volta Redonda, onde não tem minério, não tem coisa
alguma; mas foi feita em Volta Redonda. Nunca houve o
interesse em levar a energia elétrica para a região Nortef,
antes que fosse dada ao Sul. Na época do Brasil Império,'
o Nordeste se desenvolveu primeiro. Posteriormente, depois
·que o rei foi~ o Rio de Janeiro, a coisa começou para
o Sul. Se Itaipu produz energia para o desenvolvimento deste
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Pais, gostaria de deixar registrado no discurso de V. Ex• um
ponto: a ponte Rio-Niterói, pela qual não passa produção
alguma, custou dezesseis orçamentO. anuais da SUDENE.
A ponte Rio--Niterói, onde não passa nenhuma produção porque toda a produção passa ao largo da ponte Rio-Niterói
- custou dezesseis orçamentos anuais da SUDENE, e agora
o Goveino, que não tem coino coDservar a ponte, quer entre~
gá~la à iniciativa particular, para alguém promover os reparos
e ficar cobrando pedágio. E não dissemos nada quando isso
foi feito. Então, nobre Senador, é preciso que lutemos para
eliminar essas desigualdades regionais. É nordestina a música
que disse: "Se o Nordeste se separar do Brasil, vamos terminar
um país para entrar na OPEP". Vamos produzir petróleo.
S. Ex• disse: "Compraríamos automóvel japonês.'' O Nordeste
exporta e o Sul importa. Então somos aqueles que são mostrados sempre como os do chapéu na mão, pedindo alguma coisa.
Sim, porque não adianta mandar feijão ou contratar peQuenas
obras para a mão-<le-obra que está abandonada no Nordeste
e esperar outra seca para fazer a mesma coisa. Não adianta
dar o peixe, tem-se que eosiilar a pescar e dar a v:ira. No
caso do Nordeste, tem-se que lutar para que esta parte do
Pafs não continue como está. Digo a V. Ex+: se o Nordeste
fosse japonês ou israe\ense, teríamos aquela região produ~
zindo, porque o Governo busca as terras para recu(>erá-las
e produzi-las. Não há, na realidade, há muito tempo, intere8$C
em solucionar esse problema. Há apenas patiativo. Se há um
tumor no cérebro, dá-se um comprimido para dor de cabeça.
Essa I! a realidade, c V. EX', como eu disse ainda há pouco,
está de parabéns por tratar desse tema.
O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado, Senador.
· O Sr. R - Tito- V. EXt me permite um aparte? Eu
me alinho aqui entre os mais modestos dos apart~antes.
O SR. NEY SUASSUNA- Pois não, Senador.
O Sr.-... Tito- Pergunto se V. EX' tall\bém tem
outra pré-condição, ou seja, se aceita aparte lido.
O SR. NEY SUASSUNA -Claro.
O Sr. llooau Tito - Em 19 de abril de 1988 fiz um
discurso dessa tribuna falando sobre a privatização de empresas estatais. Naquele tempo, ainda não tínbamos o plano do
México. Esse pais dota até 20% da sua privatização a programas sociais. E eu me aventurei a sugerir aqui que fizéssemos
uma privatização. Mais tarde, apresentei um projeto de lei,
algo foi aproveitado, mas o cerne foi jogado-fora, como sempre. A pré-condição inicial da privatização é que os recursos
alcançados deveriam ser colocados justamente em áreas deprimidas, ou por uma razão, ou por outra. E o primeiro item
eu gostaria de ler para V. EX' Seria pré-condição para a privatização. Nas sOluções,. preconizo que o primeiro item seria o
bombeamento:. das eriehentes do rio São Francisco, que, na
na Barragem de Sobradinho, chega a
metros por
segundo e, na época .das eDcbentes, chega a 6.000 metros,
causando danos e estragos: O Senador Mansueto de Lavor
honrou-me com um aparte, dizendo que as terras estavam
nas mãos de cijversOs proprietários. E, afinal de contas, ele .
discordou, senio no ~; ~m parte, da: idéiâ ·que eu havia
dado. Então, coloco aqui, como pré-condição; ·um investimento através de doze anos, de 14 bilhões de dólares. Uns
podem se aSsustar com a soma, porém Roosevelt não se assus~
tou quaodo iniciou o seu prógrama de levar água das geleiras
de Nebrasca para a Califórnia. Ele canalizou água em tubulõea ·
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i:om dez ou doze bombeamentos e chegou com a água na
Califórnia. Na época cunhou a frase: "O deserto é fértil".
E, hoje, a C&lifómia é o q-ue é, sCnl AS condíções Que o
Nordeste tem:· Essa Rezíão tem condições muito melhores
do que a Cllifóniia. O projeto de bombeamento é muito
eoohecido. Havia cbepdo de uma vi..., à China e lá conheci
o sistema de irripçlo colocado por eles, emp.-egando a mãocJe..obra intensivamente. Toda \ICZ que se fala em seca, criam~
se frentes de trabalho, faz-se um ou dois açudes à mão, que
a primeira chuva, leva, depois, renovam~se os ciclos da seca
- sabemos que, desde a data do Império, eles acontecem
-e criamos nova frente de trabalho. Agora, um ponto interessante, Senador: Roosevelt propôs esse projeto no momento
da grande ~ dos Est..doo Unidos. Não foi num momento de abundincia. Quem sabe se agora 6 a hora? Quem
sabe se é a hora de propormos, a partir do Congresso Nacional,
!tão paliativos de última hora, mas uma proposta séria, de
mvestimento? E 14 bilhões, para aqueles que estiverem assustados, é 3% do PIB nacional. Isso para ser aplkado numa
década, aproveitando a mio-de-obra, fazendo irripção, como
assisti na China, que tem de tudo, só não tem sofisticação.
Então, Senador, eu estava no m<:u pbinete atendendo a algumas peosoas quando ouvia o disc:uno de V. EX' e não me
pude conter. Depois paro<> los mios de V. EX' essa modesta
sugestio, que, ~. não é de minha lavra, são idéias que
estio aí. Tolverdate de 100 arioo ...a id6ia de bombeamento,
mas nunca é tarde para começar um projeto sério, correto,
para inserir definitivamente o Nordeste no Brasil. Foi um
mineiro que começou: Juscelino Kubitscbek. Na época não
podia conceder mais, concedeu a SUDENE. Se há erros,
tropeços, caberia aos JOVOrnaotes sw:essivos corrigi-los. Agora, quem sabe se um outro mineiro pode dar o pontapé inicial
nesse grande projeto? Abominamos qualquer idéia de separatismo. Quando ouço alpém dizer que vamos separar tal Estado, tal ICgiio, fico pensando como João Batista, se é lícito
falar Disso, será que essa P'tria fomos nós que coostruímos?
Será que essa aeosrafia extraonlinúia de 8 milbóes de quü6metroo qwodndoo é um fato elaborado por nós, contemporâneos? Quantas Fraçóes7 Quinhentos anos de luta para ter
essa aeosrafia eDraorcli;;njria, e11e povo fabuloso, que se mostra cada vez mais faboolooo nas eriles mais profundas. Mas
llio podemoo c::ontinUM lllNAndo da ~ dclle povo.
De maneira qooe vim cumprimentar V. EX', oferecer um aparte
er que quem sabe oe o mineiro lbomar Franco ~ proasepimento à obra iniciada por Juocelino Kubitscbek, Meus parabéns a V. EX'
O Sa. NI:Y SUA811UNA - Muito obripdo, Senador
Ronan Tito, o OlpU!e de V. E" me deixa sensibilizado. E
eu diria que a SUDENE foi tio bem colocada, que saíram
a SUDECO, a SUDESUL, a SUDAM, todas euu tirando
recunos que, prioritariari:lente, inicialmente, eram do Nordeste.

Oflr• ....,. v - - v. EX' Díé coocede um aparte, nobre
SéDador Ney S...Una?

OSIL NEYIItJMI!tJNA-Pois aio, Senador Bem V eras.

o 11r..... v--

o-ro...,......._

v. EX' porleabrar lllp.'!S f!!lto. qooe podem a_;..H-Io a reforçar
~CUS •s
:Mcc. Oatea, eete.e aqD em Bns&ia o Governador do Eltal!o do Ceori. Oateat .......... 40 c::idades do
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Ceará foram invadidas por pessoas que não tinham alimentação, por uma necessidade, em busca de recursos para sobreViver. O Governo do Estado do Ceará, no- presente momento,

empiCp 250 mil pessoas por conta do seu caixa, para que
elas tenham forma de sobreviver neste ano tão difícil que
se apresenta no Estado do Ceará e cm outros Estados do
Nordeste. A 'sua para Fortaleza dura até abril. Os ICServatórios que abastecem a cidade de Fortaleza estão com 15%
de sua capacidade. Já está sendo bombeada a água do poráo
dos açudes para abastecer a cidade de Fortaleza. O problema
é realmente grave. Mas isso me vem à mente com uma das
afirmações do Senador Epitácio Cafeteira, de que se discute
que a maioria que o Nordeste parece ter, no Parlamento,
e náo se entende como é que, com tantos políticos aqui, não
se resolve o problema d8 IC&iá<i de maneira como se sabe
que se pode resolver. Por exemplo, a questão da água é um
problema que pode ser equacionado através da organização
do uso dos recursos da reziáo. Há recursos que podem ser
empregados em açudes, que infelizmente oáo são construídos
com a intensidade necessúia. Para se ter u.ma idéia, O
DNOCS gastou, em 82 anos de e-ncia, 4 bilhões de dólaiCs,
e o FINOR pstou, em 30 anos, apenas, 8 bilhões. Então,
são poucos os recunos, insuficientes para ICSOlver o problema.
Preci.laríamos de mais recunos. E, nós, que somos nordestinos
e estamos aqui no Governo, dew:riamos encontrar uma maneira de fazer pela reJiio o que ela necessita que seja feito.
Somente a nossa p,.,.,oça ffsica, aqui, numa quantidade IClativam.ente grande, não se tem consubstanciado em ação concreta em benefício da ICgião. Veja V. EX' o nível das desigualdades que o Nonleste sofre atualmente: o Estado do Piauí
tem boje uma ICoda per ..... de 472 dólares; o Estado da
Paraíba, 62S dólaiCS. A economia oe eocontra estagnada nos
últimos 20 anos. A Pualbe, o Rio Grande do Norte, Pernambuco, não cresceram nos últimos 20 anos. Os Estados encontram-se com suas =-Das paralisadas. Ora, se uma população enorme, como é a do Nordeste, sujeita a uma renda
tão baixa quanto essa, e sem que o Governo Federal destine
recunos pua a rezião, a tal poato que seja suficiente para
eqnaciooar os problema que sabemos resolver, por certo estamos em busca de uma trasédia- Hoje, 56% da população
do Nonleste>é aualfabeta. TeDl01140% da popuJaçio de Fortaleza descmprepda. O que queremos disso? Claro, isso é um
"barril de pólvon" que pode, a qualquer - o , explodir
numa re.alta, e com toda a razio para existir. O que cabe
a DÓI, llOidestiiM:I&, DeSte ~' ~ traduzir DOIA. revolta,
:aOIIa mwn~wç• •, .çio polftica CXKJrdenacll. Realmente, não - l i d o capaa
açio politica coordenada. E .a.:. ....,._ t.o, espei :-11 h e do estamo~ alindo de IUIIeira a eaf!entar esae problema adequadamente.
Está oeaclo feito ... h ate um ICeDIIIe do popel do DNOCS
na ICgião: E s t a - deve sair- relatório a . . . .-..peito,
fruto de um estado q. . foi illicilldo aqai no Conpesso e
JJIU!dado ao Governo, qooe ...,.. esü estiodando uma alteraçio no DNOCS, de tal aaeira qooe ele, que é o lfBDde
órpo do .-i-Mido, pc-. .. : """"~. 1*8 tratar da reziáo.
Através do~. da ..... e da inipçlo, podemoo dar condições de vida w'eqewte ioqooela p F bçh O que falta 6 liÇão
·da noaa .,..ee. Nio Kllo quc o s.loeja culpedo c&.o. Culpadoo IOIIIOIIIÓI, Cj01C Jlio acoi!T ""4 ,._ folça politica de
maueila ............ Oooço, ...... IIIIÍto ..,...,, ............ de
V.EX',eo..-1 o . . . coap 'is;AdoNor" 1 ,.ando
wna rr- quc o prefeito de Graaja, na · :•icidade,
~ com •uita fi 1 ~· ·u: ''Miis vaie ac:eadcr uma vela

*r- ...

Fevereiro de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

do que maklizcr a escuridio". No nosso caso, temos é que
qir. Essa maioria, que o Govcllllldor Alceu Col!ates diz que
temos aqui, tem que se traduzir cm açio política, uma ação
política cn<!.p:a c capoz de realmente mudlll a ~elação entre
o País c o Nordeste. Somos inferiorizados porque temos sido
fracos, não temos apdo com a energia adequada, não temos
sabido brigar por noosos direitos. Muito obrigado.
O SR. NEY SUASSUNA Senador Bem V eras.

O Slt. J.ay M 1

ho

r

Agradeço o aparte, nobre
Permite-me V. EX' um a par-

.te1
O Slt. NEYSuASSUNA- Com prazer, nobre Senador.

.

OSr.~M

z

r

r

-ScnadorNcySuassuoa,descjo

unir minba voz A dos nordestinos que o apartcaram, assim

como à dos Senadores de outros Estados também, pois esse
é um lamento que fazemos a cada ano. Repetimos as nossas
preocupações, os nosaos couhcc:imcntos das situaçócs locais
do Nordeste, as dificuldades, a miséria qUe atravessa a nossa
~egiáo e selllpn: solicitamos uma açio política por parte dos
sovcmantcs para tomar WIUI dccilio defiDitiva. As sugestões
são muitas. Talvez cada um de DÓI llp"CICDtc uma sugestão
a respeito dessa qucltio. Eu, por exemplo, bj alsom tempo
venho me batendo por UJIUI CJPOri&lcia que tive a oportur
Didadc de verificar
No momento IIWs terrível da recessão americana, quando era preciso dar emprego a milhões
de pcuoas, quando faltavam recursos, cni lupr de fazer obras
dispersas, o Plesidcnte Roosevelt resolveu fazer duas grandes
obras: o Vale do Tcnncsocc c o Vale do Colúmbia com a
grande represa do Grand Coulcc que, até a construção de
Itaipu, era a maior do mundo. Quando voltou o desenvolvimento, vimos que aqucla·regíio do Vale do Colúmbia tornou-se celeiro mUIIdial de p-ios. Enquanto isso, a cada ano,
vemos .. repetindo aqui aquilo que ebamo de obras - . .
lllllber, pois slo aJpns arranjos, feitos no momento, com
vistas a atender, cin:unstawiolmcntc, iqucla populaçio fiiDi.,..
ta. Mu, dcpoil, qundo cbcpm • primeiras cbuvas, as obras
se acabam, tendo que ser repetidas no ano se&uinte. Essas
soluç6cs paliativ•, muibls vezes, sio """"""'"-para atender
a uma qucltio imediata, pois também nio se pode deixaio se vai resolver a situaçio de llliiDCira;dcfiDitíva. Mos deveriamos estar diriJindo IeCUIIOO para ir litcndendo, a cada ano,
a uma determinada situaçio. Dcpõis de 10, 15 anos, vcrfamolj
qye .... q CI 1 15adcfiniti-~atcndidasse os~
-~..,., • • para IJe MeJJdcr- de cada vei. Mu oio.
Nós ...,_,. - ac fazer uaa •tocrftica - é que
fllzcmoo com qooc • vem. sejam diopcnas. Entio, nio bi
m:uno para ac fazer-"'- dcfiaiti.o. Nob(c Senador Ncy
s, qoocro i-atar a ......, voz i de outros que
aquiac meejfe••--apoiokJIIIIavrasde V. EX' ~acmprc
opot_, blanJoo lqooi. Qooea """"· UIB dia, ICRIIlOI ouvidoo.
TCIIlOIIUioria: Todoo, loojc, se qooe;u. de qooc Norte, Nor:
dale c Ccalro-Oeolc " " - bMc:ada majori!Wia no
Conpcaao Nac:ioul. C..O i' foi dito pelo Scaador Bcui Ve-ra, nóolliUICaiOilbc.,._ ..,;,.,_.fazervalcrcaa maioria.
Entio, na falta dc.a lllliio, de - objctivo aério e determinado pKa O . .JFJ" Dto dM obrao definitivlll, 6 que V. EX'
t-.z ... lpClo nesee ÍIIIIIIIte. v - . - trabalhar cm conjimro, vamo. tentar resolver caa qucstio de ....,. vez por
toda. Nio em um. mo~ mas ~ ~ dkada ou duas, mas
. resolvendo cada ano a1pma coisa.

III..._
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O Slt. NEY SUASSUNA- Muito obrigado, nobre Senador Jutaby Maplhies.
Fmalizando, Sr. Presidente, Srs. SC.nadoR:S, eu tocaria
no último item, o item da indo~ncia. Sempre dizem os do
Sul e Sudeste que nós, do Nordeste, somos indolentes, que
nós ficamos na calçada, sentados, vendo o tempo passar. Isso
nio é verdadeiro. FIC8DIOS olhiUido porque somos agricultores
e, sem chuva, não adianta lavrar a terra. Mas somos nós,
nordestinos, que, largando a família oom todo o peso psicológico, sociolóP:o e tudo o mais, saímos e constru.fmos, em
oondiçócs subumaoas, as riquezas do Rio, Sio Paulo c outras
capitais. Somos DÓI que construímos, morando na própria
<i>ra, casas que depois DÓI não podemos !Ieqücntar, porque
aomos apenas a m6quina de trabalbo. Explorados, sofridos,
DUS somos assim., nio nos curvamos. Vamos continuar insislilldo c, quem sabe, .... Dio sei-á o primcín> passo da junção,
da formação de umalcgiio cm que DÓI busquemos, não planejamentos tipo . ., aIlha como bem falou o Senador
Jutahy Magalhics - , mas projctos de médio c longo prazo
para a solução defiDitíva dessa problcm,tica, que tanto tem
feito sofrer milhões c milhões de famllias nordestinas.
Enoerrando, Sr. Présidcnte, cu pediria que fosse anexado
aos Anais do Senado esae editorial do O N.te que passo
à Mesa, do dia Z7 do mês poaado, c deixaria entio a seguinte
mcnsqem: Srs. Senadores, seja de que Iegiio V. EX'$ sejam,
cmpatízem a situaçio de um pai de r-rua que já não tem
o que oomcr c nem cstj lutando pela comida - vai arranjar
'mandxaru, xique-xique, qualquer coisa para enganar o estômas que não pode sobreviver à falta d'água. Se
alsoém quiser saber o que é isso numa sotinba, que passe
lliD dia Inteiro sem beber 'sua- E DÓI não passamos dias,
pa:samos meses, 8DOS sepido& de ~ee~J, seca calamitosa, que
avilta a ~egíio· e acaba oom o bomcm, dizímiUido centenas
·c cenle- de milbaR:S de criançu. Enfim, cmpatízem a situar
çio c vejam que a banalização desse fen6mcno não pode
pcr11Iitir que nos tornemos ínsensivcis. Que se ponham na
cadeia no c:órruptos, que Ietiram o dinl!eiro c eriam a indústria
que se ajude csac povo que nada mais quer,
n a d a - quer;quc a pandcza do 110110 País.
Era o que tinba a dizer, Sr. Plesidcntc. (Muito bem!
Pabbas.)

maso-

.,q..-.,-

Doc:tunDúo a que u refore o Sr. Ney SuassUIUJ em
seu promurdammto:

A SECA, DE NOVO
Consultores da Sudene, especialistas do Centro Técnico
Aeroespacial, em São Paulo, e até técnicos internacionais
prenunciam um agravamento da estiagem que atinge o Nordeste.
Projeções meteorológicas indicam que ao longo-deste_ ano
a quantidade já escassa de chuvas sobre_a nossa região minguará aínda mais, o que _significará a muftiplicação dos problemas enfrentados atualmente por pequenos e grandes produtores.
Os campone§eS proprietáriOs âe. minifúndios Vêni sofrendo demais nos últimos dez anos. Na Paraíba, a estiagem dos
anos 80, ao longo do qual até dispendioso bombardeio de
nuvens foi praticado com o objetivo de atrair. chuva, reduziu
a produção agrícola, ampliou a mortalidade infantil, inceq.tivo'u o êxOdo rural e trouxe incontáveis prejuísos à economia
estadual.
Dramáticos acontecimentos como a tentativa de linchamento de técnicos da Emâ:tet por flagelados insatiSfeitOS COm

1344 Sexta-feira 12
"-·-

-

.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

a carência de recursos para apoiá-los, e as inúmeras invasões
de cidades cujos comércios foram saqueados, também foram
produzidos pela estiagem que esturrica piógiamas de Governo, inviabiliza o-sistema de açudagem e fortalece a chamada
indústria da seca, praga que desde as ações cetra o fenômeno
intentadas por Epitácio Pessoa persiste robusta.
A propósito dessa "indústria", que se constitui basicamente numa série de barreiras burocráticas ao longo das quais
as verbas repassadas são desviadas para custear a própria
operação de repasse, pingando quase nada no terreno desprovido de insumos e fustigado pela intempérie, milhares de documentos, relatórios e até livros já foram produzidos.
Nos anos 20, em A Par3iba e seus problelnas, Américo
de Almeida já prestava inestimável serviço aos Governos e
à sociologia do fenómeno ao enfeixar aS principãis características do problema, possíveis soluções e experiências de combate nesse livro essencial.
Agora, ao término do século, temos em igual quantidade
programas oficiais que se- voltaram à ampliação dos açudes
e barreiras de todos_ os meios possíveis para armazenagem
da água que é tão ra-ra~ bem como das estruturas de irrigação.
Mas ó que a Paraíba assiste, anualmente, é o constrangedor espetáculo da invasão de cidades. Por flagelados pela
seca.
.
O território da Paraíba não cresceu, os açudes se multiPlicaram, existe tecnologia sofisticada cãp~l:t--de extrair o sal da
água nas áreas em que ela é imprópria para coris_umo e mesmo
assim a população sofre os mesmOs horrores encontráveis no
século passado.
A seca ameaça rasgar a- Paraíba, maiS uma vez, _com
crueldade. Que o GoV_etno--Saiba o que fazer, para evitar
. que morram de fome aS famílias atingidas.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jarbas_Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: Pervagando
Pervagando o olhar pelo plenário, enqUanto OriViã embevecido o apelo dramático do_ Senador Ney Suassuna, dei-me
conta de que 99% dos presentes eram nordestinos. Daí tainbéJD. a razão de ser de sensibilizar-se o Plenário com o orador
e os apartes serem sucessivos num tema que, confesso a V.
Ex•, Sr. Presidente, é uma das minhas frustrações de homem
público: insuficiência do conhecimento da temática nOrdestina.
Por isso mesmo, fico com o aparte do .Senador Almir
Gabriel, um ilustre amigo e representante do meu Estado,
o Pará, ~o Setiador Ney Suassuna, no início· praticamente
da sua oração. Fica-me a impressão -como disse o Seo_ador
Abnir Gabriel, correndo o risco até de ser considerado por
alguÍls como iropolido- de uma monotonia: em três mandatos
quase sucessivos de Senado da República que tenho, ouvi
setilpre a mesma coisa sem chegarmos a conclusões. Já conversei com vários nordestinos experimentados, vividos, experientes, inclusive, na administração pública e até na administração
particular. Uns p1e·falaram em açudes; outros, e~ poços....artesianos; outros me disseram que o problema da água não é
tão sério e que só se toma grave quando at:iiife' o polígono
das"'secas.
~o apartear o·nobré Senador pela Paraiba, que tem sido
uma ~~~ revelação no Senado, disse-lhe que, sem havermos
. conveisad~ eU:...falaria no assunto da fome, que está intima-

Fevereirstde 1993.

mente correlacionado com aquele que S. Ex' acabou de dissertar aqui. Trata-se de um estímulo de natureza intelectual,
porque eu estava lendo um livro da S~ Sylvie Brunel, licenciada em ~conomia e Geografia, na França, com vários livros
pUblicadoS, e que hoje é a dirigente da estratégia e da comunicãção da Ação Internacional Contra a Fome, a IÍnica organização francesa a lutar diretamente contra a fome nos países~
que têm o risco da desnutrição.
Provavelmente, alguns dos meus ilustres Pares nesta Casa
ficarão chocados com as declarações da Dra. Sylvie Brunel,
ditas no Prefácio do seu livro, que, infelizmente, não está
traduzido em português:

"É inadmissível que se possa falar de fome, hoje,
·
sobre a Terra.
Entretanto, é o ·que aconteCe- a- milhões de indiví~
duos que a fome mergulha na mais profunda miséria,
de mães que vêem seus filhos se extinguirem sob seus
olhos sem poder levar-lhes qualquer socorro."
A fome foi banaliiáda, e a éxpressão -do Senador Ney
Suassuna foi exataffiente a de que a seca foi banalizada.
E por que a autora: disse que a fome foi banaliZada?

ufala-se muito de fome em toda parte do mundo:
no Ocidente, nos países do leste e? seguramente, no
Terceiro- Mundo. _Ev9cam-se os países da fome como .
se populações inteiras fossem Vftiriüts de uma sorte de
genocídio permanente, ainda que somente uma minoria
seja toca:da mais gravemente por isso~··
Na parte final da sua introdução, ela diz algo que
me motivou a vir a-esta tribuna .
"A fome não é um mal universal. Ela toca indivíduos
e populações berri _específicas - pOrtantó, seletiva. Ela não
é inevitável: ceitos países sofrem de fome no seio mesmo
da abundância alimentar que eles produzem, porque a fome
-nesse caso - é implicitamente tolerada e, às vezes mesmo,
voluntariamente provocada. n E ela faz uma exortação:

"Cessemos de confundir desnutrição, penúrias alimentares temporárias e fome - fome nuni sentido
que pela primeira vez, li e com o que me espantei:
-na india, há epidemia de fome. Cessemos de fazer
da fome a conseqüência do clima e da fatalidade."
Ora, eu estava justamente lendo isso, quando me deparei
com três artigos do Jornal O Globo, matéria de Brasília, de
7 de fevereirO.
Em primeiro lugar, o desperdício de economia.
Em seu livro, fala a autora exatamente nos países que
têm abundância alimentar e, no entanto, têm fome. A minha
surpresa primeira foi esta: um quadro produzido pelo jornal
mostr~ que o desperdício da economia brasileira cheSj. a
US~,2 bilhões. Na safra agrícola, US$6 bilhões de desri!rdício; no Projeto da Petromisa, que deve ser de particUlar
atenção do Senador Alba!lo Franco, que, neste Senado, já
falo~ sobre o potássio de Sergipe, US$650 milhões de desperdício; nas hidrelêtricas paradas, US$650 milhões ao ano. Eu
acresceo_taria até mesmo as m;rcleoelétricas, como Angra II,
que, há cinco anos, está paralisada e representa uma perda
;uma! de U$650 milhões. E por que essa perda e esse des!'lli"Clício? Porque, embora parada, o custo fmanceiro continua,
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tem que se pagar o empréstimo do exterior e tem que se
gastar dinheiro com manutenção.
Em seguida, o jornal fala num laminador da Açomínas,
de Cr$16 trilhões, que pode virar sucata, porque, no pátio
da empresa, ele repousa sem função.
O País teve o suficiente para comprar um laminador dessa
natureza, que é como um elefante branco sem produção, pois
a sua finalidade seria produzir determinados tipos de lamina~
ção de aço e de trilhos de ferrovia que não são compradOs
no mercado brasileiro e. para serem exportados, custariam
mais caro do_ que lá fora se produz. Esse laminador da Açominas daria para produzir e construir 450 mil casas populares,
considerando essas casas ao preço unitário de US$2 mil.
Sem gerar um quilowatt de energia, como falamos ainda
há pouco, essas usinas paradas representam esse desperdício.
Finalmente, a indústria mostra um outro tipo de deSperdício geral e começa _a __discutir o IPMF ,_ que foi objeto de
uma grande discussão, ainda ontem, no plenário do Senado.
Diz o jornal, com os dados que consolidou, que o desperdício público chega a Cr$180 trilhões, e,_ se fosse corrigido,
sem que se precisasse votar o Imposto Provisório de Movimentação Financeira - IPMF - , teríamos mais- Cr$54 trilhões
acima daquilo que esse imposto vai gerar. Bastaria evitar esse
tipo de desperdício.
A mim me preocupa muito, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, quando se fala em provisório. Ainda há pouco, em con~
versa com alguns Colegas aqui, lembrava~me da biografia de
Lyautey, por André Maurois, quando ele diz que o General
Lyautey foi um grande conquistador de colónias para a França.
Após conquistar o Marrocos, Lyautey enviou o seu general mais novo ao sultão que tinha sido derrotado para tentar
tranqüilizá-lo. E o general disse ao sultão:
"Trago unia palavra do meu General e da França
de que a presença das tropas francesas aqui será provisória".
O sultão cofioU a barbicha, olhou e respondeu:
"Alah, quando fez o mundo, também disse a meSma
coisa".
Então, fo:inos constatar re.almente qu3ntos anos se passaram depois- para que o Marrocos se tornasse independente.
Esse imposto é provisório, mas por-quanto-tempo? No Brasil,
o provisório já durou ?4 anas numa determinada liderança
nacional.
O interess.ante é que esse desperdíciO, que pode ser avaliado em Cr$180 trilhões, é uma previsão que está respaldada
por um ilustre Colega nosso e, hoje, Ministro da Indústria,
do Comércio e do Turismo, o Senador José Eduardo Andrade
Vieira, a quem o jornal atribui a declaração.
Anualmente, são jogados fora cerca de 100 trilhões por
falta de estradas, armazéns e condições técnicas para e-sCoamento da safra. Segundo o estudo '"Retrato sem retoques"
de Sylvie Brune!, em 1989, apenas nas áreas de infra-estrutura,
houve um desperdício de 90 trilhões de cruzeiros, equiValente
a 1,35% do PIB daquele ano.
Não há razão para crer que nos anos seguintes a sitmiÇão
tenha melhorado. Só de juros e_ encargos gasta-se 11,7 trilhões
ao· ano e·m seis projetas de geração de energia que ainda
não produziram um quilowatt.
Num país em que, na porta dos hospitais do INAMPS,
o que se vê são filas intermináveis, n-ecessidade de marcar
uma consulta com antecipação enorme, lê-se no mesmo jornal
O Globo:
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"A depauperada saúde pública, por exemplo, acaba de destruir 13 milhões de doses de vacinas que custa~
ram 18 bilhõês de cruzeiros. E 30% dos equipamentos
médicos são inúteis áté por"falta de técnicos para operálos, correspo-ndendo a 32,4 trilhões de cruzeiros ...
Isso é realmente desperdício!
Mas, agora, gostaria de enfocar o proble~a, exat_amente,
na articulação entre o desperdício na agricultura, aquele desperdício que se faz desde o momento em que se colhe por
um tipo inadequado de colheita, até o momento em que chega
à mesa do consumidor. Admite-se que esse desperdício é,
em grãos, de 3 bilhões de dólares. Mas se, ao lado dos grãos,
somarmos também os hortigranjeiros e outros produtos, dá-se
o dobro: 6 bilhões de dólares de clesperdício.
E quais são essas razões? Elas são variadas, mas estão
na infra-estrutura nacional. Perde-se, desde o momento da
colheita - por uma manutenção inadequada - , até o momento em que chega à mesa do consumidor, passando pelas
estradas vidnais de má qualidade, pelas rodovias federais que
não têm manutenção.
-Vejo, por eXemplo, -o CãsO do Estado do Pará, a estrada
Cuiabá-Santarém, com suas vicinais bloqueando a produção
agrícola, sem poder chegar à estrada e, quando chega, a rodovia não tem condições de comercializar o seu produto.
Então, essa série de vazamentos leva a essa coisa simplesmente fantástica à qual não damos a menor atenção. E quando
chega o momento de se pensar numa grande safra, "vamos
trombetear isso", "vamos bater o recorde das safras", "vamos
para 67 milhões de toneladas de grãos" - não estou me
__referindo a ovos, legumes, nada disso, estou me referindo
a grãos exclusivamente - , já está garantido, por previsões
feitas em conseqüência desses vazamentos, que vamos perder
de 18 a 20% do total da safra, o que corresponde a 13 milhões
de toneladas postas fora.
Aí, dou inteira razão à Dra. Sylvie quando diz que há
países onde há fome ·e, entretanto, esses países podem até
ter superabundância de produtos alimentícios.
Diria mais, Sr. Presidente: há um sistema ineficaz de
silagem, armazenagem, há furtos, corrupção generalizadatodos os dias os jornais trazem-a-informãçãO de que funcionários da antiga CONAB conseguiram furtar maiS de duas
mil toneladas de grãos. E mais ainda: há poucos dias o Presidente do PT, o ilustre ex-Deputado Luís lgnácio Lula da
Silva, foi ao Presidente da República para apresentar-lhe não
um plano, mas uma política nacional de segurança alimentar.
Na hora, ele disse ao Presidente Itamar que estavam sendo
perdidos por apodrecimento 16 milhões de sacas de café desde
a extinção do IBC.
Então, o primeiro problema que me cabe trazer à Casa,
Sr. Presidente, é este: neste instante, para evitar ou tentar
evitar esse tipo de desperdício brutal, irresponsável, o Governo pretende investir, através de um novo plano chamado
PROMOSAFRA, 200 milhões de dólares, ou seja, 3,6 trilhões
de cruzeiros para minímizar esses desperdícios.
Criado na semana passada, o programa será desenvolvido
em conjunto pelos Ministérios da Agricultura e dos Transportes, para racionalizar o escoamento das safras.
Somam-se a isso a precariedade dos terminais de embarque, a silagem equivocada e a falta de garantia da secagem
que os produtos devem ter. Verifica~e, Sr. Presidente, que,_
se amanhã continuarmos com essa condição de infra-estrutura,
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com as estradas nas condições terríveiS em que estão e a
má tecnologia que vem desde a colheitadeira até a mesa do
consumidor, em vez de produzirmos 74 milhões de toneladas,
de grãos, vamos precisar produzir 120 milhões de toneladas
de grãos para perder 20% desse total e, depois, considerarmo-nos como um país altamente sacrificado.
Não pude deixar de correlacionar isso com o artigo do
industrial Antonio Ermírio de Moraes, publicado na edição

do jornal Folha de S. Paulo de fJ7 de fevereiro, cujo iítulo
é "Fome, Planos e Complicadores". Suponho que ele não
estava se referindo ainda àquilo que seria apresentado pelo
PT ao Presidente da República, mas dizia ele;
"Começam a círCWar novamente os famosos planos contra a fome. Se dependesse de planos, o Brasil
estava bem encaminhaé PrecisamoS parar de fazer
planos bonitos e caros q1. na prática~ revelam-se irrealizáveis."
E aí, entra ele mi inesma· série- de números que, ainda
há pouco,- eu citava aqui.
"Apesar de usarmos apenas 40% da área da área
agriculturável, devemos colher, neste ano, 30 mi!hões
de toneladas de milho, 20 de soja, 10 de arroz, 4 de
trigo e 3 de feijão. É uma produção impressionante:
são 67 milhões de toneladas de grãos! Excluindo-se
as l5 milhões exportadas, restarão 52 milhões para o
consumo interno, ou seja, uma média de 346 quilos
por habitante/ano. Isso está bem acima dos 250 quilos
considerados como a alimentação mínima de uma pessoa...
--- - ---- .
Além dos grãos, colheremos para o consumo interno outros produtos de alto valor nutritivo -32 milhões
de toneladas - incluindo 23 milhões de mandioca,
6 de açúcar e quase,3 dé batata -.sem falar em leite,
carne, ovos e grande· Variedade de frutas, em especial
banana, coco e laranja ... Em suma, o problema da
fome no Brasil não decorre da falta de alimentos e
muito menos da falta de planos".
Conclui ele, de maneii"a extremameri.ie-e-CaUSticante:

s-evera

"Ter gente passando fome num país como este
é simplesmente inaceitável. O que falta entre nós é
vergonha e não- alimeritos".
Lia isso quando tive mirtha atenção voltada para o shadow
cabinet, o governo paralelo do PT. Vi o PT levando ao Presidente da República uma proposta - que, pela fidalguia do
Senador Eduardo Suplicy, chegou às minhas mãos em menos
dos quinze minutos que S. E~ me prOmetera -: "POlitica
Nacional de Segurança Alimentar". Acho que o PT nãO deveter queixas, poique, apesar de dizerem que estava -haVendo
uma rusga entre o Governo e-o PT por CauSa da nomeação
da Ministra Luíza Erlln~na,· pelas fotografias, deduzímos que
foi um encontro muito cordial, até houve-, em· homenagem
especial do Presidente Itamar Franco, o ofereciirientó de uma
cachacinha de Juiz de Fora, para que com isso se amenizaSSe,
se não a fome, desde logo, a s_ede, sem dúvida.
Fiz uma análise perfunctória do documento do PT, não
teria, evidentemente, a capacidade de, em vinte e quatro horas, ler todas essas páginas e tirar uma conclusão, senão leviana, a respeito de tudo que aqui se contém. Na área de diagnóstico, acho~_o perfeito. Nem discutiria diferentemente. Volto
à tese ·e ao aparte do Senador Almir Gabriel: Acho aue é
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um dos pontos altos do que aqui está, precisamente, na i-ecomendação da reforma agrária.
Se tivéssemos feito ãi:Ompanhar ao longo do tempo o
que o Presidente Castello Branco decretou no Estatuto da
Terra, teríamos hoje um panorama completamente difàente
da área fundiária brasileira. O interessante é citie Urii Co-autor
do documento é o Sr. José Gomes da Silva, que foi precisamente o homem que inspirOU- o Presidente Castello Branco
no Estatuto da Terra.
Há coisas com as quais a-minha irrecorrível divergência
de natureza ideológica não vai concordar. É, pof exemplo,
a partir do momento em que o documento se expressa numa
condenação completa daquilo que ele chama as leis do mercado e o livre jogo das forças do mercado, que o documento
considera como incapazes de solucionar os problemas centrais
do subdesenvolvimento.
Há outros pontos que considero passíveis de um reparo
-se assini-me permite o ínsigne representante do PT, dandome a honra de sua presença neste plenário: é qUe se prevê
a constituição de importante conselho, que terá determinadas
funções que beiram pelo ExecutiVo. E há, também, a criação
obrigatória de uma seGI"etaria nacional para exercer e exercitar
a Política Nacional de Segurança Alimentar.
Eu, que tive o meu momento de preocupar com a segurança nacional, estou gostando muito de ver, agora, essas
seguranças setoriais - a segurança alimentar. Realmente,
é importante! É uma segurança nossa, sem dúvida, do povo
como um todo.
Mas, o PT recomenda, desde logo, nesta frase:
"A participação estatal- prevista na Política Nacional de Segurança Alimentar -pressupõe, ao centrá~
rio, a desprivatização do Estado brasileiro e a eliminação da corrupção e do clientelismo que sempre o
caracterizaram''.

Na parte in fine, inteiramente de acordo: contra a corrupção e contra o clientelismo. Agora, quanto à questão da desprivatização do Estado, então, estamos aqui com um programa
em que, na verdade, penetra, outra vez, no campo da intervenção vigorosa do Estado nos assuntos que abrangem a soCiedade
como um todo~
E há pontos que sublinhei, que considero da maioiii:D.portância qUe o Presidente da República leve em consideração.
Lastimo não ter, agora, no plenário, nem o Líder do Governo,
nem o Vice-Líder, o meu ilustre e querido colega, Senador
Jutahy Magalhães, porque não sei qual foi ã reação além,
. naturalmente, da cortesia do momento do encontro.
Mas há pontos aqui que preciSam ser levados em consideração na proposta a1ternativa. Um deles, a questão do preço
míniri:LO. Lembro-me de tef ouvido, rilllifó antes de pensar
em ser político, um comíCio do Dr. J ânio Quadros, na Cidade
de Belém, no qual ele f~ava que se quiséssemos ter a çerteza
do crescimento da produção agrícola, devíamos levar em coo·
sideração que o preço mínimo era, absolutamente, a segurança
disso; era preciso plantar. Depois, participei de um governo
em que se dizía: "Plante que o João garante". E vi, posteriormente, que financiamentos- recentes feitOs fiO gOVerrto'iiríediatamente anterior, e que prosseguem neste, levaram os lavradores, os pequenos prodUtores rurais, que são, em grande parte,
junto com os médios, os tesponsáveis pela safra enorme que
está aí; a se-eridividarem com o Banco do Brasil, sem condições
de poderem saldar as suas dívidas.
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Mas o preço mínimo recomendado pelo PT é importante.
Reforma agrária: ·como já falei, principalmente porque
abandonou-se aquela tese de "reforma agrária já, na lei ou
na marra", pelo que está dito aqui no documento do PT,
eu aplaudo:
'" ... Que é preciso que--o Plano Nacional-de Reforma Agrária - proposto pelo "governo pM"ralelo" considere múltiplos objetívos (sociais, ecOD.ômicos e
políticos), na medida em que prof)icia renda aos atuais
despossu(dos, melhora as condições de vida dos estratos
mais frágeis da população rural; tem impacto positivo
na produção agrícola e reduz o poder dos grandes proprietários de terra, permitindo que os agricultores sem
terra ou com pouca terra possam exercer seus direitos
à cidadania."
A operacionalização do Plano Nacional de Reforma
Agrária contempla o horizonte de 15 anos para a total implantação de uma reforma, mobilizando 3 milhões e 39 mil famílias,
de um contingente estimado de 5 milhões e 65 mil fanu1ias
de beneficiários potenciais exiStentes eii:i-1985''.
Detive-me nesses pontos, Sr. Presidente, porque, naturalmente, não contava que a nossa tarde de hoje fosse dedicada,
precisamente, ao problema da temática nordestina, e que V.
Ex~, brilhante nordestino e homem de grande e honesta experiência na vida pública, estivesse presidindo a sessão. OUvi
os apartes todos em relação a essa questão do Nordeste e
comecei a me perguntar se uma palavra que eu traria depois,
como estou trazendo, mostrando ao ilustre Senador Eduardo
Suplicy que a própria reforma agrária que aqui se propõe,
de 15 anos, que segundo os melhores autores que tenho lido,
logo que ela se faz, provoca uma- desordem__no campo e a
diminuição da produção, para depois, então, recuperá-lo, se
ao lado disso o combate ao desperdício não teiá sido também
tão importante? Quando chegamos a cifras aterradoras, como
essa de 180 trilhões de cruzeiros de.desperdício na economia
pública, se isso- também não é importante?
Há dois dias, Sr. Presidente, eu pretendia usar da tribuna
para tratar dessa matéria. Estou prestes a concluir, porque
não desejo também, ao fim desta tarde, com a assistência
que ainda nos honra por estar aqui presente, aprofundar-me,
senão depois, em um tema dessa natureza, que não pode
ser tratado, como eu disse, superficialmente.
O Sr. Ney'suassima- V. Ex~ me permite um aparte,
nobre-Senador Jarbas Passarinho?
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monarquia ven_cer no Brasil temos um bom defensor da mesma
tese.
Houve tempo neste País em que eram os bacharéis que
dominavam. Parece que Rui Barbosa chamou o Brasil de
"O País dos Bacharéis". Depois, já na miitha geração, apareceram os economistas. Embora Carlyle tenha dito, há tanto
tempo, que "o economista é o doutor da ciência do desespero", houve um tempo também em que vi que governos,
--dos quais eu participava, só pensavam ncl" crescimento do Pro9uto Interno Bruto. Lembrei-me, então, de uma frase de
alguém que disse que chegou um desses patriotas a São Pedro,
mais depressa do que ele esperava - não São Pedro, mas
ele mesmo - , e a primeira coisa que São Pedro lhe Jez,
antes de abrir a porta do Céu, para ver se abria ou não,
foi um exame eliminatório, pergUntando· lhe: ···o -q'ue fizeSte
para aumentar o Produto Interno Bruto do teu país? Se nada
fizeste, não entras no Céu."
Então, essa avalanche de planos - o primeiro que vi
foi de Celso Furtado, um plano trienal; impressionou-me;
eu era um Oficial do Estado Maior e li aquela matéria, realmente impressionante! Depois, ele se queixou profundamente
do Congresso Nacional, ao tempo do Presidente João Goulart.
Disse que o Congresso Nacionili havia praticamente_ desfigurado seu plano. Depois,_vinha o PAEG, Plano de Aç~o Económica do Governo do Presideilte- Castello Branco. Vi êxito,
mas percebemos que faltou, àquele período, uma componente, que era, ao lado da componente económica, colocar a
sócio-económica e discutir a matéria paralelameinte.

Não sou contra os planos, naturalmente, até porque acho
que todos nós planejamos tudo na nossa vida, até o sair de
casa; planejamos por onde vamos, como vamos e, ainda, de
acordo com uma velha pergunta do Exército: - Por onde
vais? Que vais fazer? E de qtie -esqueceste? Ainda pergunta:
- Esqueceste alguma coisa? Mas também não posso ficar
preso exclusivamente a uma esp"éCíe -de tirania da tecnocracia,
muito mais do qu~ ela, do econometrista. O econometrista,
sem querer ofender nenhum deles, de modo geral, para mim,
não tem a sensibilidade social necessária para a conduta da
coisa pública.
Sem _querer ofender uma figura a quem admiro muito,
que é Mário Henrique Simonsen-,- eu certa vez vinha empolgado com o MOBRAL- e uma das minhas maiores tristezas
"fói o. que aconteceu no MOBRALdepois: per.der-se completamente os milhões de pessoas que alfabetizamos; foram perdidos p~r falta de continuidade, aquilo que a pedagogia chama
de fenómeno de regressão. Ev. chegava entusiasmadíssim~
O SR. JARBAS PASSARINHO- Pois não, ouço o nobre .
de São Paulo, onde tinha paraninfado uma turma de 8 mil
Senador Ney Suassuna.
fórmandos do MOBRAL, e a oradora era uma senhora de
O Sr. Ney Suassuna- O aparte é rápido, nobre Senador
70 anos de id<:tde. Obrigávam~ que a oração fosse escrita,
J arbas Passarinho. V. Ex~ acabou de dizer, com um raciocíniO _~la te_r~a que ler, portanto, para provar que- sabia ler. Ela
cartesiano, que sãó muitos planos ~ poi.Jc3 3Çao. SomoS uffi
trazia pela mão uma _criança e dizia: u - Com esta minha
País que conversa limito, que tem muita demagogia. Vemos
neta, foi a última tentativa que eu tive de me alfabetizar;
em cada discurso de setores, de Direita e de Esquerda, muita
agora, felizmente, alfabetizei-me pelo MOBRAL".
demagogia e pouca ação. Nesse sentido, eu queria parabenizar
Acabara de chegar e, em seguida, tinha audiência com
V. E~ por estar fazendo suas as palavras de António Ermírio
o Presidente Nacional do MOBRAL e citei-lhe o fato com
de Moraes, de q1;1e estamos perdendo muito tempo com discuro maior entusiasmo: Veja, uma mulher de 70 anos! E ele
sos, quando tínhamos de estar partindo para a ação direta.
me perguntou tranqüilamente: ''Quantos anos?" Eu disse:._
Parabéns, Senador Jarbas Passarinho. Assim, conseguiríamos,
70. Ele disse: "'Mau investimento."
realmente, reverter o quadro do País. O Pats_ não admite
Então ·essa é a observação que se tem a respeitO do momais perda de tempo. V. E~ foi_ao fulcro da questão. Paramento de um homem que pensava em alfabetizar entre os
béns!
15 e os 35. Eu até concordo, estaria dentro da expressão
do Padre Lebret: "Ser mais, para valer mais". Mas abandoO SR. JARBAS PASSARINHO- Agradeço muito a V.
Ex•, até porque também-- me traiiqüiliza verificar que se a.
nando todos os outros?
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Então este é um pontO qUe, quanâo O Senador Ney Suassuna me dá a honra de um aparte e fala na questão dos planejamentos, tenho que me lembrar realmente de que devemos
fazê-los, mas não nos-situar Dó poiitO de escravização àquelas
questões que até a economia utiliza de uma maneira estranha,

chamada de input output, como se entrasse de um lado o
produto e saísse o produto acabado ao final.
O Sr. Eàu&rdó-SUplicy- V.
nobre Senador?

EX~

me concede um aparte,

O SR. JARBAS PAS!iARINHO- Ouço o nobre Senador
Eduardo Suplicy.
O Sr."EdtiardoSuplicy -!'rezado Senador Jarbas Passa-
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de dialogar, por cerca de h~ra --~ meia, com a ~in~stra Yeda
Crusius, que, felizmeri.té, mostrou grande interesse na proposição, assim como o Ministro Pã.ulo Haddad informou-me
estãr interessado no estudo· dessa matérià, quC. já foi àpreciada
pelo Senado. Tive também a oportunidade de obter a atenção
de V. E~. quando Ministro da Justiça, pois, ex~tamente no
dia da apreciação do projeto, visitei-o e disse da importância
- sendo V. Ex' Coordenador do Governo Collor naquela
ocasião las - de ser esse p:r:ojeto apreciado com atenção.
ConsegUi ainda, felizmente, a atenção especial da parte do
então Líder do Governo, Marco Maciel. Aliás, observei algo
que quero registrar: embora de Oposição e, muitas vezes,
bastante crítico ao GOYernO Collor, tive a oportunidade de
_.apresentar, primeiro, à Ministra Zélia Cardoso de Mello e,
depois, ao Ministro Marcílio Marques Moreira e ainda, quando esse projeto tramitou aqui, tive a atenção do Líder Marco
Maciel, observando a seriedade de propósitos, a atenção de
. reunir a bancada de Senadores que apoiavam o Governo para
que eu pudesse fazer uma exposição longa, somente para
eles, aqui na biblioteca do Senado, quando pude pelo menos
tentar responder a cada uma das dúvidas. E como tenho muita
convicção desse projeto,_ das suas qualidades é que o trago
_aqui à tomi. Ao loQ.go deste semestre, Senador Jarbas Passarinho, procurarei acompanhar pari passo a tramitação desse ,
projeto na Câmara dos Deputados. Como inevitavelment_e
a voz do "GoVerno é importante, é que estou realizando agora
um esforço com os novos ministros para com eles dialogar,
novamente explicar, e felizniente estou tendo uma consideração da parte deles muito sigilificativa. Quero cumprimen_tá-lo por trazer aqui a sua preocupação de considerar também
como um objetivo emergencial atacar-se o problema da miséria-neste País, resolvermos o problema da fome. E cabe ao
CongresSo N~Ciónàl a nóS, P_arlamentar~s, verificarrrios qual
o melhOr instrumento para atingirmos esse objetivo, que é
da humanidade e de todos nós brasileiros, Muito__ obrigado.

rinho, gostaria de cump.~lnentá-lo, primeiro, pelo tema que
traz e pela consideração e preocupação que·teve com o Programa de Segurança Alimentar, apresentado pelo companheiro
Luís Ignácio Lula da Silva ao Presidente Itamar Franco; pro~
grama este que foi feito com a colaboraçãO do professor e
agricultor José Gomes da Silva, qu~, como salientou V. Ex~.
de fato, no Governo Casiello BraDco, deu uma grande contribuição para ·o Estatuto da Terra. Entretanto, tendo estado
outra vez no governo·,- -ao tempo do Presidente José Samey,
no INCRA e, por ·algUmas divergências, acabou Saindo de
lá, não deixou de continuar preocupado com as questões da
reforma agrária e da produção de alimentos. Ele próprio é
um agricultor premiado pela alta produtividade de sua propriedade agrícola. É importante ressaltar os pontos em que V.
E~ se coloca de acordO com "O Plano de-Segurança Alimentar,
pondo em evidência os objetivos da real_ização· da I-efofma
agráda, que pfeciSa ser implementada conl a maior r~pidez.
Temos, agora, essa oportunidade, -na medida ein que: à Go~
verno Fernando Collor dizia, por qo.ase três arios, que -não
poderia realizar a reforma agrária por falta de lei complementar. Estamos justãmente completando o processo de exaO SR. JARDAS PASSARINHO - Eu é que agradeço
me da legislação referente à reforma agrária, e, aqui no Senado
a V. Ex~ pelo aparte e a informação sobre o_ seu projeto
Federal, completaremos também o exame da lei sobre o rito
'de lei, que V. Ex~ me feiz chegar às mãos. Já o conhecia
sumário. V. EX' salientou ainda a sua concordância' com a
antes, mas confesso que foi pritrtei.t;a vez Que \.1: tim programa
política adequada de garantia de preços mfnimós_ e _a imporde Imposto de Renda negativo.
tância de haver um sistema de entrepostos de ãbaSteCitnento
-Apenas perguntei ao Senador Suplicy qual Seria a possibique não. incorram nas distOrÇões que-, muitas vezes, te"nios
lidade, por exemplo, de uma vez aplicado esse projeto como
observado. Quanto ao projeto a que V. Ex~·se ieferíU,~Seriã.dor
lei, qual seria a possibilidade - repito - de termos pelo
,Jarbas Passarinho, foi e(etivamente elaborado; antes de abril
menos uma renda mínima compatíVel com o salário mínimo,
de 1991, nãó era do conhecimento daquela equipe o Programa
que no momento se estabeleceu no País, com a obrigação
de Garantia de Renda Mínima. Gostaria de dizer, tanto a
V. EX' quanto aos demais Senadores, o que tenho dito a · de manté-lo próximo dos 100 dólares.
E a resposta que ouvi de S. Ex~ foi que, inclusive isso
essa equipe que forriiulou o programa: ·avalio que ~ais efi.na. França, corresponderia a 2 mil dólares. Eu suponho que
ciente do que algumas das medidas, aí propostas, d~ ~xtensão
na. França 2 .mil dólares ficam abaixo· .. :
de alguns programas de caráter aSsistenCial, é a introdu_ção,
no Brasil, de um Programa· de Garantiã. dc!-Reilâa-·Mínima,
O sr. "Eduardó Suplicy- Nobre Senador Jarbas Passa·
através do Imposto de Renda negativo. Inclusive,_ à luz das
riiiho, na Ftançà 'e'xiste, iiJ.Sfitufdo_désde dezembro de 1988,
preocupações hoje salientadas pelo Senador Ney Suassuna,
o pfog!atTI~ Oe i-~nda mín"ima de ii:t~erção. Segundo es~é projeesse programa colocaria nas mãos daquelas pessoas que, efetito, toda pessoa de 25_ anos ou mais, cuja renda õão atirija
vamente, têm fome ou estão desnutridas, ou não têm renda
o patamar de dois mil cento e poucos francos, portanto, cerca
suficiente, uma renda complementar; não apenas para se alide 400 dólares, tem o direito a esse complemento.
mentar, mas para morar, para se locomover, até para a oportunidade de emprego, seja para outras finalidades: para adquirir
O SR. JARBAS PASSARINHO- Eu troquei a moeda.
E, no entanto, o salário mínimo da França é bem maior.
material escolar para os filhos, ou material de construção
dida em que se conduzisse diretamer!t~ _para as mãos dos
Também eu diria a y·. Ex• qUe estou inteiramente d_e
que não têm- renda suficiente um compremento de renda e,
acordo com a aquisição que a política prevê, a política do
na .pcoporção do que se estabeleceria ~omo adequado, teríaPT, de estoques governamentais.
mos formas mais eficazes de resolver o problema da erradiEu tive uma pequena experiência, quando Governador
cação da pobreza e da miséria. Ainda hoje tive a oportunidade
do Estado do Pará, de fazer quebrar uma cadeia eSpeculativa
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na venda do jabá, da carne seca, da batata, da cebola e,
particularmente, do feijão. E a partir do momento que conseguimos isso, criaram uma companhia que não tinha ·o objetivo
de estatizar, evidentemente, uma produção daquela natureza.
Eu fui buscar no Paraná os excedentes de produção, colocamos
no Pará e chegamos a obter reduções de 50% do custo, eliminando uma cadeia meramente especulativa que fazia fugir
do mercado de vendas de Belém o produto, na medida em
que crescesse o preço para então ele aparecer.
Veja V. EX' que depois isso foi eliminado. Os governos
posteriores não quiseram colocar aquilo que eu pretendia ter
como instrumento regulador; eu queria ter um estoque regulador, que é o que está aqui no programa do PT. Se tivermos
um estoque regulador, seremos capazes de comparar aquild
que se fala tanto hoje: de oligopólio, de ganância, Çle violências
praticadas contra o bolso do consumidor.
Não era, em nenhum momento, idéia de estatizar a produção de arroz, de cebola, de feijão no Estado do Pará. Era
uma vergonha que o Pará importasse Ieijão, cOifio' é uma
vergonha maior que o Brasil já tenha importado feijãO, já
tenha importado milho, num momento em que o País talvez
se voltou para uma economia de maior exportação, e determinadas áreas exclusivas no Estado que V. Ex' representa aqui
tão bem, deixaram de produzir alimentos básicos à população,
para produzir alimentos que poderiam ser exportados para,
digamos, as chamadas váCas francesas -estou me referindo,
naturalmente, à pecuária.
Dizia o Ministro da Agricultura do_ Goveino Collor, que
cada vaca francesa recebe um subsídio de 2 mil dólares dado
ao fazendeiro, com o objetivo de evitar o êxodo rural, porque
concluíram eles, na França, que era muito mais caro manter
essas pessoas, quando viessem para as cidades maiores, com
as exigências de serviço público, do que subsidiar a agricultura.
Daí o problema que há até hoje com as resistências francesa
e dinamarquesa ao Projeto de Maastricht.
Sou inteirãmeilte- favorável a isso, Sr. Senador Eduardo
SupliCy, como sou à recomendação que está aqui de armaze~
nagem. Peço apenas a V. Ex' que não me considere um provocador, mas entristeceu-me verificar o final do encontro do
PT com o Presidente Itamar Franco, quando o Presidente
do Partido de V. Ex~~ ao sair do Palácio, disse â televisão
que a posição do PT agora é de oposição ativa e prepositiva,
se não me engano. Isso me lembrou até um pouco a gnunática:
se seria alguma coisa de sujeito _oculto por zeugma progressiva,
por exemplo. Aí o sujeito apareceria.
De maneira que, quandá lhe perguntaram sobre a execução~ ele disse: nós ·apresentamos o programa, mas não
queremôs gerenciá-lo.
.
Permita-me, nobre Senador Eduardo Suplicy, que eu revele a V. Ex' um joke, um chiste, que o então Ministro do
Exterior do Brasil~ o Embaixador Mário GiQson Barbosa,
me contou.- Era a velha estória do desenho animado do gato
e os ratos. Os ratinhos passaram a vida toda provocando o
gato, até o momento em que o gato colocou a pata sobre
um deles. O outro foi para o forro, e o que estava na iminência
de ser devorado disse:
"....._-Você é um canalha, um covarde! Nós provocamos esse gato Q tempo todo e agora você se esconde?
- Eu não me escondi.
Perguntou~lhe novamente:
-O que estava fazendo você?
-Estou planejando.
Continuou o outro:
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- Então, planeja depressa, porque se não eu
passo para a goela deste gato.
-Acabei de planejar.
- E o que devo fazer?
-Vira-te num buldogue.
-Mas, como?
-Eu planejo, você executa -disse.".
Penso que o PT levou ao Presidente Itamar Franco precisamente isto: planejou e, agora, ao Líder do Governo, Pedro
Simon, que nos dá a honra de se encontrar presente, vai
caber a missão de executar. V ai virar de gato para buldogue
para poder resolver esse problema.
Permita-me apenas um tipo de facécia amiga, fraterna,
porque ficou essa dúvida se os planos, como dizia há pouco
o Senador Ney Suassuna, são planos apenas polir épater le
bourgeois ou se, de fato, os planos são para ter execução
prática.
~

O Sr. Eduardo Suplicy -

Senador Jarbas Passarinho,

me pennite, mais uma vez, eu gostaria de aparteá-lo.

O SR. JARBAS PASSARINHO- V. Ex• tem a palavra.
O Sr. Ednar.do Suplicy ""'-:"Em primeiro lugar, quero ressaltar um aspecto com o qual estou de pleno acordo com
V. Ex~: é sobre a importância de haver políticas de abastecimento, de annazenat)lento, e que a cada momento estejam
atentos para distribuir os bens à sociedade a qualquer escassez
que houver, fruto da especulação dos preços de maneira indevida e que, com razoável planejamento e ação governamental,
podem ser neutralizados. Aliás, a lição relativa a essa questão
de armazenamento de bens para enfrentar crises e, inclusive,
a própria fOme, vem de muito longe: dos ensinamentos da
Bíblia; vem, por exemplo, das recomendações feitas por José
ao Faraó do Egito, interpretando o sonho em. que o Faraó
vira sete vacas gordas e sete vacas magras saindo do rio e
depois sete espigas de milho bem granadas e sete espigas
muito secas. Disse-lhe ·que haveria" sete anos de boa safra
e sete anos de escassez, e que seria necessário-seU governo
recolher um quarto da produção havida nos sete anos bons
para ter, depois, o que distribuir ao povo nos sete anos de
escassez. São princípios antigos que a História da Humanidade
nos troUxe, ma:s aos quã1s nem j;empre os governos estão
atentos.
OSR. JXRBAS PASSARINHO- Eu diria que há uma
espécie de antecipação bíblica no setenato francês. Ex• t:amente por isso, o Presidente da França é eleito para um mandato
de sete anos. A alguns _cabem sete anos magros e a outros,
sete anos gordos.
O Sr. Eduardo SupUcy- Coincidentemente, hoje, recebi
uma delegação chefiada por um ministro da Inglaterra. E
como estamos diante do verdadeiro dilema shakespeariano
que o PT vive intensamente sobre o ser ou não ser ... _
O SR. JARBÀS PASSARINHO- O PSDB já decifrou
a esfinge, e V. Ex•' agora entr~ para esse campo.
O Sr. Eduafdo Suplicy - Ex• lamente. Então, diante
desse dilema, perguntei ao ministro inglês como é na Inglaterra. Se, porventura, estando no poder o Partido Conservador, pode acontecer de se convidar uma figura, um parlamentar do Labor Party; se isso seria cab(vel. Informaram-me
os ingleses que me visitaram que isso_ seria inadmissível; que,
na Inglaterra, o governo ~ puro, no sentido de s6 participar
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aqueles que são do partido que detém o governo, e vice-versa.
Inclusive os seus representantes no parlamento devem obedecer a uma figura que eles chamam whip, que sai junto à

Casa Parlamentar, verificando a presença e o voto dos deputados e senadores. Entendo que é normal um partido, sendo
opositor, apresentar sugestões para a socie(jade, ou mesmo
para o goveruo. E, se este- as aprovar. muito bem; agora,se a afinidade for crescente e tão grande ? po_nt9 de o governo
ver cada vez mais a acatar as idéias de um Partido como
o dos Trabalhadores, a dinâmica do pro~e.s~o e q 4ilem~ shakespeariano poderão, inclusive, se. tomar mais intensos ainda,
especialmente até junho, quando o Encontro Nacional do
PT estará analisando, novamente, a q~estão dé:!. Ministr_aLufza
Erundina. MUito obrigado.
O SR. JARBAS PASSARINHO ~~Essa ilustração que
V. Exa dá do caso inglês -em uma- tentativa de adaptá-lo
ao caso brasileiro - leva-me a duas conclusões corn as quais
não sei se V. Ex• concordaria, en1:bora eu não;_lhe erovocasse
mais apartes; não porque- não ó qUisesse, ao contrário, me
agradaria muito.
_
A primeira: na Inglaterra temos, nítidamente 1 um caso
quase estrito de bipartidarismo. Dois partidos: um está no
governo, o outro está na oposição; -daf O shadow_ gabinete.
Seria um poucO eStra-nho que hoUvesse um convite para que
o Ministro do Trabalho, por exemplo, do Labor Party, fosse
convidado pelos tories para ser o Ministro do Trabalho do
Governo de Sua Majestade.
Mas, o pior -é que concluo - e não sei-Se concluo mal
- que, quando V. Ex~- cita o fato, critica o _Presiderite_ da
República e não o PT. Quando V. Ex• diz_ que seria inconcebível que o governo ou ·o partido que está no poder convide
o oposto parã fazer parte 'desse governo, V. Ex• está fazendo
uma crítica a quem fez o convite, e não a_quem_o aet;!ita.
Permita-me tirar essa ilação e ficar,_ de algum modo, abrigado
na trincheira de não ou vir' mais a coritestação de V Ex•
O Sr. Eduardo Suplicy -Realmente, estou de acordo
com a crítica relativa ao fato de nãO ter o Presidente Itamar
Franco dado tempo à Ministra Luíza Erundina para consultar
a Direção do meu Partido e saber se seria adequado, ou não,
participar do Governo. Esta, mantenho.
o SR- JARl!As-pA.ssAIUNli:"O- v. Ex 0m~·pe,.,;,ítirá
não entrar em profundidade. porque esse é um assunto da
cozinha interna do PT. Eu nãO diria da cozinHa intestina do
PT. dos assuntos intestinos do PT, mas da cozinha interna
do PT, sem dúvida alguma. e não me cabe discutir a matéria.
Apenas lembrei-mede uma coisa, nobre Senador Suplicy,
que me deu a honrá de algumas vezes me visitai no Ministério
da Justiça: quando o meu _PDS disse que iria partir para a
Oposição, pedi uma reufliâ"O da bancada no p_~óprio Ministério
da Justiça- e isso _é fato _notório. Reuni" a -bancada e disse:
"Se vocês partirem para uma linha de Oposição ao Governo
atual, Dão tenho- por que estar aqui; acompanharei o Partido.
Mesmo que possa discordar da linha de vocês, irei emborau.
E nãO estava pre-so à rigidez da -disciplina inteleCtual dos quartéis e menos ainda do centralismo democrático que alguns
ainda hoje cultivam no Partido de V. Ex•
r

O Sr- Almir Gabriel- V. Ex• me permite um aparte?
O SR- JARBAS PASSARINHO -Ouço ~o nobre Senador
Almir-Gabriel. a quem provoquei no infcio deste discurso.
O Sr- Almir Gabriel -Senador Jarbas Passarinho, primeiro q~ero festejar o discurso-de V. E~ que, como sempre,

-
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trata- com profuiididade e leveza o assunto, por mai~ grave
e sério que seja. Tomo a impressão de que V. EX' faz hoje
uma primeira abordagem do problema e gue voltará a ele,
analisando-o com mais íntensidade num outi'O momento. COmo tenho uma profunda formação técnica~ vou preferir, realmente, discutir numa próxima oportunidade, numa oportunidad_e vindoura do seu discurso. Mas houve pelo menOS dois
ou três pontos colocados por V. Ex• que me interessaram
particularmente. Um_ deles foi na leitura c;iQ a_rtigo do Sr.
Antônio Ermírio de- Moraes, que também tive oportunidade
-de ler. Fiquei chocado cont a frase onde ele diz que falta
vergonha._ Minha pergunta: falta vergonha a quem? Gostaria
que O Sr. Antônio Ei:mírio de Moraes respondesse, porque,
se me lembro, o Produto Interno Bruto brasileiro de 1960
'eraâe US$80 bilhões. Hoje, o Banco Central diz que o nosso
Produto Interno Bruto chega aUS$430 bilhões. o formal;
algumas autoridades da área económica dizem que se situa
entre US$170 bilhões e US$200 bilhões, o informaL
O SR. JARBAS PASSARINHO -Alguns dizem que é
mais.
-~.,.-O Sr. Almir Gabriel -Já chegam, indusive dentro do
próprio Ministério da Fazenda, a afirmar qui! o PIB informal
chega a US$490 bilhões. Se é verdadeira aquela famosa equação -que os ecoõomistas têm de que o produto é igual a um
terço do capital, a tal relação PK, que eles sempre fazem,
teríamos passado de um Produto Interno Bruto de US$80
bilhões para um capital, naquela altura, de US$249 !>ilhões,
capital este que envolve o Estado, a empresa -prlvã.da, enfim,
a totalidade do País. Ora, se passamos, desde 1960, para
algo em tomo de US$600 bilhões de Produto Interno Bruto
formal e informal - sem chegar a esse exagero que está
sendo colocado hoje. de US$ 490bilhões- teríamos, então,
um capital no País de US$1,8 trillião; isto é, temos um capital
de um trilhão e oitocentos bilhões de dólares, isto é, passamos
de duzentos e quarenta para i.Im trilhão e oito-ceritos bilhões
de dólares.
·
O SR- JARBAS PASSARINHO- Num período curto.
O Sr. Almir Gabriel- Num períodQ- IlãO maior do que
32 anos. Sem dúvida nenhuma, isso tem a ver com os bens
naturais que o Brasil tem, como ele os utilizou, como ele
o_s transformou em riqueza, tem a ver com os ·empréstimos
externos que foram tomados pelo País, com os empréstimos
internos, tem a ver com a ·redução dos salários, principalmente, com essa condição, a do esmagamento dos salários
ao longo desse tempo todo. É dito com freqüência -que, na
.época de Juscelino Kubitscheck, a massa salarial representava
55% da renda naéional, e hoje se diz que ela se situa em
torno de 28% - o menor número que já vi - a 35% o melhor de todos <?S números.
O SR- JARBAS PASSARINHO- Se V. Ex• me permitê
uma breve interrupção, ao meu tempo de Minist_ro do TrabaUio _e Previdência dO> Governo Costa -e Silva, dizia.:se -~ garantia-se -que -a participação dos salários na fomíação da renda
naciotftllultrapassava 65%; hoje, talvez, um terço.
O Sr- Almir Gabriel -Isso daí foi para quem? Foi para
ã -empresa privada brasileira~ Eu perguntaria: falta vergonha
a quem? Estamos falando de maneira correta ou estamos
apenas lançando uma ~ase? Quero fazer um outro comentário. Quando V. EX' comentou a alegria de informar que
tinha visto uma anciã, uma senhora_ de 70 anos, podendo
ler o seu discurso junto com sua neta, e toda a emoção com
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que lia, na verdade, a resposta do "econometrista" foi de
que o investimento não valeu a pena.
O SR JARBAS PASSARINHO --'Foi um mau invesiimento.
O Sr. Almir Gabriel- Um mau investiíneflto. Às vezes;
faço umas perguntas meio contundentes. Eu não diria que
fosse a mãe do ·~econometrista" que foi citada, mas· a mãe
de quem quer que fosse. Pelo fato de ter 70 an?s, não_ vale
a pena investir na s~úde e no bem~estar, na maneira de VIve~?
Para alguns, sim, para outros, não. Precisamos realmente discutir com bastante profundidade essa questão.
O SR. JARBAS PASSARINHO-'- Quem deveria ser priorizado para ser educado e quem deveria ser priorizado para
ter saúde.
o Sr. Almir Gilbrief- E~tamente~ Quem, no final das
contas, será o juiz de todas essas coisas? Temos que, numa
visão mais humana, mais solidária, construir efetivamente uma
sociedade em que a esperança de vida daqueles melhor posicionados dentro da sociedade possa ser igual ou próxima a
dos mais humildes, e que a mortalidade infantil não seja em
níveis tão brutais como ocorre neste País. Eram os dois pontos
que eu desejaria colocar. Mas faço qUestão de me preparar
para o discurso de V. Ex\ que, tenho a certeza, será da
maior irrlportâilcia para este País.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito obrigado, Senador Almir Gabriel. Creio que tódos nós devíamos nos imbuir
dessa responsabilidade. No momento em que há um plano,
já que não há o outro, porque o Promosafra é apenas uma
solução de emergência, para tentar eliminar alguns desperdícios. Mas quando há uma política nacíoilal - e daí eu justificar exatamente a continuação de uma secretaria de estratégia
nacional para as políticas diversas-; é absolutamente iiil:portante que façamos repercutir isso aqui, que é uma caixa de
ressonância nacional.
O Sr. Almir Gabriel -Eu queria fazer mais uma colocação, se V. E~ me permite: quem ·mais usufruiu do desperdício
nacional? É uma resposta que a sociedade brasileira e as elites
brasileiras vão ter que responder de maneira bastante séria.
O SR. JARBAS PASSARINHO - São perguntas que
ficam no ar, no momento, estão registradas-·na minha cabeça.
De- quem é ·a vergánhã.? A quem falta a vergonha? Quem
mais se aproveitou disso?
Prelimin'armente, poderíamos dizer, desde logo, se a causa fundamental, hoje, está na falta de investimentos, prec~sa
ríamos verificar, por que não houve investimentos. _
Se depois nós podemos justificar - porque as estradas
brasileiras, as rodovias, que chegaram à beleza que eram ao
meu tempo- e V. EXl sabe disso, pois podíamos vir rodando
sobre asfalto bom, de Belém do Pará a Jaguarão, e hoje
só temos as demonstrações, nas televisões, das estradas que
causam as mortes - por- que perdemos tudo isso? O que
foi feíto? Qual a culpa que nós mesmos, por exemplo, Constituintes, tivemos no momento em que elimin~os o Imposto
Único sobre Combustíveis e Lubrificantes Líqutdos e Gasosos
e deixamos o DNER sem recursos? Sob o fundamento defendido pelo ilustre economista do Partido de V. Ex\ muito
competente, o Deputado José Serra, de que ao invés de ~ivi
dir, desde logo, as coisas e vinculá-l.as era melhor ter o conJunto e a partir do conjunto atender prioridades_? Teoricamente,
perfeito. O resultado que tivemos, V. Ex~ viu e nós, do Pará,

sabemos as queixas que temos, incluSive da região de Santaré_J;II
- citeí Cuiabá-Santaréffi - o malogro da produção agrícola
··daquele povo, porque não pode sequer chegar com o seu
produto até à área d~ com~t:cJalização. _
_ _
Agora o curioso- V. E~ testeniunhou, porque, naque!a
altura, já era um brilhante médico no Pará, quando fui Governador- é que quando consegui quebrar aquele elo de expl~
ração, o que aconteceu comigo? O Comandante clã. POlícia
Militar, que era um Oficial do Estado-Maior- era a primeir~
vez que a Polícia Militar do Estado do Pará tinha um Oficial
do Estado-Maior no seu comando- entusiasmou-se demais
cOm aquilo e eu fui convidado a ir até o cais para ver chegaio navio que tínhamos fretado, com toda aquela carga. Houve
música. A Banda de Música da Polícia Militar tocou enquanto
o navio apartava. E a crítica que recebi, naquela altura enquanto _eu conseguia diminuir o preço dos produtos que
eu chamaria de cesta básica - , foi a de que eu tinha levado
o "feijão musical" para o Estado do Pará. Já que não se.
podia discutir de outro modo, criticou-se ·a música.
O Sr. Josaphat Marinho -Permita-me V. E~ um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO -Ouço, com muito orgulho, o nobre Senador pela Bahia, mestre Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Jarbas Passarinho, gostaria de fazer apenas uma rápida_ l?bservação, a~
porque ficou bastante claro que V~ E~ voltará à tribuna para
desdobrar este assunto. Queria apenas situar que a essênci~
de seu pronunciamento envolve o problema das condições
de vida do homem. Nesse problema das condições do homem
há políticas que devem, sem dúvida, ser estabelecidas. Mas
eu deixava à sua reflexão esta observaç_ão. Não bastam as
políticas; é preciso que elas se traduzam num pl~no objetivo
e adequado, porque, sem o plano objetivo ·e adequado, as
políticas se perderão como se têm perdido entre nós na variação de critérios e de procedimentos. segundo a concepção
de governantes e de burocratas.
~O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito obrigado, Senador Josaphat Marinho.
Tenho completa adesão à idéia de V. Ex~ Não há nenhuma
política que possa ser bem -sucedida se os planos que dei~
decorrem, e obrigatoriamente devem decorrer, comproi®terem o objetivo a ser conquistado. É a mesma coisa que,
na minha tática, no tempo de Oficial do Estado-Maior, t~t
uma bela ordem de operações que não foss_em bem executad_~
pelos regimentos que estivessem em ação. V. Ex~ tem inteita
razão.
Mas, para voltar a este assunto, gostaria de contar com
a participá.çáo de ilustres Senadores que temos na Casa e,
muito especialmente, do Senador Eduardo Suplicy, porque
defendeu por mais tempo o seu projeto do que propriamente
a política apresentada no Palácio.
O Sr. Garibaldi Alves Filho- Permite V. Ex~ um aparte?

O SR. JARBAS PASSARINHO- Presidente Chagas Rodrigues, há uma reclamação_ a fazer: o botão que acende o
vermelho, quando o tempo está esgotado, não acende~. Só
depois de observar V. Ex• acionar aí, é que vi que o meu
tempo está esgotado.
.
_
Mas queria permitir-me ouvir o último aparte, que será
do Senador Garibaldi Alves Filho.
o-sr. Garibaldi Alves-Filho- Senã:doi- Jarbas PassariDhO,
permitowme lembrar a V. Ex~ a questão do desperdício dos
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programas governamentais, de acordo com a análise do Banco
Mundial. Creio que V. Ex• já teve oportunidade de ler o
relatório do Banco Mundial que menciona o desperdício dos
recursos. Porque estes efetivamente vêm, ficam na burocracia,
perdem-se no emaranhado da burocracia e não chegam à clientela- no bom sentido-~ não chegam na base, onde deveriam
chegar. Era o que eu gostaria de lembrar, se V. EX' me permite.
-

O SR. JARDAS PASSARINHO-=... Ou chegam, como
declarei aqui,-reduzidos em 20%; ou melhor, só restam 80%,
pois os 20% se perderam no caminho entre a colheita e a
mesa do consumidor.
Sr. Presidente, não posso deixar de fmalizar esta palavra
despretensiosa, s·em me deíx'ar chocar pelo que ouvi um pouco
.antes de subii ~ tribuna, qu3ndo se falou em possibilidades
de separatismo.
Disse~se aqui, que, quando um nordestino vai a Porto
Alegre, ouve os gaúchos dizerem: "Nós estamos carregando
vocês nas costas". Nunca ouvi isso, como nortista.
Iniciei mfnha carreira militar no Rio Grande do Sul e
verifiquei lá, exatamente da parte das mães dos nossos colegas,
a maior prova: de fraternidade. Inclusive quando um dos nossos
companheiros carioca ·mõrreu ho lugar, aS mães se revezavam
no-velório. Nunca ouvi de um gaúcho, meu companheiro de
Forças Armadas, em qualquer Anna, umª declaração que
não fosse condizente com Davi CanabarrO:
"O primeiro· oriental ·que atravessar a frOnteoira
vai encontrar o sangue dos farroupilhas usado para
assinar o~ tratado .d~.paz~m o ImpériO."
Estranho _que se diga iSSo .. Não sei por que essa idéia.
Airida há pouco, quando pervaguei o olhar pelo plenário,
~i'amos quase todos nordestinos e dois nortiStas - o Senador
. Almir Gabriel.e e_u . Quan·do- chegou o Senador Ronan Tito,
parecia também um nortista. Tenho a impressão de que S.
Ex' estava dentro da área da Sudene em Minas Gerais.
Desculpem~me os nordestinos, meus ilustres Colegas e
Pares nesta Casa, riaas não entendo a declaração, como foi
dita aqui- infelizmente o autor não mais se encontra presente
-,de que, "s_e_nos tornarmos independentes, vamos entrar
para a OPEP".-Exportariam.petróleo. Perfeito! Eu quero
saber o que acon~ria en;t- relação a toda a economia do
lugar.
.. .
.
__ .
É
Lá no Norte não temos fome, Sr. PresiP~nte! um absur~
do falar em fome no Norte do Brasil. O_ caboclo atira uma
isca animal, que ele mesmo obtém na beira do barranco,
e apanha o peixe.
Uma vez eu tive uma descida inesperada e violenta de
catalina, como oficial do Estado~Maior à disposição na fronteira. Houve Uin tempoial vjolento no _Solimões e praticamente caímos. o.-avião"foi para a margem do no, atracamos
o nosso catalina e, em seguida, um caboclo, debaixo de uma
chuva terrível, vinha chapinhando um remo, na proa -porque
o amazonense rema na proa com medo dos paus qu~ vêm
de bubuia, como se chama lá, ou flutuantes--; enos convidou
para ir até o teso. O teso, na linguagem nortista, é aquela
parte que fica sempre acima da maior enchente.
Lá, Sr. Presidente, ele nos ofereceu um tucunaré, feito
na brasa, na folha da bananeira; o açúcar era plantado por
ele próprio, que tinha uma pequena moenda - era açúcar
mascava - ; o café também era ele quem produzia. Só saía
dali para buscar a cachaça e o -limão, que ele não tinha, e
que são partes complementares da dieta.
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Fico triste quando verifico, por exemplo, Superintendeu~
de da Petrobrás que fui, nos arios de 1959/1960, que colocaram
uma torre de prospecção em Imperatriz.
Nessa ocasião, essa cidade não tinha praticamente nenhu~
ma expressão. Aí, sim, Sr. Presidente, vi a dificuldade. Vi
o rio Tocantins- que nem piranha dava; vi o mercado que
me deu a pior de todas as impressões de pobreza._
Então, é preciso caracterizar_ o que é a fOme, -a subfOme
· e identificar as regiões onde esSa praga que Sylvie Brunel
não considera como universal mas que se dá de forma seletiva.
Entretanto, realçar de algum modo a possibilidade de
que seríamos países mais ricos se isoladamente fóssemos, seria
negar que a soma é maior do que as parcelas. Teríamos que
reinventar a aritmética para afirmar que cada parcela seria .
maior do que a soma .
Não queria e não era meu objetivo terminar essa verdadeira provocação de discutirmos esse Piano com essií- qüeStão.
Mas me doeu ouvir essa referência à região pela qual tenho
. carinho especial, onde parte da minha vida fói feita, parte
mais feliz da minha vida. Apenas tive que estudar como um
· louco porque era um concutso pata a Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro.
Naquela ocasião, os três concursos ·mais di_fíre"is ·eram
para a Escola Militar, Escola Naval e Politécnica do Rio de
Janeiro. Enquanto colegas meus já tinham feito dois concursos
para a Escola Militar, já sabiam equação- exponencial, eu
ainda tinha que estudar divisão pof "x" mais ou menos ~'a".
Ficava, no meu quartel da Farroupilha, estudando durante
os sábados e domingos. Faltou colocar no meu currículo. -que
-.,namorei uma gaúcha. Tróquei o meu lazer pelo namoro, 1nas
fui muito feliz porque namorei e casei.
·
-' Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Couoedo
a palavra ao Senador Gerson Camata.(Pausa.)
S. Ext não se encontra_ em plenário.
Cop.cedo a palavra ao nobre Senador Alu~io Bezen:a.
O SR. ALUÍZIO BEZERRA (PMDB - AC. Eronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, vivemos boje um problema seriíssimo na Amazônia, sobretudo quando um dos produtos básicos da regiãO,
a borracha, não tem preço no mercado nacional e a indústria
de pneumáticos está impondo a política de importação- de
borracha.
Esse fato traz conseqüências, Sr. Presidente, Srs. SenadOres, como o desemprego de 1 milhão de trabalhadores na
produção de borracha em toda a Amazónia. O mais grave
é que, tendo em vista que as nossas fronteir3.s cirCUndam
as áreas de produção de drogas, estamos colocando, nos braços
dos produtores de drogas, a alternativa para os nossos sêrin~
gueiros, produtores de borracha.
Portanto, desta tribuna, Sr. Presidente, queremos retomar, mais uma vez, o problema gravíssimo pelo qual está
passando o setor da borracha nativa, mais sentido na pele
e com impacto mais direto sobre o seu produtor, a família
seringueira.
A situação de emergência é tal, que municípios amazónicos, especialmente do meu Estado, o Acre, que-dependem
central e diretamente da seringa, da economia da borracha
vegetal, estão não apenas ani'eaçados de colapso financeiro,
mas - o que é mais cruel - estão sendo vitimados por um
novo êxodo rural.
Famílias de seringueiros, sem nenhuma perspectiva de
sobrevivência mesm9 se considerarinos o seu mo<l;o d_e
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vida anterior, já precaríssimo -,estão migrando para as periferias miseráveis de Rio Branco, que, outrora, mais calma
e pacífica, hoje já aparece nas estatísticas policiais como uma
das capitais mais violentas da Amazônia.
·
Por outro lado, já começam a surgir notíciaS do corte
de seringueiras e a exportação de sua madeira, reconhecidamente apreciada no exterior para a indústria de móveis.
Isso é grave e, nesta avaliação, um desserviço às comunidades
que sobrevivem da produção do látex.
Além do processo extremamente preocupante que vem
ocorrendo no campo das drogas, a questão já denunciada
por nós na Amazónia é a seguinte: rias condições concretas
daquela nossa região, que faz fronteira com focos mundiais
da produção e da rota da droga, não há a menor dúvida
de que destruir a economia da borracha nativa é reforçar
a "economia" da droga.
Não pretendo me deter na análise das razões, mas o
fato é que, infelizmente, uma coisa leva à outra. Levar a
borracha nativa à bancarrota é deixar parte importante dos
trabalhadores rurais da região sem opção. Objetivamente,
equivale a estimular a perversa - de todo ponto de vista
-opção da droga. Um ªbsurdo.
Todos esses fatos, toda essa cris-e violenta da borracha
nacional, também acaba levando, como resultado concreto,
objetivo, ao fortalecimento do cartel industrial mUltinacional
que domina a borracha no Brasil e termina levando ao fortalecimento da borracha natural estrangeira, que está entrando
maciçamente em nosso País. E pior, entra pesadamente subsfdlada embutindo 68% de subsídio, como é o caso da borracha
tJo sudeste .asiático que está invadindo o nossa; País .
Temos bâtido nessa tecla, procurando mostrar que a politica chamada neoliberal do Governo Collor multiplfcou e acen·tuou esses problema-s. já crónicos.. Temos procurado mostrar
que ao "desproteger" a economia nacional da borracha, estamos "protegendo" os cartéis como a Pirelli, a Good Year,
~Firestone e a Michelin que praticamente dominam monopoliticamente pneus, artefatos de borracha, controlando tudo,
fora e dentro do nosso País. Uma situação inaceitável de
todo ponto de vista, seja social, seja produtivo, seja em terinos
da soberania, que precisa ser revista, analisada e·atacada com
muita seriedade, caso contrário, vamos âO COlapso total, estaremos com mais um setor estratégico rigorosamente monito~ado pelo capital internacional. E nossos seringais, pura e
sunplesmente, deixarão de existir, já que não lhes- interessa,
pois ~ fund~mentalm_~nte um problema da região am~ôt;Uça.. _
_É por ess~ razã~--Qu-~ ve~o~ -~~;~~iof-~inipatü\-a
medtd~ d~ Presidente Itamar Franco, no sentido de implantar
a Co~ssao da Borracha. Com um prazO de trinta dias, essa
Co~tssão deve propor medidas de emergência, de curto e
médiO prazo para o setor, tendo em vista -como diz a Portaria
de 25 de janeiro último que instituiu essa Comissão·-----: a crise
de escoamento da produção e de preço no se to r. Há mais
de nove meses que praticameilte rião existe preço para a: borra·cha, e o quadro atual, impressionante, é de 10 mil toneladas
de borracha natural estocadas na Amazónia e 4 milhões de
pessoas que dependem diretamente da borracha em estado
de extrema petição de miséria, como denunciei antes.
.
Essa Comissão intenninisterial, coordenada pelo ibama,
mclui representantes dos Ministérios da Fazenda, Indústria
e Comércio e Seplan e tem funcionado a pleno vapor, ouvindO
os vários setores da cadeia produtiva da borracha, desde as
reservas extz:ativistas até as multinacionais dos pneUs. Dentro
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de poucos dias, ela deverá estar sugerindo medidas ao Presidente Itamar Franco.
Pela importância que damos a essa iniciativa, tratamos
de participar dessa Comissão na condição legalmente possível,
ou seja, como observador, através de um assessor que designei
para participar ativamente dessa Comissão. Procuramos no~
fazer representar, nas sucessivas reuniões da Comissão, através da nossa assessoria, e, desta tribuna, ao mesmo tempo
em que aguardamos os resultados da Comissão, queremos
manifestar nossas sugestões e preocupações cOm relação ao
problema da borracha.
Em priineiro lugar, destacamos que o nosso objetivo tem
que ·ser bem claro: por um lado, não se pode permitir que
a famflia seringueira continue vegetando em condições subumanas, como tem acontecido; por outro, não se pode permitir
que se leve às últimas conseqüências o desmanChe da economia
da borracha amazónica. Nem uma coisa nem outra. Isso sem
falarmos no problema crucial da cartelização do setor por
quatro multinacionais
que. dominam o .mercado.
. -··
.
.
.

.

Toda a política nesse C3inpo precisa levar em conta não
apenas aquela necessidade de -sustar a destruição do setor
que vem sendo feita através da borracha importada e subsidiada, não apenas o problema da cartelização da indústria
consumidora de borracha, mas também um aspecto que temos
reiterado em nossos pronunciamentos que é a necessidade
de se começar a pensar no apoio a pequenas iri.dústrías lOcais
de ~ransformação da borracha, ali mesmo, na Amazónia, para
a produção de artefatos, de produtos de imediato consumo
local e popular. E, junto com isso, a diversificação produtiva
dqs sistemas agroflorestais, isto é, de forma que o seringueiro
passe a não depender apenas da seringa. Com o seringueiro
ocupando-se de outros produtos da floresta, como as frutas
{cupuaçu, açaí, etc.), o dendê, a castanha, o babaçu as ervas
medicinais, alimentos, sobretudo~ oleaginosos.
'
Para nóS não faz sentido qué se permita a dissoluçãO
dos seringais da Amazónia ao mesmo tempo em que nós,
povos da Amazônia, precisamos "importar" do Sul do País
artigos de borracha que nos chegam tremendamente êncarecidos pelo frete, -artigos que poderiam ser perfeitamente fabricados lá mesmo, na Amazónia. Se nesse momento, Sr. Presidente, cai a produção e se extingue a retirada dos seringueiros
de toda a região produtiva de borracha, daqui a poucO, na
Amazônia, tem-que-se comprar·artefatO de borracha -pela
total extinção do setor - que vem do Sul, importados, por
falta de uma política apropriada de manutenção dos seringais
da Amazônia ativados.
Sandálias rústicas, tapetes, componentes de borracha, é
preciso ver o que se pode produzir por lá, é preciso se investir
em pesquisa nesse campo {artigos de borracha que .podem
ser produzidos in loco, a partir dos seringais), é" preciso invéstir
em incentivos industriais, o que não se pode é permitir que
se prossiga com a política dos governos anteriores, política
de terra arrasada em relação à borra~ha amazónica.
O quadro atual é: produtor da borracha falindo, beneficiador de borracha falindo e o das multinacionais da borracha
lucrando cada vez mais, vendendo pneus- como a imprensa
está cansada de mostrar- a preços bem acima da inflação;
nem sequer-existe economia de mercado no setor.
-- A borracha subsidiada-da Malásia está sendOiinportáda
legal e ilegalmente em massa; uma borracha que, se não fosse
pelo subsídio (68%) que traz embutida, sairia bem mah,
que a produzida aqui no Brasil.
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E tem mais: esses cartéis sáo os que detern:ilnam as normas técnicas pa:fa a: cOmprá da borracha. O MIC tem normas
técnicas feitas a partir de reuniões com a índUstiia da bOrracha~
mas, na prática,·êsses quartefStéfm.itfaftilfupõOdo outras normas, de forma que acabam, no final das contas, recusando
a borracha nacional ao seu bel prazer. Usam dois pesos e
duas medidas, sem falarmos no-constante desrespeito ao contingenciamento do Ibama. O nosso País não Pode continuar
dependendo muito maiS das decisões de quatro grupos económicos internaciOnais do que me~mo de uma política nossa
nacional da borracha.

Essa é a questão que o Preside_nte Itama( está querendo

atacar e que nós apoiamos e continuãreimo_s__l_u_tando para que
as medidas de fundo sejam tomadas, especialmente para que
seja impedida a destruição de um setor económico da Amazónia, que é ecologicamente correto, extrativista, valorizado
pela Eco-92, que se baseia na preservação da seringueira,
na preservação auto-sustentável dos sistemas agroflorestais
e, acima de tudo, na fixação do homem no campo, sendo
um aspecto centraL se con_s_iderannos apenas essa questão da
permanência do seringueiro no campo, em vez de ser tangido
para a favela das ·cidades_ Já se justifica uma preocupação
extrema, urgente e estratégica -do s~tor.
Daí o- nosso ã.póio à criação dessa Co.o:USsãO ,_nossa preocupação com o fOrtalecimento do lbama, órgão executor da
política da borracha no Pafs, e, ao mesmo tempo, nossa perspectiva com relação às propostas que emergirão da Comissão.
Esperamos que dali saiam propOstas no Seiitido de garan- ·
tia do preço da borracha nacional; medida no sentido de fortalecimento do contingenciamento; medida no sentida de apoio
tecnológico e de meios; insumos ao seringueiro, sobretudo
àquele organizada _em formas ooletivas; co_operativas de produção e beneficia:ITieilto _de borracha; medidas de apoio à diversificação -da base produtiva da família seringueira, Ue apoio
social direto, através de moradia, escola, unidade de saúde,
enfiril;' de elevação da sua qualidade de vida; e medida que
leve em conta a possibilidade da transformação industrial local
da matéria-prima-=- aborracha - e de outras matérias-primas
da região, que pode~ receber valor agregado, como, por
exemplo, a industrialização da madeira, com base nos projetos
de mane.io sustentado ~ replantio das espét ·ies retiradas.
Assim, Sr. Presidente, primamos, pois, pela defesa da
transformação industrial local da matéria-pririia, tanto da borracha como de outras da região, cop~o a madeira, que podem
adquirir valor agregado de maior definição tecnológica e que
podem ser processados in loco, gerando üivisas e, sobretudo,
uma quantidade maior de empregos, apontando na direção
da redenção nacional, no fortalecimento do mercado interno,
em especial e mais urgentemente, do mercado de baixo poder
aquisitivo· naquela região.
Sr. Presidente, aguardamos com ansiedade os resultados
dessa Comissão constituída pelo Presidente Itamar Fi-anco
e esperamos que tais resultados se traduzam em fatos concretos, que possam, de imediato, estabelecendo o preço da borracha e criando condiç6es que permitam, a partir da existência
do preço, da comercialização, da industrialização in loco,
maior dignidade para o seringueiro, para o homem da floresta.
Por outro lado, uma política firme, ·que não permita que a
cartelização, no caso da borracha, que define toda uma política
de cartéis das quatro grandes empresas, ·como a Michelin,
a Firestone, a Good Year, a Pirelli, que -aefiõeln a política,
. mantendo os preços mais eleva~c;>~, a~Jma_ ~a in~9_ãC?_._ estabe-
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leçam normas para que o Governo continue se submetendo,
como os anteriores.
·
Nesse sentido, apoiamos finTierrie-nte as ffi(!âidas adotadas
pelo Presidente Itamar Franco, no sentido de estabelecer cOndições corretas e apropriadas para resolver os problemas do
setor e estabelecer uma política nacional em relação ao preço
da borracha e, sobretudo, voltada ao beneficiamento daquelas
camadas do setor produtivo diretamente ligadas. Enfim, inipedir a ameaça mais graVe, que é a_colo~ação do setornos
braços do narcotráfico, tendo no contingente e na clientela,
que é o seringueiro, trabalhador do campo na- Amazônia,
mais uma presa fácil, pelas condições estabelecidas, como
hoje está acontecendO-, pOi fãitã -de preÇo aõSolufo--e -i:le ·uma
política apropriada para a extração de borracha na Amazónia.
Dessa forma, -piJrt3.ntõ, Sr. Presidente, esperamos que
as medidas adotadas pelo Presidente Itamar Franco atinjam
os objetivos e possamos dar início à solução de um gravíssimo
problema.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço· a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- COncedo
a V. EX'
O SR. EDUARDo SUPLICY (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria de registrar
que na manhã de boje tive a oponunidade de dialogar oom
a Ministra do Planejamento, Yeda Crusius, sobre o Programa
de Garantia de Renda Miníma que institui no Brasil o Imp()sto
de Renda Negativo, numa reunião preparatória que o Ministro
Paulo Haddad man:ou para logo após o carnaval.
Gostaria de ressaltar que durante 90niin pude observar
o interesse manifestado pela Sr' Ministra Yeda Crusius, não
apenas sobre a possibilidade de se instituir no Brasil o Programa de Garantia de Renda Mínima, como também examiná-lo ·
à luz de tennos forma eficiente de erradicar o problema da
pobreza no Brasil.
Avalio que esse instrumento poderá ser muito-significa-tivo, à medida em que a Câmara dos Depubtdos examinar,
apreciar este projeto, ao Jooso deste ano. Considero importante que as -aridades CCOIIÓIIIiCas c o próprio Presidente
Itamar Franco possam examinar com atenção as V!lJ!tagens
desse instrumento de pulftica crooômica ao lado de outros
que estio sendo suseridos para que se ataque 1dé frente e
com prioridade o problema da crradicaçio da pobreza no
Brasil - aliá - , constituind<He um dos objetivos báicm
da nacionalidade, exprcs101 na COnstituiçio brasüeira.
Era o repcro que paria de fazer, Sr. Presidente.
O SR. I'III'.SIDENTI: (Cbaps Rodripes) - Concedo
a l*avra ao llObt:e Senador Alfredo ~·
O Sll. ALI'IU'.DO CAMPOS (PMDB- MG. Pronuncia
o sepinte dioamo.)- Sr. Ptt:llicleare, Sr" e Sn. Senadores,
o Suplemento Lilerúio do c.., o jomal oficial do
Governo do Eltado de MiaM Genio, c:ompleta, neste ano
de 1993, vinte e sete (27) anoo de e""""'cia
· É a mais Alltip poobliaoçio ele-. pro, no Brasil, atualmente. E tem uma biltória riqooi..P.a de realizações.
O Suplelllcnto foi criado no ano de 1966 pelo escritor
Murilo Rubiio, leJend'rio c:oatisla minc!írO considerado um
dos c:riadorca do cha-edo "realismo fantútl<:o" na literatura
-~ cc.tioente sul-••ericano.
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Foi ele quem criou o regimento internO do Suplemento.
De acordo com esse regimento, o Suplemento tem um secretário, nomeado pelo diretor da Imprensa Oficial de Minas Gerais, com poderes para solicitar colaborações (poemas, contos,
artigos) e para remunerar seus autores.
Murilo foi o primeiro secretário do Suplemento; auxiliado
por uma pequena equipe de escritores e diagramadores, dirigiu-o por al!W'5 anos.
Entre os secretãrios que vieram 'depois, é com justo orgulho e satisfaçio que se podem citar as pessoas dos escritores
Wander Piroli, Ângelo Araújo, Mãrio Garcia de Paiva, Wilson
Castelo Branco (por oito anos), Libério neves, Ruy Mourão,
D1lflio Gomes, Pascboal Motta e lldeu Brandão.
O Suplemento do Mlao Genlo conseguiu, desde o início
de sua existência, grande penetração, acatamento,. prestígio
e respeitabilidade, assim DO Brasil como no estrangeiro. Recebeu pn!mios nacionais, atnl>ufdos por entidades jornalísticas
e culturais, e o reconbecimento externo, traduzido em várias
manifestações de apreço e respeito.
Numerosos escritores estrangeiros, principalmente sul-americanos, de prestípo, lhe têm enviado colaborações de seus
textos. Um deles, o argentino Julio Cortazar.
Empenhado em divulgar também novas correntes e novos
experimentos no ãmbito da eriação literãria, o Suplemento
tem publicado textos de autores europeus e norte-americanos
de vanguarda- além de brasileiros.
Numerosos são os escritores brasileiros - e, particularmente, de Minas - que se revelaram publicamente nas páginas desse valoroso jomalliterãrio. Longo seria citá-los todos.
Uma das earactedsticas originais - e importante realizli- .
çáo - do Suplemento Literário do Genoio são as suas
edições especiais, dedicadas não só a escritores, senão também
a artistas pl:isticos. Essas edições foram feitas mormente nas
décadas de 1970 e de 1980, e constam de textos importantíssimos.
Uma delas, que se tornou, logo ao aparecer, preciosa
e inestimável reHguía, foi dedicada a João Guimarães Rosa.
Dentre aquelos que focalizaram a obra de artistas plasticos de renome nacional, deve~ ser mencionadas as dedicadas
a Yara Tupinam"'. Bracber e Jnimá de Paula.

Ao longo dos vinte e oete anos de sua fecundíssima atuaçio, ó Suplemento Literúio d o - Genio atravessou situaÇÕC$ e conjunturos dificcis. Mas conscsuãu superá-las.
J' faz muito tempo que se tomou um jornal solirãrio,
sobrevivente derradeiro de uma espécie de publicações que,
infelizmente, vlli oe extinPindo, no Bruil. Esse fenômeno
do desaparecimeulo dos suplementos literúioo dos nossos jornllis é um doo mais deploráveis e _,stadores sinais de degenenoçio cultural e intelectual do 110110 País.
Por sua bnlvaliqularidade, aresish!nciado -Genio
pnhava ainda mais relevo e despertava entusiasmo.
Ultimamente, porém, puece que essa belíssima realiza.
çio cultural do Governo cje Minas Dia tem logrado encontrar
as ooluçócs mais convincentes e adequadas aos seus problemas.
O primeiro e grave sintoma de lamentável decadência
do Suplemento foi a diminuiçio do número de suas edições.
H6 c:en:a de quatro anos, deixou de ser semanal e tomou-se
quinzenal.
Essa alteraçio, em si mesma um prejuízo, causou preocu~ a todoo quaDios vêem no Suplemento de Mlao Genio
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um bastião, um reduto, um veículo e um arauto ooaesenvolvimento literãrio de Minas e do Brasil.
Apesar da redução do número de suas edições, o Suplemento se manteve, todavia, durante a1guns meses, regular
e pontual.
Eis que, poúm, aos poucos, .foi ele perdendo regularidade e pontualidade, num processo de desgaste que acabou
conduzindo, desde há cerca de dois anos, a uma situação
de inteira irregularidade, ainda mais, evidentemente, preocupadora.
Tal irregularidade chegou ao ponto, como se tem verificado há alguns meses, de deixar de circular, para geral consternaÇão dos meios intelectuais, especialmente os literários, do
Brasil e do exterior.
Na qualidade de representante do estado de Minas nesta
Casa, é meu dever interpretar os sentimentos e o pensamento
de quantos aprenderam e acostumaram-se a ler e a estimar
Genio.
o Suplemento Literário do Somos uma imensa legião, no Brasil e no mundo. E não
podemos ficar calados diante do fato, que se antes parecia
um perigo, nos últimos meses se consumou, do gradual desaparecimento da mais importante e tradicional publicaçáo literãria
e artística brasileira, e, por isso, legítimo e irrenunciável património e orgulho do valoroso povo mineiro e de todo o povo
brasileiro.
Nós mineiros somos um povo de artistas. Em Minas,
ama-se- e cultiva-se, e pratica-se, e cria-se -cultura, literatura, poesia, enfim: Arte.
Daqui, da tnl>una do Senado Federal, assembléia de representantes dos estados dessa União chamada Brasil, lanço
e remeto meu caloroso apelo ao ilustre governador de Minas
Gerais, Hélio Garcia, para que volte sua criadora e eficiente
atenção para o Suplemento Literãrio do Mm. Genoio - e
o salve do desaparecimento.
E mais: infunda-lhe vida nova, restaurando-o na sua inteireza orisi.nal e essencial: a de um órgão semanal, vivo, regular,
poutual, para o bem de Minas Gerais, do Brasil e do Mundo.

OSR. ~(Chapo Rodrigues) -Náohámais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Pt'esi&!:ncia vai encerrar
os trabalhos, deSignando para a sessão ordinária de amanhã
a seguinte

ORDEM DO DIA
-lPROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N• 2, DE
1993
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do art. 357 do Regimento Interno)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n»2, de 1993 (n~ 48/91, na Câmara dos D_eputados), que altera dispositivos da Constituição Fede_ral (Ststema
Tributário Nacional), tendo
.
Parecer favorável, sob n"' 25, de 1993, da Comissão
-De Constituição, Justiça é Cidadania. (3' Sessão de
discussão.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 10 minutos.)

~--~----
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Ata da 2a Sessão, em 12 de fevereiro de 1993
ga Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Nabor
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRBilBNTBS OS SRS.
SENADORES:
Chagas Rodrigues - Epitácio Cafeteira - Garibaldi Alves Filho- Henrique Almeida- José Richa- Lourival Baptista - Magno Bacelar - Mauro Benevides - Moisés Abrao
- Nabor Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de
presença acusam o comparecimento de ló Srs. SenadOres.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamoS nossos trabalhos,
O Sr. P Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
_

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De Agradecimento de Cómunj~ações
N• 111 e 112, de 1993 (n~ 79 e 80193, na origem), de
10 do corrente, referentes à aprovação das matérias conStantes
das Mensagens SM n?ll 15 e 16, de 1993, respectivamente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expediente lido vai à publicação.
A Presidência recebeu a Mensagem n' 110, de 1993 (n'
77/93, na origem), de 10 de fevereiro corrente, através de
qual o PreSidente da República encaminha Relatório referente
à visista oficial que realizou à Cidade de Montevidéu, Repú~
blica Oriental do l,Jruguai, entre os dias 2] e 28 de dezembro
·
último.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1" Secre~
tário.

Jún~or

É lida a seguinte:
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a V. Exa., ém obediência
ao disposto no art. 39, alínea a do'Regimento Interno, que
me ausentarei dos trabalhos da Casa, para breve viagem ao
exterior, no período de 13 a 20 de fevereiro de 1993.
Atenciosas saudações -se· nado r Álvaro Pacheco.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves
Filho. (Pausa)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.
(Pausa)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival ~aptista.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, entre
os Governadores de Sergipe que mais trabalharam e lutaram
pelo seu desenvolvimento, pela solução dos problemas relacio~
nados com seu progresso e bem-estar de seu povo, destaca-se
um cidadão, um político, a quem muíto fui e sou ligaâo por
laços de' colaboração, amizade e parceria política.
Erh Suã campanha para o Governo do Estado, fui um
dps pioneiros a aderir a sua candidatura e a participar de
comí~~s e programas de rádio para viabilizar a sua eleição,
e o fiz Com a convicção de e~tar contríbuindo para colocar
no Governo do Estado um homem eXperiente e de grandes
méritos qu~ deixou ~ seu nome inscrito em obras indl~pen
sáveis ao desenvofvimentO de Sergipe.
O seu governo foi marcado pó r obras importantes, principalmente aquelas de cunho social, onde teye a valiosa e indis-
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Dama e por ele próprio, numa recepção que me sensibilizou,
pensável colaboração de sua esposa que projetou, de forma
admirável, o perfil e as potencialidades das grandes funções ' porque significava também uma homenagem ao Poder Legislativo do meu Estado que eu, então, representava. E, no
sociais de Primeira-Dama do Estado.
Assim, num artigo publicado pelo Jornalista Junot Silveicontato que mantivé com a Primeira Dama, pude aferir as
suas eXtraordinárias qualidades de mulher dinârriica, realizara, é definido o caráter de sua personalidade:
dora, voltada para as questõ.es relacionadas com os carente_s,
"Aquela dama simpática, acostumada à vida no Palácio
não apenas de Aracaju, mas de todo _o Estado de .Sergipe.
e a boas residências, voltava-se de corpo e alma, com quase
toda a familia, para atender aos carentes", para cujo serviço
Portanto, no instante em que V. Ex~ presta o tributo de sua
saudade àquela mulher extraordinária, inspiradora das lutas
mandou adaptar uma antiga garagem de bondes elétricos como
um moderno centro de reabilitação.
- do- Governador Luiz Garcia, d_esejo me solidarizar e fazer
chegar essa manifestação à família Garcia, de forma particular,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma grande amizade semao Dr. Gilton Garcia, Deputado Estadual tantas vezes_como
pre ligou essa família que passou pela política e pelo Governo
de Sergipe, deixando marcas indeléveis de relevantes serviços
eu, que teve o privilégio de chegar à Presidência da Assembléia
prestados ao EStado e à sua população.
de Sergipe.
Infelizmente, na atiVidade política ocorrem essas manifesO SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. Ex•,
tações mesquinhas da natureza humana, como a intriga, que
eminente Senador Presidente Mauro Benevides, pelo seu
t~nto contribuem para dividir e afastar os amigos e as famílias.
aparte cheio de emoção, com palavras que partiram diretaQuando, no pcrído de 1966 a 1970, fui Governador de
mente do seu coração a essa dama virtuosa que foi D. Emília
Sergipe, era, então, Presidente da Assembléia Legislativa do
Marques Pinto Garcia.
Estado um filho desse ex-Governador de Súgipe a -que me
O aparte de V. EJC\' em muito enriquece esse pronunCia-=
refiro e, estando em vigor o chamado AI-5, por razões absolu-,
mento de saudade que faço na manhã de hoje à saudosa
tamente alheias a qualquer interferência ou participação de
dama sergipana D. Emília Marques Pinto Garcia.
minha parte ou de minha equipe de Goveino, foi o já então
Muito grato •. eminente ~e nado r Mauro Benevides.
e ainda hoje ilustre filho de Sergipe cassado em seus direítos
D. Ninota, Sf. Presidente, como era carinhosamente chapolíticos.
mada pelos _amigç.s e pela população, devido a essa mania
O constrangimento mútuo, os que me faziam oposição
brasileira, e principalmente nordestina, de tratar as pessoas
e a calúnia se encarregaram de nos estremecer, graças a Deus
pelo seu apelido familiar e afetivo que, na realidade, é mais
por pouco tempo, pois a verdade foi logo restabelecida e
um gesto, um hábito de se dirigir à dimensão mais humana
a amizade e a consideração que nossas famílias sempre mantidas pessoas, era uma figura admirável e querida que existia
veram resistiram sem maiores desgastes a este incidente históna Exm• Sr' D. Emília Marques Pinto Garcia, esposa do Gorico e político.
vernador, que tambf6m foi por várias legislaturas Deputado
Passada essa aragem de mal entendido, voltamos a nos
Federal, mãe de Deputado Estadual e Federal que também
entender e nossas famílias a manter a tradição de amizade
foi Governador e membro de imensa família -de pessoas ilusque sempre existiu ao longo de todos esses anos.
tres.
Sr. PreSidente_, Srs. Seitãdores, de toda essa movimenA sua atuação discreta e dedicada nas obras sociais tinha
tação política, ocorrida recentemente, com o desfecho do immuito do jeito e do método de minha saudosa esposa Hildete,
peachment, entre outras lições que ficam a esta e às próximas
de quem era amiga, desenvolvia o seu trabalho junto às pes·gerações, restou uma afirmação profundamente sábia e verdasoas carentes das ruas e marquises de Aracaju e no Instituto
deira:
Lourival Fontes.
"O tempo é senhOr da vefdade". E eu acrescento: "que
Junot Silveira, Professor e Jornalista, Editor-Geral ·de
nada perde quem tem paciénciã. de esperar", principalmente
A Tarde na Bahia, de quem era cunhado, traça em seu artigo,
aquelas consciênciás qtie goZam da paz dos justos.
escrito com muita sensibilidade e emoção, o perfil de D~ Emília
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, falo hoje, com
e expressa o sentimento das pessoas que lhe admiravam as
muito pesar, do falecimento de D. Emília Marques Pinto Garqualidades, lhe tinham gr_é:!tidão e queriam bem, com um poecia, esposa do ex-Governador de Sergipe, Luiz Garcia, cujo
ma: '"E estas lágrimas, correndo por dentro e por fora de
falecimento trouxe muita tristeza e dor a uma grande parcela
cada um, formaram um rio simbólico, levando mensagens
do povo sergipano que conviveu com ela durante o período
de saudade a uma amiga inesquecível. Um rio também de
em que residiu em Aracaju e quando pôde mostrar a sua
flores para melhor homenagear um coração sem amargor."
preocupação, o seu idealismo e o seu laborioso desempenho
à frente das obras sociais do Governo, quando ajudou e assistiu
Finalizando, Sr. Presidente, desta tribuna do Senado ena tanta gente necessitada e carente.
vio o meu abraço, o meu sentido pesar ao ex-Governador
e ex-Deputado Federal Luiz Gaicia, ao ex-Deputado EstaO Sr._Mauro Beoevides- V. Ex~ me permite um aparte,
dual, ex-Deputado Federal e ex-Governador do Amapá, Gilnobre Senador Lourival Baptista?
too Ga~cia, aos demais filhos de D. Em~lia Marques Pinto
O SR. LOURIVAL.BAPTISTA- Com prazer, eminente
Garcia, seus familiares, e me asSocio a_ todos que lamentam
Seriador Mauro Benevides.
o seu falecimento e reverenciam a sua memória.
Peço a transcriçáo, cõin o meu pronunciamento, do artigo
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Se'nador Lourival Bapa que me referi, de autoria de Junot Silveira, publicado em
tista, desejo me associar a esta homenagem que V. Ex~ presta,
A Tarde, edição de 7 de fevereiro de 1993, intitulado ''Adeus,
neste instante, à Exm• Sr~ D. Emília Garcia, recentemtente
amiga".
falecida, esposa do grande Governador Luiz Garcia. RelemDOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
bro a V. Ex~ que quando exerci a Presidência da Assembléia
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIALegislativa do Ceará, e Governador daquele Estado o Dr.
Luiz Garcia, tíve o privilégio de ser recebido pela -Primeira
MENTO:
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A Tarde- Salvador, Bahia- Dominfo 7-2-93
ADEUS, AMIGA
(Junot Silveira)
Ai, minha cunhada, minha amiga, minha irmã afetiva,
só muito tarde eu soube que você deixou a Terra. Já antes
eu soubera da sua enfermidade, mas não que se agravara
tanto, que se fizera fatal. E vecê sabe por que, em outra
rua, em outra capi~al, em outro estado eu também muito
sofria? E por muito sofrer no estado de saúde que se me
fizera crltico, certas coidas de familiares e amigos já ocultavam

FevereirO de 1993 ·

O SR •. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues).·- Concedo
a palavra ao nobre Senador Garibaldi AlveS Filho.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB- RN. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
a minha inscrição hoje, na lista dos_ oradores, prende-se ao
dever, como representante de um dos estados do Nordeste,
de denunciar a Situação de calamidade vivida pela nossa Região, com o agravamento do quadro de seca, de falta de chuvas.
A"contece, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que ontem o
de. mim.
Senador pela Paraíba, Ney Suassuna, se antecipou ao meu
Assim como o sofrimento de alguém. O tormento de
pronunciamento e, na verdade, trouxe- com tintas que não
um amigo, os momentos finais de um p:...rente, a dor mortal
diria carregadas, porque são da realidade da nossa Região
de um bem-querer. Quem me que'ria e quer, vendo, dia e -o quadro que vive o Nordeste nos dias de hoje.
noite, o meu padecer causado por doença de ordem emocioCe-rtamente, O Se-nador Ney Suassuna, que recentemente
nal, via-se obrigada a não me transmitir certas notícias. Not:Jse investiu do mandato de Senador nesta Casa, também se
cias tristes. NotíciaS de angústia. Notícias de morte.
sentiu no dever de denunciai" essa situação. E S. Ex~ o fez
Notícias de pessoas, dessas amizades inesquecíveis~ Lem- - até com mais veemência do que eu, diria até mesmo com
bro, a propósito, que, dentre muitas delas, Emília M~ques
mais entusiasmo, porque, tendo apenas poucos dias nesta CaPinto Garcia era das mais cativantes e graciosas, sempre mais
sa. não tinha S. Ex\ corno tenho hoje, a sensação de falar
conhecida e apoiada no seu popular apelido de Ninota. Não
sobre seca num plenário Como eSte, um assunto que se tornou
sei, por que tal apelido. A sua procedência, as suas raízes
cansativo e não traz o impacto que deveria trazer diante do
as suas origens. Sei que ela já saltava do carro· toda preparada,
quadro que todos enfrentamos em nossa Região.
toda arrumada, sempre elegante, Mas, com o mesmo sorriso
. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, liãO hií !imita
espontâneo e bonito com que acolhia parentes e amigos, gente
coisa a acrescentar, no dia de hoje, ao que disse o Senador
de posição social e de recursos, tinha o mesmo modo agradável
Ney Suassuna. Não há fato novo a denunciar, até porque
para receber os amigos pobres, que eram muitos, e as pessoas
S. Exf foi secuncJ.ado pelos depoimentos de vários Senadores
humides, que eram inúmeras.
.
-.
que fizeram- ver~ prestaram seus depoimentos a respeito da
·· · E foi eD.ião como secretário do seu marido, o então goverdifícil situação em que vivem os seus estados.
nador Luís Garcia, que sugeri transformar e adaptar o depósito
A situação da Paraíba não é diferente da do Rio Grande
de bondes elétricos por um moderno centro de reabilitação.
do Norte, da do Ceará, não é diferente de nenhum Estado
Eles dois e outras pessoas vibraram com a nova obra social.
do Nordeste. Poderia diferir apenas pelo seguinte fato, cõm
Tanta atenção Ninota voltou àqueles que a procuravam, como
relação ao Estado do Ceará: ocorre que o Governador do
se estivesse fundando e mantendo um novo lar. Não apenas
Ce3rá está dando conhecimento à Nação de que, mesmo que
um lar de ternura, de afeto, de carinho, mas igualmente de
não tenha responsabilidade constitucional de enfrentar a see:a,
esforço, dedicação e cuidados. Aquela dama simpática, acoso s-eu Estado -eStá dispendendo bilhões de cruzeiros, empretumada à vida no palácio e a boas residências, voltava-se
gando 200 mil homens nas frentes de trabalho para dar ocupade corpo e alma, com quase toda a família, para atender
ção àqueles que não a têm naquela região.
.
aos carentes.
.. _
Isso não vem acontecendo no meu Estado. Infelizmente,
Não erã nenh_uma surpresa que assim acontecesse. Muo Governo do Rio Grande do Norte não se sentiu responsalhe-r de político, que há muitos anos· acompanhava numerosas
bilizado pela elaboração de um programa, como acontece
campanha, conhecida e destacada a um só tempo pela sua
no Ceará.
elegância e simplicidade, resolveu prestar serviços sociais-em
Novamente, nesta- sexta-feira, mesmo sem oportunidade
larga escala.
.
· de travar o debate, como ocorreu ontem, até porque na sessão
Soube que ela morreu, um mês após ci dele falecimento.
de hoje não estão presentes ns Senadores do Nordeste, que
Foi uina dor muito pesada para mim. E tenho certeza de
ontem aqui compareceram, quero deixar patenteada a minha
que muitos ricos e póbres choraram o seu falecimento. Caren- angústia em face da situação existente em nossa Região. Q~e
tes e humildes, derramaram lágrimas. E essas lágrimas, corro, também, pedir às autoridades da República. especialmente
rendo por dentro e por fora de cada um, formaram um rio
ao Presidente Itamar Franco, que ontem recebeu dos Goversimbólico levando mensagem de saudade a uma amiga inesnadores do Nordeste o relato do que viram no México refequecível, um rio também de flores para melhor homenagear
rente ao combate à pobreza, que Sua Excelência, sendo norum coração sem amargor.
destino - baiano - apesar de sempre ter vivido em Minas
Gerais, não faça como fez, infelizmente, o nordestino FernanJunot Silveira é professor, jornalista e editor geral de A Tarde domi·
do Collor de Mello. Não se trata de_atirar pedras em quem
nicaL
já caiu, em quem já deixou a Presidência da República, pois
-- Durante o discurso do Sr. Lourival Baptista o Sr.
todos sabem que o Presidente Fernando Collor de Mello,
Chagas Rodrigues, ]9 Vice-presidenie, deixa a cadeira
apesar de a nossa Região ter enfrentado, no período de seu
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor lúniot,
governo, uma seca rigorosa. nada fez com recursos da União
li' - Secretário
para combater os efeitos da estiagem.
Durante o discurso do Sr. Gariba"tdi A1Ves Filho,
Esperamos que se encontre uma safda em relação a tudo
o Sr. Nabo r Júnior, 2" Secretário, deixa a_ cadeira da
aquilo que foi dito aqui ontem por todos os Senadores do
presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues,
Nordeste: que a nossa Região tenha um plano de combate
l" Vice-Presidente.
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à pobreza de médio e longo prazo e que nãô se busque apenas
soluções paliativas quanto ao problema da estiagem.
Santo de casa não faz milagre, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Por isso mesmo os Governadores que estiveram, ontem, com o Presidente disseram que no Méxko_a comunidade
está envolvida' num programa de combate à pobreza.
Já tivemos oportunidade de enfrentar situações de secat'
envolvendo a comunidade. Os Governadores T3sso Jereissati
e Geraldo Melo, do Rio Grande do Norte, durante a seca
de 1987, executaram programas que envolveram a participação da comunidade no combate aos efeifóS da seca. Não
foram programas que continuaram porque os recursos dos
governos estaduais não têm esse alcance de fazer perdurar
programas ano após ano.
Diria que a experiência levad~ a efeito por aqueles programas estaduais, envolvendo a comunidade, constituiu-se numa
.exp'eriência de êxito, de sucesso. O ditado popular maiS Uma
vez se aplica: "santo de casa não faz milagre". É preciso
ir ao México para reconhecer-se que o envolvimento da comunidade é fundamental em programas corno esse.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, fica aqui, o novo apelo
de um Senador do Nordeste. A situação está se agravando,
tanto na zona rural quanto na urbana. Até me_smo na zona
urbana a situação de falta d'água já é uma realidade. Tanto
numa quanto noutra a situação é de calamidade em muitas
comunidades da Região Nordestina. É precisO tomar providências. Ontem, desta Tribuna, fiz questão de exaltar a atitude
do Governador do Ceará que resolveu investir recurSos próprios no combate à seca. Faço aqui um apelo não apenas
ao Presidente da República, mas também aos Governadores
da Região para que, realmente, procedam como o Governador
do Ceará.
Se a situação da economia dos outros estados não é a
mesma do Ceará, mas sendo, também, situação de calamidade
pública, é preciso que, realmente, se faça- eu diria assiin
- o "milagre da multiplicação dos pães"; se procure, de
alguma maneira, enfrentar a situação de calamidade e de seca
que vive a Região Nordestina.
O Sr. Magno Bacelar- V. Ex~ me permite um aparte?
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Ouço V. Ex• com
prazer.
O Sr. Magno Bacelar -Nobre Senador Garibaldi Alves
Filho, V. Ex', mais uma vez, traz a esta Casa os problemas
do Nordeste; por mais de uma vez, tenho tido a honra de
apoiá-lo nessa luta que não é de uma região, é uma luta
do BrasiL Como V. Ex~, defendo que o Governo Federal,
os governos estaduais e, sobretudo, a Bancada nordestina
precisam encontrar um meio de criar condições definitivas
de solução de um problema, que vem se arrastando a séculos,
não é difícil combatê-lo, desde que com obras definitivas e
com assistência ao trabalhador rural de nossa Região. Enquanto isso, vemos todos os dias programas habitacionais serem
lançados, que não deixam de ter valor sobre o cunho social,
mas, sobretudo, não há, Senador Garibaldi Alves Filho, como
projetar casas populare_s se não há condições de vida nas ReM
giões a que se_ destinam. Antes de tudo, é preciso fixar o
homem ao campo, dando-lhe subsídios para trabalhar. Ternos
assistido ao êxodo rural, ao empobrecimento da Região, sem
que medidas definitivas sejam adotadas, sem que o próprio
homem participe das obras a serem realizadas. A cada ano,
a cada período de estiagem, alguns homens de consciência,
como V. Ex~ e tantos outros, implo!am ao Governo Federal
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soluções que não chegam nunca. Ontem, o nobre Senador
Jarbas Passarinho teve â oportunidade de falar sobre o problema secular da fome, da miséria. A imprensa v·eiculou notícias
no sentido de que alguns Governadores foram ao México
em busca de_soluções para o combate à fome. Acredito, em
verdade, que os meios estão aqui mesmo. Precisa-se é de
decisão política, vontade de resolver. de apoiar, sobretudo
os menos favorecidos, porque deles vem a produção nacional.
Solidarizo-me com V. Ex~
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- 1,\gradeço, nobre
Senador Magno Bacelar, a solidariedade de V. Ex~, homem
sensível ao drama da nossa Região.
Como sabe V. Ex~, há poucos dias, enfrentamos as conseqüências desse êxodo rural, em relação à distribuição das
parcelas do Fundo de Participação dos Municípios-. Os munidpios do Nordeste diminuíram, em população; conseqüentemente, os coeficientes de distribuição dos recursos do Fundo
de Participação foram reduzidos. Como essa. surgirão outras
conseqüências desse problema que vem se agravando na nossa
Região.
Acredito, associando-me ao que foi dito ontem pelo Senador Ney Suassuna, que é preciso implementar um programa
de grande envergadura, trazendo novamente para a linha de
frente a Sudene. Como podemos observar, hoje, quando se
fala em seca, em fome no Nordeste, já não se aborda mais
a Sudene. Essa afirmativa pôde ser comprovada ontem: durante o debate, do qual V. EX' participou, a Sudene não
foi referida uma única vez, o que traduz a indiferença, o
desencanto dos nordestinos em relação à atuação daquele
órgão.
Sr. _Presidente e Srs. Senadores, à frente da Sudene encontra:..se-·agora um jovem, um líder, Cássio Cunha Lima, filho
do Governador da Paraíba. Ainda assim, sinto que, para sacudir a Sudene, para tirá-la do torpor, do estado letárgico em
que vive, o Governo Federal deve adotar uma nova atitude
perante o Nordeste.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como eu havia dito anteriormente, este pronunciamento não tem grandes pretensões,
uma vez que o discurso do Senador Ney Suassuna, ontem,
foi de tal maneira veraz, brilhante, que não me deixou mais
espãço, a náo ser o de clamar, como S. EX' para que as
autoridades federais voltem a atenção para a situação em
que vive o nosso Nordeste.
O SR. Mqoo Bacelar- Permite V. EX' um aparte?

Ex•

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO~ Ouço V.
com
muito prazer.
O Sr. Magoo Bacelar - Desculpe-me discordar, mas o
discurso de V. Ex~ é da maior importância. A seca, a fome,
a miséria sao-·questões que desafiam os brasileiros e agravam
a situação entre os dois países: um, cada dia mais pobre;
o outro, a enriquecer com o fruto do trabalho dos que abandonam a nossa região. V. EX• referiu-se ao eSvazíamento dà
Sudene. Ocorre, nobre Senador, que ela não dispõe de recursos, de projetas e, sobretudo, de pessoal capacitado. O desencanto desses anos e a péssima remuneração fizeram com que
os técnicos saíssem e obtivessem abrigo nas grandes empresas,
favorecidas até mesmo pelos incentivos da Sudene. Existe
tendência dos_ tecnocratas do atual Governo em examinar a
extinção dos órgãos; queira Deus que não queiram extingüir
a Sudene. Vejam o que aconteceu com o Banco da Amazônia,
sObre o quaf já se pronunciou o nobre Senador Jarbas Passa-
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rinho. Talvez falte a esses tecnocratas conhecer a importância
das agências de alguns bancos, que representam, para muitas
cidades e povoados_, o único elo com desenvolvimento. Tenho
ouvido comentários sobre a extinção da Caixa- Económica
Federal ou a sua junção com o Banco do Brasil. Se a tendência
for eliminar esses organismos, que representam muito pa,a
o nosso desenvolvimento, lamentavelmente, a situação tende
a piorar. Volto a parabenizá-lo e a incentivá-lo. Se todos
nos uníssemos em defesa de teses como essas, teríamos, pelo
menos, o mérito de apelar para sensibilidade desses técnicos.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Nobre Senador
Magno Bacelar, concordo com V. Ex' Se amanhã a Sudene
chegar a ser extinta, o mais lamentávelA que o seu funeral
não seria chorado. Na medida em que a ,Sudene se esvazia,
a sociedade nordestina se distancia dá,s_ua ação. Extingüir
a Sudene seria cometer uin crime COiiti'& o Nordeste; esse
crime, portanto, porém náq teria a repe-rCussão que desejávamos.
Na verdade, a região Nordeste se esvaiu em termos de
recursos, os órgãos de planejamento perderam a sua credibilidade. Os Governadores do Nordeste comparecem à Sudene,
mas já. não têm o mesmo empenho na presença, na participação. Há, da parte dos Governadores, _um certo descrédito
em relação ao que vão fazer na Sudene.- •
O Sr. Jarbes hssarlnho- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Com prazer, ouço
o aparte de V. Ex'

O Sr. Jarbas l'll!isariDho-- Muito obrigado, Senador
Garibaldi Alves. Creio que que já é um- pouco tarde pàra
que eu faça um curso de política nordestina. Ainda ontem,
eu dizia, na tribuna, que considero essa uma das ·falhas da
minha vida pública. Confesso a V. Ex' que bá opfuiõeS contraditórias de nordestinos notáve; aos quais eu procurei para
saber do ponto de vista de cada um sobre qual seria a solução
global. Cito José Américo de Almeida, Emaili Satyro. Através
deles, acreditei que a solução estaria na difusão, na multiplicação dos açudes. No entanto, a política realizada nesse sentido -V. Ex' sabe disso melhor do que eu -pode ter levado
a um privilégio, na ocasiãO da construção de açudes, de determinadas categorias sociais, e não serviram ao -pOvo como um
todo. Outros me falaram num lençol freático, através do qual
se poderia obter uma sucessão conveniente e adequada de
poços artesianos. E ontem, quando debatíamos esse assunto
aqui, ouvia, com o maior interesse, o discurso do Senador
Ney Suassuna e os apartes que ele causou, quando um ilustre
nordestino, que já teve experiência executiva, disse que não
se tratava disso, que o problema não é a água, porque ágUa
- voltou-se para o Senador Magno Bacelar - tem no Maranhão. O Maranhão tem água à vontade. Mas o problema
talvez tivesse sido apenas - quando eu mesmo tive audácia
de contrapor ao argumento - jungido ao polígono das secas,
qnando se fala do problema de ágna. Agora, note a diferença.
Nós no Norte sofremos pelo excesso de ágna. Quando cometi
o meu crime contra a literatura num romance que foi premiado
porque diziam os meus adversários que eu era o IÍnico concorrente --e, depois, teve uma segunda edição - e diziam
também que isso ocorreu porque eu havia chegado a Governador- e, finalmente, foi traduzido. Hoje tenho o romance
traduzido e traduzido para o Português de Portugal. Foi publicado lá e tive que aceitar um acordo ortográfico para isso.
A minha ambição, naquele momento, foi exatamente caracte-

~
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rizar o tipo do homem que sai do Nordeste, tangido pela
seca - aquela bruta seca de 17 e depois a dos anos 20 e vai mais tarde sofrer excesso de água na região Amazónica,
onde ele fazia trabaJho escravo. Mas as nossas terras são pobres e as terras do Nordeste, ao contrário, são ricas. Com
a chuva, com uma descarga pluviométrica razoável, o Nordeste tem uma capacidade de produção muito maior do que
nós no Norte. Agora note a origem disso tudo, nobre Senador·
Garibaldi Alves Filho. Foi a Constituinte de 46, através de
um representante do Amazonas, que criou a SPVEA - Superintendência do Plano de Valorização Económica da Amazônia, que deveria destinar 3% da receita tributária da União
para essa instituição. O Plano que veio para ser examinado,
ficou aqui durante 11 anos e nunca foi aprovado. Mas, devo
confessar a V. Ex' que se os Presidentes da República foram
todos atacados no Norte por não terem destinados os 3%
que a Constituição determinava, se eles tivessem feito, nóS
não saberíamos como aplicar. A SPEVEA, naquele momento,
se transformou em quê? Transformou~se num acréscimo dos
orçamentos dos Estados e dos Territórios. Como eram nove
representantes de Territórios e Estados e sete técnicos, Chama~
dos federais, eles eram a maioria e repartiam, retalhavam,
o orçamento da SPVEA, aumentando os seus próprios orçamentos estadUais. Não havia plano. Da SPVEA é que surgiu
a Sudene. O Nordeste, sentindo que o Norte estava recebendo
aquele tipo de benefício, teve a capacidade de reivindicar
e, então, surgiu esse órgão em muito melhor condição de
administração. Reconheça-se isso claramente. Ontem, o Sr.
Senadodr Ney Suassuna ainda disse: "A Sudene foi tão boa
que depois criou a Sudam". ASudam foi o nome que a SPVEA
teve, depois que a Sudene foi criada. E gostaria de ouvir
a palavra de V. Ex•, já ouvi a de representantes do Nordeste.
E a presença da Sudene, com todo esse desconceito a que,
hoje, se referem os próprios nordestinos, a que ela está sujeita,
teve um papel importantíssimo na vida do Nordeste, na tentativa da diminuição das dificuldades regionais. E eu, apenas
ontem, no final do meu pequeno discurso, fiquei um pouco
chocado e foi isto que pedi, ontem, aos meus colegas nordestinos: não vamos transformar as nossas mágoas em acusações
a outros Estados do Brasil. Fiquei unl pouco preocupado?
ontem. Pena que, hoje, náo esteja aqui o nosso ilustre Colega
pela Paraíba, quando S. EX' disse que, no Rio Grande do
Sul, quando ele cbega, dizem: - Nós carregamos vocês nas
costas; em outro Estado: de pires na mão. Isso não nos ajuda.
Tenbo a audácia de pedir que não façamos coro àqueles que
começam a pensar que cada um de nós, isoladamente, Norte,
Nordeste, Centro~Oeste, Sudeste e Sul, transformados em
países, seríamos melhores do que somos hoje, integrados na
União brasileira. Tenbo certeza absoluta que V. Ex• partilha
da minha opinião.
O SR. GARmALDI ALVES FILHO -Senador Jarbas
Passarinho, eu queria me penitenciar, agora, diante de uma
observação que V. EX' acaba de fazer. Cheguei a dizer, aq.ui,
no auge da minha veemc;ncia, que a Sudene não tinha sido
sequer referida no discurso do Senador Ney Suassuna, quando
foi.
Agora, o enfoque do meu discurso é que já não se apela
mais para a Sudene - não é que não se tenha falado_ dela.
Antigamente, quando os nordestinos se sentiam, de certa maneira, desamparados, ou desassistidos, eles se voltavam para
a Sudene, para que ela coordenasse as ações, visando a ame~
nizar os problemas do Nordeste. Hoje já não se voltam as
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atenções e nem se apelam mais para a Sudene. Foi esse o
sentido da minha colocação, porque realmente o Sena<lor l'ley
Suassuna chegou até a faJar na Sudene como um exemJYfo,
que V. Ex•, agora, acaba de corrigir, porque o exemplo já
veio da região Norte, veio antes.
Outra observação baseada no aparte de V. EX', é com
relação ao discurso do ressentimento. Penso que nós do Nordeste nio podemos, de maneira nenhuma, estimular esse discuroo ressentido, até porque V. EX' ontem falava sobre o
problema da fome, p<lllto que boje que a questão da pobreza
no no= País alastrou-se pelo Brasil inteiro. Já não se pode
falar mais do Nordeste pobre contra o Sul rico, porque as
periferias das grandes cidades dos Sul já oontêm uma tal área
de pobreza em tomo da área central, que pode chegar a ser
comparada até mesmo com a pobreza da região nordestina.
Então, não há porque o representante do Nordeste chegar
a uma Casa como essa e estimular o discurso do ressentimento.
Nem o discurso do ressentimento, nem o discurso do pires
na mão, o discurso da lamúria, do choro, do desalento.
V. Ex• não estava aqui nesta Casa, mas gostaria, neSte
instante, de registrar- porque é uma ooisa que, de certa
maneira, me envaidece -que ao chegar aqui consegui aprovar
no Senado uma Emenda à Constituição, pela qual uma vedação constitucional seria abolida, se chegasse a ser aprovada
pelo Congresso Nacional como um todo, que impede que
o petróleo transferido dos Estados produtores para outras
regiões seja taxado pelo ICMS. A nossa província petrolífera,
o Rio Grande do Norte com a fronteira do Ceará, chega
a produzir, hoje, mais de cem mil barris de petróleo por
dia. E creio, Senador Jarbas Passarinho -V. EX' deve ter
conhecimento do fato, mas vou realçá-lo aqui - , que não
chegamos a usufruir de quase nada, em termos de recursos,
com relação a essa produção, porque nem mesmo o ICMS
é cobrado. Isso para que V. Ex• tenha uma idéia do que
aoontece hoje oom relação ao petróleo que é produzido nesses
dois Estados e também, hoje, no Estado de Sergipe, que
já tem um pequeno quinhão na produção de petróleo.
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Por isso, digo a V. Er que sou contra o discurso do
ressentimento e do lamento. A meu ver, nem um nem outro
irão fazer com que o Nordeste possa ter dias melhores.
O Sr. Almlr Gõrlei-Senador Garibaldi Alves Filho,
permite-me V. EX' um aparte?
O SR. GARJBALDI ALVES FILHO- Pois não, Senador
Almir Gabriel.

O Sr. Almlr Gallrlol - Senador Garibaldi Alves Filho,
voltamos a conversar sobre a questão dos incentivos fiscais
regionais. Insisto cm que, num determinado momeiito, o GovernO Fédeial realmente tomou uma posição concreta e correta em relação à Amazônia e ao Nordeste no momento em
que tentou fazer uin planejamento integrado de cada uma
dessas regiões. No entanto, de maneira bastante rápida, houve
11111 desvio naquela finalidade, quer da Sudam, ou antigo SPVEA, quer da Sudene, porque ambas se tornaram balcões
de projetas, quer industriais, quer agropecuários, e perderam
todo aquele conteúdo de reformular, de reestruturar a economia dessas regiões. Pelo próprio fato de que não foram condição essencial da estrutura produtiva de cada uma dessas regiões, esses órgãos foram perdendo progressivamente a sua
capacidade de interferir no destino dessas regiões. Hoje contemplo, com muita tristeza, a existência de um pacto- entreas elites do Sul-Sudeste e as do Norte-Nordeste, no sentido
de manter a Sudam e a Sudene apenas como órgãos que,
apanhando uma migalha dos recuroos nacionais, distribuem-na
para alguns privilegiados, para levarem adiante os seus projetas. E esses projetas, hoje, não alteram o perfil econômico
ou a distribuição de renda dentro dessas regiões. O lastimável
é que, em várias ocasiões que se tem levantado o problema,
que me parece essencial, essa questão não seja levada a fundo,
não seja discutida oom mais profundidade. Assistimos ao esforço do Senador Beni Veras no sentido de discutir as desigualdades regionais. Tive oportunidade de assistir ã uma das reuniões na qual abordava o seguinte pon~o: quando foi que
o Nordeste e o Norte fizeram um balanço do que a Nação
O Sr.
Tomei oonhecimento de que
despendeu na infra~estrutura econõm.ica e social do Sul-Sua produção, no Rio Grande do Norte - que, aliás, para
deste,
em proporção a sua população e aos.seus bens naturais?
uma certa tristeza minha, f1>i desooberta sem grande esforço
Quer dizer, o balanço de quanto a Nação gastou parà criar
pela Petrob$, que procurava poço de água, enquanto a Peestradas, fazer hidrelétricas, criar hospitais, fazer universitrobrás tem uma capacidade técnica indiscutivelmente notável
dades, enfim, criar toda uma infra-estrutura capaz de, com
no mundo -já ultrapassa o Rio Grande do Norte, já ultraos bens naturais do próprio Sul-Sudeste ou aqueles que ele
passa a Bahia. Pergunto a V. EX': por que o Rio Grande
importasse do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, fazer o desendo Norte n.ão se beneficia do mesmo royalty de Campos,
volvimento dessa região. E, a partir desse balanço, reclamar
de que o G\)vemador do Rio, por exemplo, se beneficia?
do Governo Central os recursos de que hoje o Centro-Oeste,
a Amazônia e o Nordeste necessitam para altetar a sua infraO SR. GARIBALDI ALVES FILHO -.Senador Jarbas
Passarinho, o Rio Grande do Norte se beneficia de uma parte
estrutura económica e social, e não mais conceder um, dois,
três milhões de empréstimo subsidiados a determinados emínfima dos royllltles. Para que V. EX' tenha uma idéia, quando
presários. O Nordeste, que já tem uma razoável infra-estru-da discuss4o desta matéria a que fiz alusão aqui no Seriado;
·provei, ~creio que no início desta legislatura, e aí já se.
tu:rã. económica, precisa fazer com que a sua estrutura fundiária se altere. Sem essa alteração não vai adiantar, não se
vão quase dois anos- que, se o ICMS estivesse sendo cobrareSolVe- 8bs0lutamente nada Iiõ No!-deSte. E o que é pena;do, o Rio Grande do Norte, naquela épOca, poderia estar
arrecadando cerca de CR$40 bilhões por ano. São cálculos
o que é mais lastimável é que, pelo crescimento demográfico
daquela época, não os atualizei. E os =royalties,! rii.ostrd-os · que o B~ tem e contfnuará tendo, o que vamos ver é a
através de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio
manutenção da corrente migratória da população do Nordeste
Grande do Norte; só estavam rendendo para o nosso Estado
para o Sul-Sudeste. Oaro que ficarão no Nordeste pessoas
cerca de CR$2 bilhões ao ano. Eiltão, com esses dados, eu
de talento, trabalhadoras, mas é inquestionável que aqueles
diria a V. EX', irrefutáveis com relação à desproporção do
que são men95 conformados çom a_ si~ção de miséria e com
que o ICMS poderia proporcionar, é que cheguei a sensibilizar
a estagnação caminharão para o Sul-Sudeste, continuarão ina grande maioria dos Senadores, que chegou a aprovar essa
flando as grandes capitais e hoje, até, já o interior de Estados
emenda constitucional a nível de Senado.
oomoo Estado de São Paulo. Então, haverá uma concentração
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dos mais aptos cada vez mais para o Sul e Sudeste. Há o
fato também de extrema significaçãd, ·que é o lucro. Como
somos um País capitalista, na verdade, na medida em que
importamos coisas do Sul-Sudeste, concentramos, também
lá, essa mais valia, esse dinheiro a mais que vai em função
do lucro. Então, a disparidade prosse~e 'e tende a aumentar.
O que temos de reclamar.- diria - é menos reativação
da Sudam, Sudene ou a criação de algum órgão de desenvolvim~to do Centro-Oeste e mais a aplicáção de recursos na
infra-estrutura económica e social das nossas regiões. Tome~
mos como exemplo o Estado de Rondônia, que tem necessidade de energia. As despesas para terminar a bidrelétrica
são gastos relativamente pequenos para uní País da dimensão
do Brasil. No entanto, Rondônia pAdece ainda de consumo
com energia a diesel. Veja-se Manaus: a solução dada para
essa cidade foi absolutamente errada, eni termos de produção
de energia e assim por diante. Qu·er dizer; temos de reclamar
a diminuição, por parte do Governo Federal, da diferença
e das desigualdades entre as regiões, aumentando os seus
dispêndios, seus investimentos na infra-estrutura económica
e social, deixando que o empresário tome suas próprias resoluçóes. Além disso, também bá que se fazer uma alteração
da estrutura fundiária dessas regiões-, sem.- o que teremos apenas grandes hidrelétricas que via fornecer energia para outros
Estados, para outros elementos produtivos do nosso País.
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EX' que estou sempre evitando fazer esse. pronunciamento
para não ser realmente pilhado nem advertido de que só fazemos realmente chorar esse discurso de lamentação, que não
constrói, que não vai mais além.
O Sr. Bml Vens- Permite-me V. EX' um aparte?
O SR- GARIBALDI ALVES FILHO- Ouço V. Ex•,
com prazer.

Sr--

O
v...... - Obrigado. A propósito da Sudene,
gostaria de fazer um ligeiro histórico: A Sudene foi criada
para mudar a estrutura da região nordestina. Na época, ela
foi motivada, foi lem"'rada a partir daqueles movimentos do
Francisco Julião, na região canavieira de Pernambuco. Então,
notou-se, naquela altura, que era importante que a estrutura
social da região fosse mudada, principalmente a estrutura fun_diária, que tinha na cana..de~açúcar a sua expressão mais legíti~
·ma de desigualdade. Grandes lotes de terra, de boa qualidade,
com boa pluviosidade, entregues à cultura canavieira que,
seguramente, sabe-se, é péssima para a população, porque
emprega apenas por um certo período de tempo, deixando
os operários abandonados por seis meses. Viviam, naquela
altura, a situação de barracão: recebiam o salário em vales
para um barracão, que vendia mais caro os gêneros alimentícios para aqueles que trabalhavam na cana-.de~açúcar. Aquilo
fez surgir um drama nacional e, em virtude disso, criou-se
a Sudene para buscar transformar a região. A Sudene foi
Lastimo ver, por exemplo, que se pensa em fazer uma hidreléfundada justamente - conforme diz Celso Furtado em todos
trica no Xingo apenas para exportar energia para São Paulo,
os documentos -com a intenção de mudar a estrutura social
quando o Pará é um Estado que tem condiçóes de crescer.
da região Nordeste. Mas o que houve? Ela teve a má sorte
No Nordeste, até hoje não se terminou Xingó. Sem dúvida
de passar pelo ódio da elite nordestina naquela altura que,
nenhuma, _seriam soluções relativamente pequenas, quando
escudada na R~volução de 1964, foi capaz de realmente eondesiste à transferências de recursos brutais para se fazer metró
aqui, metrô ali, metrô acolá, enfim, obras que já são de supra- ·ná-la ao abandono. Ela sofreu um processo de esvaziamento
enorme a partir daí, de desprestígio, cbegando ao ponto ~m
estrutura e que apenas concentram mais os investimentos do
Governo Federal. Gostaria de fazer essa abordagem, sem :.que hoje se ençontra, de mero pastorador do Finor. Ou seja,
que isso represente desprestígio à Sudene, à Sudam, mas na · ela, hoje, limita~se a adminiStrar recursos que são repassados
do País para os empresários. O Fundo Constitucional e o
certeza de que são órgãos que, mantida a atual política e
a atual diretriz, são perfeitamente dispensáveis para a econo- Fmor são completamente repassados à iniciativa privada. Ora,
~!1_!1ª~ºº!11 e __p~ __C?__~s_çi~e!J.JO ~-~~~Qºª_d3J;_ÇQn_!lj~~
~~~~º-~ -~-~~~~-~ 11!~~-a-~~-~-~~p.r ~-~~~~! ~ ~~~~~
regional, que é o que se busca. Não se lutQu pela empresa
da vida da nossa população nas nossas regiões.
privada para que ela, em si, ficasse mais-rica e mais poderosa
O SR. GARIBALDI ALVES FDBO- Senador Almir
mas, sim, para que ela fosse capaz de dar emprego à população
da região. Então, a popu1ação continua sem receber dos ór~
Gabriel, V. EX' tem razão . .Na verdade, tenho evitado ocupar
esta tribuna para fazer, muitas vezes, o relato desse drama
gios regionais o apoio de que precisa. É necesário, portanto,
da seca, que fiz no início desse discurso, justamente para
que o papel da Sudene seja redefinido. Acho que ela não
não receber a advertência que estamos sempre recebendo:
deveria ser extinta. Ela existe, tem uma história, e o seu
de que, na nossa região, ficamos sempre colocando os nossos
papel pode ser corrigido. É mais fácil corrigir a sua ação
problemas, os nossos dramas e buscando soluções, muitas
do que extingui-la e tentar substituí-la por um novo órgão
vezes, paliativas, sem uma avaliação de maior profundidade
ou, simplesmente, deixar a região entregue ao seu próprio
W> quadro da nossa pobreza, do nosso desenvolvimento. V. destino. Hoje, no Brasil, fala~se muito que o planejam.ento
EX' fez uma análise muito acertada com relação ao que repre- não é necessário, numa onda neoliberal. Isto é, deve-se deixar
senta boje a Sudene e a própria Sudam, quer dizer, ao que
o País que o capitalismo se ajusta por si mesmo, corrigindo
elas estão reduzidas. Confesso que não fui tão feliz como
tudo. Isso não é verdade, e toma-se ainda mais falacioso
V. EX', que foi mesmo contundente. A Sudene, por exemplo,
numa região subdesenvolvida, a qnal precisa de um planejaestá reduzida a uma balcão de oferecimento de recursos, com
mento, porque os recursos são muito escassos e precisam ser
subsídios, a uma minoria de empresãrios que lá podem cbegar, alocados naqueles setores que estrangulam o seu desenvol~
credenciados através do FINOR, e nada mais do que isso.
vimento económico. Ora, há um papel enorme para a Sudene
Então, era preciso ir mais além, fazer-se uma avaliação mais
desempenhar nessa área, planejando a região, observando
profunda, para que se pudesse realmente recuperar a credibi- onde sio os pontos de estrangulamento e examinando como
lidade desses órgãos a fim de que Cles se tomassem interlocu- se pode ajudar mais a população a se transformar e a melhorar.
tores válidos do Governo Federal, no sentido de que investi~ Vê-se que 52% dos analfabetos do País estão no Nordeste.
mentos pudessem ser feitos na infra-estrutura da nossa região.
É um crime absurdo o que se pratica naquela região. Não
Não sei se apreendi o diagnóstico feito por V. Ex•, mas, h' ensino técnico no Nordeste. Estamos, realmente, inconforao mesmo tempo em que. agradeço o seu aparte, digu a V.
mados COIJ!. a situação de miséria em que a população se
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encontra. E preciso um órgão dinâmico, forte e apoiado, para
desempenhar esse papel. Esse órgão, no meu modo de entender, é a Sudene. Penso que ela é prejudicada, boje, pela
existência do Finor junto a ela. O Finor é um fundo público,
com vastos recursos - US$300 milhões por ano - , que
é capaz de um processo de corrupção gigantesco. Pegam-se
os administradores do Finar e jogam-se sobre eles empresários
que têm um senso de oportunidade muito acentoado, capazes
de discutir liberação de recursos de alto volume, e, como
conseqü~ncia, ocorre a oferta de recursos a órgão burocrático
que se corrompe através desse sistema. É necessário separar

o Finar da Sudene. Temos a proposta, incorporada nesse
relatório que estamos preparando na Comissão das Desigualdades Inter-Regionais, de que se dê à Sudene um papel de
plauejador e examinador do complexo re.gional do Nordest~,
assim como a Sudam fará no Norte. Então, a Sudene exam.Jnaria e planejaria a economia regional, e o Finor seria juntado

ao Fundo Constitucional numa entidade financeira chamada
Corporação Financeira de Investimentos, que seria uma subsidiãria do BaÍlco do Nordeste, uma firma que teria os recursos
do Finor e do Fundo Constitucional, e que investiria em emsenvolvimento regional. Por exemplo: concluir o Porto de
Suape, em Pernambuco; financiar pólos agroindustriais no

Estado do Ceará; financiar processos de ocupação do solo
através de reforma agrãria; financiar uma indústria siderúrgica
na região, o que é necessário para. que a indústria que utiliza
chapa de aço na região não pague 14% a mais de custo porque
tem que trazer a chapa do Rio de Janeiro. Então, há pontos
de estrangulamento na economia regional que precisam ser
tocados, e isso seria feito por essa Corporação Financeirâ
de Investimentos. Essa sugestão está teildo uma reação muito
grande em Pernambuco, principalmente na Sudene, porque

estão defendendo seus próprios interesses. Estão vinculados
a um compromisso antigo, a uma coisa velha e se prendem
a isso. É tipico das instuições: começam com uma idéia-força,
têm uma. idéia brilhante, como a Sudene teve: recuperar o
Nordeste e mudá-lo; com o tempo, passam a se preocupar

com sua própria situação, a se manter e a se perpetuar como
instituição. E ainda utilizam a desculpa de que não devemos
examinar a Sudene porque o Sul pode nos ouvir e acabar
com os benefícios que o Nordeste tem. Sou absolutamente
contrário a essa atitude. Devemos ter uma atitude crítica,
constante, corajosa em relação à nossa realidade. Devemos.
ser os primeiros, em face disso, a sugerir as mudanças que
devem ser feitas na região. Isso deve partir de nós. Estamos
' fazendo isso através desse relatório que sai em breve, que
é !Jastante crítico em relação à Sudene, impondo-lhe um novo

papel no futuro.

Esper~

a esclarecer a questão.

que tenha ajudado o Companheiro
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que ela representa e não quer ousar, não quer que se retire
nada do que ela representa,_ hoje, no contexto das suas atribuições.
.I I

O Sr. Joio ClàloD -V. EX' me permite um aparte?
O SR. GARIBALJ;)I ALVES FILHO- Ouço V. Ex•,
com prazer.

O Sr. Joio ClàloD - Nobre Senador Ganbaldi Alves
F:dho, ouvindo o seu dramático discurso sobre os problemas
que afligem o Nordeste, ocorre-me a idéia de sugerir às Bancadas do Nordeste que liderem um movimento no Congresso
Nacional com o obj~tivo de restabelecer um percentual da
receita de impostos federais para o combate às secas.
Esse dispositiv~ existiu na nossa Constituição até 1964,
quando, por incrível, que possa parecer, um Presidente da

República nascido no Ceará, o General Humberto de Alencar
Castello Branco, concordou com a sugestão que lhe havia

sido feita pelo boje Depotado Federal e então Ministro do
Planejamento, Roberto Campos. Diante das revelações de
V. EX', diante do drama que o Nordeste tem vivido, drama
ainda mais aflitivo d,epois do cancelamento dessa vinculação,
aciedito, falando taJ;Dbém como descendente de nordestinos,
que seria válida UMl\ tentativa. Não bá nenhum artigo na

Constituição brasileira que proiba o cidadão de sonhar. Vamos, portanto, sonhar com o restabelecimento dessa vincu~
lação, e vamos lutar para que esse sonho se transforme numa
esp~ndida

realidade. Muito obrigado.

O SR. GARIIIALDI ALVES FILHO- Senador João
Calmou, um dos desejos que tenho na vida - V, EX' me
desculpe por fazer alusão à sua idade - é chegar à sua idade
com essa capacidade de sonhar. V. EX', Senador João Calmou,
é um homem obstinado e tem essa capacidade de sonhar.
Eu, na minha idade, já confesso a V. Ex!' que sou, por incrível
que pareça, mais cético, e por isso mesmo não tenho essa
ousadia que V. EX' tem, essa obstinação. Creio que essa seria
uma luta dificil. Na verdade, restabelecer esse percentual seria
uma luta muito justa que deveria ser encetada pela Bancada

do Nordeste.
Agora, creio que essa idéia seria combatida de uma ma-

neira veemente por oonta da imagem que o Nordeste passou
a carregar, que é a da indústria da seca e da má administração
dos recursos de combate à seca.
Sei que V. EX' seria um dos primeiros a se aliar, seria
um dos primeiros a se colocar ao nosso lado; mas o comportamento de V. EX' não seria certamente o comportamento de
outros Senadores de outras regiões como o Sudeste e o Sul

.do Pnís.
Vou anotar a sugestão de V. EX' para a revisão constituO SR. GARIIIALDI ALVES FILHO- Agradeço a V.
. .:ional e pedir a Deus que me dê, nessa idade, a capacidade
EXt o, aparte. Posso dizer, desta tribuna, que o Senador Beni · de sonhar que tem V. EX', para que eu possa sustentar essa
Veras tem realizado um grande trabalho como coordenador
luta ao lado do Senador Beni V eras e mais tantos outros
dessa Comissão que estuda os problemas do desequilibrio
representantes da nossa região nordestina.
regional. Naturalmente, como homem do Nordeste, S. EX'
O Sr. Jleool Vens- Permite-me V. EX' um aparte?
se preocupa mais, é claro- isso é compreensível----:, com ..
os problemas da sua região. E aponta, no seu relatóno, ess:'
alternativa para que possamôs ter um novo bonde desenvolVlO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)(Fazendo soar
mentista na nossa regiio.
a campainha) -A Presidência pede ao nobre orador que
Digo ao Senador Beni Veras que a sua proposta deve
procure encerrar suas considerações pois já excedeu de muito
ser divulgada e naturalmente vai encontrar a maior repero seu prazo, certamente em virtude dos numerosos apartes.
cusaã~ Já está sendo combatida, a nível da Sudene, porque,
Nobre Senador, temos ainda a Ordem do Dia e bá outros
- cçmo disse o nobre Senador, ela já' se apegou àquele modelo oradores inscritos.
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OSR. GARIBALDI ALVES FILHO -Concedo o aparte
a V. EX', nobre Senador Beni Veras, com a tolerância da
Presidência.
O Sr. Benl Vens~- Quanto-à preocupação do Senador
João Calmoo, acpo que podemos optar pelo seguinte caminho:
é um pouco difícil se recompor o Fundo Contra a Seca, mas
é possível utilizar um órgão existente, o DNOCS, ã.iravés dele canalizar os recursos para_a_região eilfrentar o problema
da seca. O DNOCS é um órgao antigii;com 82~ anos, e pode
ser refeito para prestar esse papel. Houve, por parte do ex-MiQistro João Santana, a tendência de extinguir o DNOCS, maseleitos, no prititeiro mês, fomos ao Senãdor Jarbas Passarinho,
que aqui se encontra, com o intuito de solicitar-lhe um prazo
de 90 dias para fazermos uma pFoposta a fim de refazermos
o DNOCS. Fizemos essa proposta rios 90 dias prometidos,
fomos ao Poder Executivo e procuramos impô-la. Mas, há
dois anos lutamos para isso ......;. batemos em todas as portas
- , e chegamos a alguma promessa. Estamos agora, junto
ao Ministério de Assuntos RegionaiS e- à Secretaria Nacional
de Irrigação, concluindo o Projeto do DNOCS, que será amp1iado para tr8s áreas importantes <J.ue-sen.am-: -irrigaçãO, pisei-cultura e açudagem. Será feito um orçamento de recursos
para o Nordeste e com base nele se procurará localizar as
se faz necessária a instalação de novos açudes, poços etc,
de maneira que a regiãO fique mais ou menos abastecida eni
termos de água para as emeigências. Planeja-se tam,bém desenvolver grandes barragens, inclusive a Barragem do Castanhão, no Ceará, a fim de que elas sirvam para iTrig3.r os
solos que são próprios para esse fun. No Ceará temos algo
em tomo de 200 mil ]ieC:tareS Possíveis de serem irrigados,
que são mais do que suficientes para tornar ·o Cêárá~iiDl Estado
próspero- isso também ocorre nos demais E_stados do semi-árido. O caminho que podemos trilhar no presente momento
é formar um grupo de pressão que leve o DNOCS a se tomar
um órgão capaz de lutar contra a seca e canalizar para a
região do semi-árido os recursos orçamentários que são necessários para que o problema da seca seja enfrentado. Obrigado.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Sr. ·Presidente,
diante da advertência de V. EX', quero apenas agradecer aos
Senadores que me apartearam e pedir desculpas ao Senador
João Calmon pela alusão à sua idade, mas, na verdade, foi
mais uma homenagem a S. Ex•, por essa capacidade que tem
realmente de sonhar, de ousar sobretudo em favor da educação e agora da região Nordeste.
O Sr. Jqão Clllmon- V. Ex• me permite um aparte?

e

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Pois nã-o, Senaàor
João Calmon.
O Sr. Joio Calmoo --Tenho a impressão de que as
Bancadas nordestinas na Câmara e no Senado estão subestimando o seu poder de pressão. Se somarmos os votos -de
todos os Deputados e Senadores nordestinos, essa iníciatiVapelo menos teria um mérito, não despiciendo: voltar a chamar
a atenção do País para o drama do Nordeste. A tentativa
me parece válida. Uma vez aceita essa sugestão, voltará a
ser focalizado esse problema angustioso, dramático, do Nordeste. Essa iniciativa Só teria como conSecJüência u:in beneficio
adicional para o Nordeste, cujo drama deixou de aparecer
com o mesmo relevo, a meSina gravidade, de que nos outros
anos ele se revestiu. Fica essa sugestão, nobre Senador Gari~
baldi Alves Filho, não porque eu tenha profundas raízes nordestinas, mas porque acredito que o Nordeste, depoiS de ter
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recebido esse golpe, durante o -governo de um nordestino,
tem todo o direito de voltar à luta.
__ O SR. GARIBALDI ALVES FILHO -Agradeço ao Senador João Calmon e, como já disse,. vou me aprofundar
nessa sugestão, que é relançar o Projeto do DNOCS na revisão
constituciona1.
Muito obrigado. (Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Albano Franco - Almir Gabriel - Bello Parga - Beni
V eras- Carlos De'Carli - Dirceu Carneiro-- Eduardo
Suplicy - Gilberto Miranda - Jarbas Passarinho - João
.Calmon - José Paulo Biso1 - Márcio Lacerda - Marco
Maciel - Odacir Soares - Pedro Simon - Ronan Tito.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Passa-se
à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N' 2, DE 1993
(Incluída em Orde'm do Dia, nos termos do art.
357 do Regimento Interno)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n' 2, de 1993 (n' 48/91, na
Câmara dos Deputados), que altera dispositivos da
Constituição Federal (Sistema Tributário Nacional),
tendo
Parecer favorável, sob n"' 25, de 1993, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. (Terceira sessão
de discussão.)
Em obediência ao disposto no art. 357 do Regimento
Interno, transcorre hoje o terceiro dia de discussão da proposta
e apresentação de emenda assinada por 1/3, no mínimo, da
composição do Senado.
Discussão da proposta de Emenda à ConstitUição n"' 2,
·
em primeiro turno.
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente. peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem V.
EX" a palavra.
O SR.~JARBAS PASSARINHO (PDS...:. fiA.: Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
temOs no-tado Ultiffi-árTú~nte- quando digo ultimamente, ~e firo-me aos últimos dias -movimentação muito grande, e
ontem se juntaram, no que eu chamaria de uma salada russa,
.ou americana, ·o patronato e a representação sindical das ca~e·
· g9rias não-económicas, em Sã"o Paulo, para protestar contra
o Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira.
O Senado Federal, ultimamente, tem sido objeto de muita
pressão por parte de diferentes setores da economia brasileira.
O Presidente da CNI, Senador Albano Franco, fez um discurso
cujo preço está pagando aos seus companheiros de patronato.
No entanto, em seu discurso, S. Ex~ rendeu-se ao fato de
que o_ império das circunstâncias o obrigaria, naturalmente,
a aprovar o imposto, mas mediante emendas qu,e pretende
apresentar. Do ponto de vista de S. Er, tais emendas modificariam as- maiores desvantagens que hoje são apontadas na
introdução do referido imposto.
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Ontem, no momento 'em que tive oportunidade de falar,
manifestei minha preocupação com o provisório. Citei até
o fato narrado por André Maurois, na sua biografia de Lyautey. Segundo ele, Lyautey, quando conquistou Marrocos para
a França, observou que o sultão estava muito humilhado.
Então mandou seu general mais jovem procurar o sultão e
dizer-lhe que a presen_ça das_tropas francesas seria provisória.
O sultão coçou a barbicha e-disse: "Alá, quando fez o mundo,
disse a mesma coisa".
O imposto provisório, se não tárilariliOs CUidado, -ficará
·
definitivo. Esse é o primeiro ponto.
Segundo, parece-me que, embora os banqueiros sejam
os campeões da impopularidade nacional -isso até nos livra
de sermos nós, como políticos, os campeões - tiveram uma
atuação que pareceu lúcida, mostrando que não são os bancos
os grandes favorecidos pelo imposto. Eles irão repassar, não
serão prejudicados e, automaticamente, quem irá pãgar é a
comunidade como um todo. Resta saber se isso é, como dizia
o Senador Albano Franco, um imperativo da circunstância
ou se haveria alguma possibilidade diferente.
O Sr. Albano Frarico- Permite-me V. EX' um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO

-'~Com

prazer ouço V.

Ex•
O Sr. Albano Franco- Com o espírito pUblico que lhe
é peculiar e a sua inteligência privilegiada, V. Ex~- aborda
em poucas palavras o assunto do momento, no Congresso
Nacional e no Pais, acei"ca da instituiÇãO-do IPMF. Aproveito
a oportunidade, Senador Jarbas Passarinho, para dizer que
essa iniciativa, a qual já vem sendo debatida há cerca de
dois anos, era no sentido de atingirmos aquilo que hoje muita
gente da sociedade deseja: a questão do imposto únloo-. Ao
assumirmos uma posição, inClusive contrariando os nossos
interesses empresariais~ ma:s de acordo com a nossa consciên~
cia, também vinculamos a nossa posição às emendas. Essas
visam corrigir, principalmente a originãlidade do projeto. São
três as emendas: a primeira víS-a assegurar de_finitivamerite
que o imposto é -tranSitório. Sf:!á -pOr ap-enas 12 meses. Por
que isso 7 Porque, inclusive, este ano, vamos ter a revisão
constitucional, quando -se Deus quiser, Senador Jarbas Passarinho e Srs. Senadores - faremos uma ampla reforma
tributária que é a esperança, hoje, de toda a sociedade brasileira. A nossa segunda emenda visa assegurar 50% dos recursos arrecadados para pagamento da dívida interna que é, hoje,
a razão primordial dos juros exorbitantes e insuportáveis oo.:
brados, atualmente, no mercado fínanceifó.- E a nossa terceira
emenda visa reduzir a contribuição do Finsocial, porque alguma coisa de tributação seria diminuída na prOposta original
do Governo. É por isso que, em favor da governabilidade,
dizíamos em nosso pronunciamento que ----=. ComO senador
e empresário itldustrial- o empresariado industrial brasileiro
não vai ser, nem poderá ser, acusado de inviabilizar a governabilidade. Agradeço as ponderações de V. El<f que me dão
tranqüilidade, principalmente, quanto à minha consCiência
e ao meu posicionamento neste momento.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Sem dúvida, a primeira
emenda, por exemplo, que V. Ex• apresenta já reduz no prazo,
porque aqui se diz que é provisório, maS --irá até o dia 31
de dezembro de 1994.
... '-~União poderá instituir, nos termos de lei complementar, com vigência até 31 de dezembro de 1994."
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Se o objetivo, como diz o Senador Albano Franco, é
realmente pensar-se em um imposto que substituísse - não
sei se poderia substituir - os 51 impostos existentes de uma
vez, ou pelo menos reduzi-los, há a necessidade desse novo
imposto, contudo a .sua transitoriedade deve ser reduzida.
Fico de acordo com a emenda. Há possibilidade de, durante um ano fiscal e tributário, se chegar a uma conclusão.
Segundo, é fora de dúvida, hoje, que se diz- isso não
agradará, naturalmente, ao Presidente da República e, provavelmente, aos Seus Líderes, na Casa - que será, também,
uma fonte autónoma de inflação.
No caso de pessoas que não têm posses, senão o salário
- o meu caso é este: tenho conta no Banco do Brasil que
paga Os nieus Subsídios de Senador; tenho conta em outro
banco, para o qual transfiro parte desse subsídio, para aplicações. Com o meu- cheque de retirada de caixa para o outro
bailco, implica que já estou-pagando imposto a mim mesmo,
pois não há operação financeira, já que estou transferindo
aquilo que é meu de um banco para outro.
Pelo que se pode verificar. e se essa regulamentação não
for feita com cuidado, na verdade, serão os assalariados que
vão pagar, a cada cheque emitido.
Ontem, ainda em discussão aqui, falou~se que esse impostO-_ poderia ser o ~IB _da economia informal. Há até -querri
admita que o Produto Interno Bruto da economia informal
é maior do que o Produto Interno Bruto. Isso é admitido
pelo IBGE.
Do meu ponto de vista, é um absurdo! Mas, de qualquer
maneira, ele é grande. Que ele atinja essa paite, cOncordoplenamente. porque é uma disputa justa que se faz hOje entre
a chamada economia informal com aqueles que pagam seus
impostos religiosamente.
Mesmo quando dizem que não pagam, como o Senador
Ney Maranhão, verifica-se depois que foi apenas uma expressão indevida que S~ Ex~ utilizou, pois que tem agora uma
ca~a de alforria completa, provando que S. Ex• paga. É essa
a difere_nça que existe.
Teremos dois papéis a discutir no Senado, em poucos
dias: aprovar o imposto, sob que condições, e depois como
fazer sua regulamentação em lei complementar.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite V. EX' um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço o nobre Senador
Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Jarbas Passarinho,
é importante que V. Ex~ tenha mencionado essa reação de
diversos segmentos da economia, da sociedade, envolvendo
empresários e trabalhadores relativamente à apreciação do
Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras. O Senado Federal está se vendo como objeto da atenção, em es.cala
muito mais acentuada do que o foi a Câmara dos- Deputados,
quando foi apreciada esta mensagem de emenda constitucional. Na verdade, o Senado vai estar sob o foco da atenção,
pelo que se observa agora, com muito maior intensidade do
que o foi na Câmara, por isso precisamos estar atentos a
esse movimento. É preciso analisar um pouco as razões pelas
quais há tanta grita com respeito a qUalquer alteraÇão de
imposto. A situaÇão é muito delicada. Em boa parte isso
decorre por não estarmos tomando suficientemente clai"o- o
que é feito com os recursos eventualmente arrecadados, com
o Orçamento da União. Cabe-nós responsabilidade, no Congresso Nacional, junto com o Executivo. No ano passado
houve falhas na elaboração do Orçamento, que foi aprovado
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no dia 19 de dezembro. Já estamos em meados de fevereiro
ou seja, muitó ã.lé:rD. do prazo considerado normal. Entre

t9

de dezembro e 8 de fevereiro aconteceram transforrD.açQts

na mensagem aprovada pelo Congresso Nacional, até hoJe
objeto de análise da Comissão Mista de Orçamento. O PreSidente Mauro Benevides havia salientado que, ao longo de
1992, todo o esforço se faria no ·sentido de evitar problemas
com a elaboração do orçamento. Pois bem, estamos no dia
entária. A imprensa, hoje, noticia-que (f Senador Relator,
Mansueto de Lav.or, promete para o dia 26 de março, a Mensagem Orçamentána, quando o Prodasen a colocará à disposição
de todos. Devemos tê-la impressa até o dia 2 de março. Ora,
se nós, Parlamentares, temos dificuldade em conhecer as intenções dos gastos públicos de 1993, a sociedade está completamente alheia ao q-ue se passa~- Acredito que o cidadão brasileiro, ao pensar em qualquer acréscimo de imposto, precisa
ter uma idéia mais clara do que será feitO -com o qUe for
arrecadado - precisamos avançar nessa direção. Todos os
segmentos da sociedade brasileira, com o exemplo dado pelo
Congresso Nacional, devem estar preocupados em esclarecer
o destino de cada cruzeiro arrecadado. Caso contrário, haverá
essa grita geral contra qualquer imposto. A manifestação de
ontem, por exemplo, dos empresários, pelo que pude observar
pelas imagens, pelos discursos, era de natureza geral. Não
se pensava senão em lutar contra qualquer acréscimo de imposto. Até mesmo o Prefeito da cidade de São Paulo, Paulo
Salim Maluf, que acaba de aumentar o IPTU para grande
parte da classe média, também se posicionou contia- aumento
d.e qualquer imposto. O IPTU, na capital paulista, aumentou,
para grande parte da população, de 0,2% para 0,6%, com~
exceção dos proprietários de imóveís- de grande valor, que
tiveram redução de 1% para 0,6%. Aqueles que defendem
a idéia do Imposto Único alegam que o IPMF vai causar
impacto inflacionáriO-. Pergunto: e o Imposto Único de 1%?
Não seria maior do que o índice de 0,25% propOsto-- pelo
IPMF? Teria ó Imposto Único, substituindo mais de cinqüenta
impostos, eqüidade? Uma das vantagens da experiência do
IPMF está no fato de se constituir numa ·analise do que pode
ser a introdução do Imposto Único. Se for verdade, como
alegaram alguns empresários, que o IPMF resultará em sonegação de impostos, em suspensão da utilização de cheques,
imaginem se a alíquota aumentar de 0,25% para 1%. Ocotterá
que. para se obter o mesmo nível de arrecadação. a alíquota
deverá ser aumentada para 2%. Haverá novamente a fuga
dos cheques e a sonegação; a arrecadação aumentará. O ciclo,
portanto, prosseguirá, até que ocorra a inevitável autodestruição desse imposto. Eu gostaria de ressaltar, Senador Jarbas
Passarinho, que precisamos estar conscientes da receita, da
estrutura de impostos e das despesas, para que cada brasileiro
sinta que seu direito à cidadania está sendo plenamente respeitado e para que a discussão sobre os impostos ganhe maior
racionalidade.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Quer dizer que eu
posso concluir que V. EX' defende a proposta, como está?
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Jarbas Passarinho,
avalio que o Congresso Nacional, hoje, preciSa ter reSponsabilidade para suprir recursos, em vista dos compromissos que
impós ao TesOUrO Nacional. Ao longo desses últimos dois
anos, por exemplo, ressaltei que setia demasiadamente pesado, para o Brasil. arcar com as dívidas assumidas junto aos
credores internaciOnais. Expus que estarl3nios impondo aos
brasileiros uma carga que esta~a além da nossa capacidade
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de pagamento, a não ser que houvesse emissão de moeda!;,
de seignorage, ampliando o endividamento in.temo. Isso vem
acontecendo nos últimos meses, nu~a escala tnàior do que
a adequada para compatibilizar as metas de estabilidade de
preços e de retoinada de crescimento. Fui_ voz minoritária;
foram aprovados os acordos. Como o Çon_gresso Naci~nal,
agora, adotará medidas para tentar equilibrar as. contas governamentais? Não creio que seja sempre necessário um Governo
evitar qualquer déficit. Muitas vezes, um déficit orçamentário
constitui medida_correta e adequada de polític.a:_económica,
especialmente para levar adiante uma tendência de retomada
de crescimento. Precisamos- se não desta- de outra alternativa. O IPMF foi o que sobrou da proposta do Governo sobre
Ajuste Fiscal. Não considero esse imposto ideal; há limitações,
como ocorre em relação ao Imposto Único. Preocupo-me,
assim córito V. Ex~, sobre o que fazer diante do dilema que
ora se apresenta. Temos alguns dias para a decisão.
O SR. JARBAS PASSARINHO- É temeridade minha,
nobre Senador, trocar opiniões, sobre este tema, com V. Ex•,
que é um economista brilhante. Aliás, confesso que tenho
uma particular aversão à área tributária. Quando fui Governador, havia apenas um imposto - o Imposto de Vendas
e Consignações - e foi mais fácil eu me assenhorear da situação. Quando discutimos, na Constituinte, sobre tributos, verifiquei algo surpreendente - V. EX' não nos dava a honra
de estar presente ao Congresso - : havia um partido monolítico - não era o de V. Ex•, nem o meu, era o partido
monolítico dos tributaristas- que juntava desde o Dr. José
Serra até o Dr. César Maia, desde o Dr. Roberto Campos
até o Dr. Domelles; eles trabalhavam juntos e nos deram
essa Constituição que está aí, no campo tributário, onde, indiscutivelmente, vai ser muito difícil a União conseguir reaver
a sua possibilidade de ter recursos próprios como tinha antes,
a partir do momento em que se fizeram essas transferências
para os estados e os municípios, sem ao mesmo tempo determinar que esses estados e municípios tiveSSein a responsabilidade da execução de tarefas.
Lembro-me que até o Dr. Delfim disse uma vez: -Quero
ver, agora, o Piauí construir uma hidrelétrica! E ficamos com
esse problema geral.
V. Ex• aproveitou, com a habilidade de político brilhante
que é, a oportunidade do aparte para dar uma alfinetada
no Prefeito de São Paulo, Presidente do meu Partido. Mas
não me consta que S. E~ tenha criado um novo imposto.
Até estou estranhando - -não estou a par do assunto porque se dizia muito que a Prefeita Erundina é que tinha
criado IPTU extremamente gravosos, violentos contra a população. Mas eu só me permitiria discordar nunt ponto: não
se trata, evidentemente, de um novo imposto; ele estaria aumentando uma alíquota.
_Aqui, no caso, estamos criando um novo imposto, e esse
novo imposto pretendia ser, pelo que se discutiu, em política
tributária e em ajuste fiscal, uma substituição de alguns dos
impostos que pesam, hoje, sobre a sociedade brasileira e,
muito especialmente, como fonte autónoma de inflação, como
o Finsocial.
A outra parte a que V, Ex• se refere já é diferente,
é relativamente à forma de gastar os recursos ou de desperdiçá-los. Ontem tivemos oportunidade de debater, e tive a honra
de receber o aparte de V. EX' sobre a política nacional de
segurança alimentar que o PT apresentou. Eu mostrei que
o desperdício demonstrado pelo jornal O Globo era da ordem

~
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de 180 trilhões de cruzeiros. Se esses desperdícios fossem
evitados, não haveria necessidade de se adotar de novos impostos, porque haveria até 54 trilhões a mais do que se pretende obter em termos de arrecadação.
Concordo com a observação muito objetiva, muito realista de V. Ex•, quando eu disse que precisávamos proporcionar ao Governo 'oS meios para qUe ele poSSa ter condições
de governar o País. Temos. que ter cuidado, provavelmente,
na hora de fazer esta lei complementar.
E gostaria de acrescentar ainda, Sr. Presidente, o seguinte: V. Ex~ tem presidido as sessões e tem colocado essa questão
em discussão. Mas. a matéria não foi ainda discutida e, se
não me engano, esse jã é o terceirO -aía.-Teremos, pelo Regimento, mais dois dias de discussão. Quando ínidãi'moS a semana que vem não discutiremos mais· a matéria, ela já estará
praticamente com o prazo de discussão perempto. Então, é
estranho que o Senado esteja silencioso sobre a matéria e
que, através da leitura dos jornais, apenãs tenhaniOS nõtíCias
de que o Presidente ficou irritado com esta ou aquela manifestação, sem sabermos o que se passa realmente. Porque, veja
V. Ex~, embora não tenha visto o braço sindical do partido
de V. Ex~ lá na reunião, não sei se esteve, vi -à Força Sindicai
- é uma liderança sindical, indiscutivelmente, tem seu valor
-protestando violentamente contra o imposto, ao lado da
Fiesp. Classifiqu-ei o fato de uma ~'Salada real". Antigamente,
chamava-se de salada russa ou americana, a s-alada composta
de vários ingredientes ao mesmo tempo.
Estou lastimando, Presidente Chagas Rodrigues, que V.
Ex~ vá presidir, segtirãmente, mais duas sessões, onde a matéria não será discutida, para que, em seguida, tenhamos apenas
o prazo exíguo do encaminhamento de votação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Continua
em discussão a matéria.
Concedo a palavra ao no.bre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY -(PT- SP. Para discutir
a matéria. Sem revisão do orador.) - Sinto-me, Senador
Jarbas Passarinho, com a responsabilidade de fazer uma reflexão sobre o IPMF, no que concerne à responsabilidade que
teremos pela frente ao discutir esse imposto. Em especial,
o Senado precisa estar sensível às manifestªções de toda a
sociedade brasileira. Esclareço ao nol;>re S~9~dor ~arba~ P_assarinho que, pelo que pude observar pelo noticiári_o, estava
presente, ontem, o Secretário-Geral da Cçntral Unica dos
Trabalhadores, Gilmar Carneiro, que, inclusive, é Presidente
do Sindicato dos Bancários do Estado de São Paulo, mas
não estava ainda ofiçialmente em nome da CUT. Aliás, quero
observar que a CUT não é propriamente ~ braço sindical
do Partido dos Trabalhadores; é uma Central Uni_~ dos Trabalhadores, independente do PT, ainda que sua direção tenha
grande familiaridade com este Partido. O Presi9~nte da CUT,
o seu secretário-geral e seus diretores, quase todos, coincidentemente são membros do Partido dos Trabalhadores.
· O Sr. Jarbas Passarinho -O aparte oportuno seria em
vice-versa, como diz o ilustre Senador pelo Maranhão. Parece-me que a CUT é tão independente do PT como o PT
deve ser independente do sindicalismo.
O SR. EDUARDO SUPLICY- É fato, e V. Ex• conhece
bem a história deste País, que o Partido dos TrabalhãdOres
nasceu sobretudo dos movimentos sociais e da lUta sindical.
Então, procede a observação Qe V. EX' Mas não considero
que seja, digamos, um braço do meu Partido.
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O Sr. Jarbas Passarinho- Se V, Ex' me permite a provocação: está perdendo o local de origem; está sendo pratiCamente varrido da sua área natal, que foi o ABC.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Ao contrário. Em todas
as cidades do ABC, o Partido dos Trabalhadores teve uma
votação muito expressiva.
O Sr. Jarbas Passàriiiho ....:.._ Perdeu as prefeituras ...
O SR. EDUARDO SUPLICY- Tanto é que venceu em
Diadema, e em Santo André~ em São Bernardo e em São
Caetano, os candidatos a prefeito tiveram uma votação supe~
rior a 30 e 40%. Portanto, constitui-se ainda um Partido muito
forte. O que ocorreu foi a união de diversos partidos, dO
PTB, do PDS, do PFL, do PMDB para enfrentar este meu
Partido que - repito - lá contlDua muito forte.
O Sr. Jarbas Passarinho- Mas, como um bom econo~
inista, V. Ex~ não pode, evidentemente, ignorar a aritmética.
No caso, o Partido de V. Ex• era majoritário no ABC, e
nas três cidades perdeu. V. EX" trouxe o D para o seu argumento, que é Diadema. Falei no ABC. Onde V. Ex~ se b~eou
para defender a vitória foi no D. que, como sabemos, tem
a influência do famoso parente do Presidente Lula, o Chico-.
Não foi ele o grande responsável pela vitória? Aliás, náó
pertencia ao PT. era mais ligado ao Partidão.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sim, mas o Frei Chico
é de São Caetano. Quem é de Diadema, Senador Jarbits Pas~a:..
rinho, é uma das maiores lideranças em São Bernardo, porque
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de São Bernarcl9
do Campo e Diadema, Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho,
porque ele mora e é cidadão de Diadenia. _
Mas o PT continua forte no ABCD. Aliás, ABC- permita-me, Senador Jarbas Passarinho - é o nome que se 4á
para toda a região, não apenas das cidades que começam
com André, Bernardo e Caetano, mas também para cidades
como Diadema, RiO Grande da Serra, Mauá, e outras ãli
da região.
f~
V.

O Sr. Jarbas Passarinho- Um dia, com mais tempo,
me dará essa lição completa. Por enquanto, ai-.jda

Ex~

~=~~-

.

-

O SR. EDUARDO SUPLICY- V. Ex• mencionou o
Prefeito Paulo Maluf. Reconheço que S. Ex~ garlhou- em SãO
Paulo; ma5:, em debates pelas emissoras de teleVisão, eu fâiíâ
uma' proposta para que se in-troduzisse, na cidade de $ãQ.
Paulo, o chamado bilhete integrado, bilhete único, que pOderia ter diversas formas; t>Oderia ser um bilhete como o lftie
existe nas Cidades de São Francisco, Toronto, Milão, Rdfua
e outras. Em São Francisco, um bilhete vale por duas horãs;
e·m Milão, 75 minutos, e a pessoa pode tomar tantas conduções
quantas desejar riesse intervalo de tempo.
Assim, cm contraposição ã proposta do Prefeito eleito
na cidade de S:io Paulo, Paulo Maluf, de construção de_-2_3
terminais de integração, eu dizia que era muito melhor o
bilhete de integração, o bilhete úil.icó, do que ter a integra'Ç~
possível em apenas 23 ou 25 pontos da cidade; mas S. l!x•
argumentava que a minha proposta só valia para cidades pequenas, como São Francisco; e não para uma metrópole ceili:io
São Paulo.
Pois bem, fiCo contente em saber que; conforme fOi anunciado nesta semana, a Secretaria Municipal de Transporte
e o Prefeito Paulo Maluf estão estudando o que eu ha_vja
pi'oposto nos debates, ou seja, a prõposta de um bilh~te ~~e
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vale por um dia, por urna semana, por um mês, e obviamente,
se quiser, pode usar a proposta que vale por dois dias. Inclusive, estou -encaminhando a S. Er. um folheto contendo diversos tipos de bilhete, tais como: por 75 minutos, por dia, por
semana, por mês, para idosos, aposentados, jovens, estudantes. Quer dizer, é um conjunto de dez tipos diferentes de
bilhetes, que existem, por exemplo, nà "cidade de Milão, com
2 milhões de habitantes, e onde funcionam muito bem desde
1970.
.

..,O Sr. Jarbas Passarinho ...:.... Mas ele aCeitOu a proposta
de V. Ex• e a executou.
OSR. EDUARDOSUPLICY -Não, ainda não executou.
Como cidadão, posso propor isso.
O Sr. Jarbas Passarinho- Mas vài' Cxecutar. Então,
V. Ex~ há de convir que é um homem que' tem capacidade
de receber boas idéias e eXecutáwlas, -mesmo vindas dos seus
opositores. Quando V. EX' disse que ele foi eleito lá - e
usou qualquer expressão mais af - não rile pude conter de
repetir: para sorte nossa do Senado, porque assim contamos
com V. Er de segunda a sexta-feira aqui, no exemplo permanente do bom Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Obrigado, Senador J ar·
bas Passarinho.
Eu gostaria de abordar aqui o que podem ser vantagens
e desvantag~ns do lP'MF, até para, refletindo e pensando
alto, colaborar_ para a decisão que vamos ter que tomar.
O GoVeniO-dá-nos conta de que há um rombo, um déficit
muito significativo. Parte deste déficit, inclusive, decorre, como salientei, das obrigações de pagamento do serviço da dívida
externa aos credores internitcionais, lenlbrap.do que a Resolução o'l' 80/90, do Senado, diz que só -poderíamos aprovar aqui
compromissos para pagar credores internacionais desde que
houvesse capacidade de pagamento, capacidade essa que é
definida pela Resolução n' 80!90 como a diferença entre as
receitas e as despesas do Governo, mais as necessidades de
financiamento não inflacionário do deSenvolvimento económico. Isto é exatamente o que significa o seignorage, o aumento da base monetária necessária para financiar o desenvolvimento dt: fo;rma não inflacionária. Alertei para o fato de
estarmos aqui atendendo a solicitações dos credores externos
além da nossa conta.
Ainda ontem, ao receber a visita de senhores representantes do Governo da Grã-Bretanha, disse-lhes, quando me
perguntaram sobre a minha visão, que eu procurava seguir,
com respeito a este assunto, alguns ensinãmentos de um gran. de economista inglês, John Maynard Keynes, que dizia, no
seu livro "As Conseqüências Bconôlnicas da Paz''. que não
se poderia exígir da Alemanha - isto ele escreveu em 1919
-que pagasse as reparações de guerra além da sua capacidade. Se a Inglaterra, a França e os Estados Unidos a obrigassem a fazer isso, iria acabar em tragédia, como acabou acontecendo, e a lição só foi aprendida após a Segunda Guerra
Mundial, quando os governos vencedores, então, em especial
os Estados Unidos, instituíram o Plano Marshall.
Assim, o que está comprovado agora é que não tínhamos,
de fato, capacidade de pagamento; não tínhamos a diferença
entre a receita e a despesa governamental com sobra suficiente
para pagar todos os compromissos a que nos estamos obrigando pelos acordos aprovados. Então, agora, o Governo
precisa nos colocar a inevitabilidade de ir buscar mais recursos
para enfrentar as suas despesas, e af estão colocadas necessi-
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dades. Inclusive, na Câmara dos Deputados, salientou-se a
necessidade de se obedecer à ConstituiçãO. Assim, pelo menos
18% têm que ir para a educação; colocou-se ali que os recursos
para a educação em boa parte têm que ser para os menores
carentes, cujas oportunidades de acesso à educação estão inviabilizadas hoje; também colocou-se como importante que
boa parte desses recursos seja para a habitação popular em
especial, ainda m.ais em função do déficit que existe.
O Sr. Jarbas Passarlobo - Permite-me V. Ex• ainda
uma pequena interrupção?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não, nobre Senador.
O Sr. Jarbas Passarinho - É sobre uma dúvida que
eu gostaria de esclarecer com V. Er, que é altamente credenw
ciado como conhecedor da matéria. Quando eu ainda participava do Governo, na preparação do Orçamento que ia ser
enviado ao Congresso, tive uma surpresa: nossos encargos
com _o pagamento da dívida interna representavam o dobro,
Cm relação ao PIB, dos encargos com o pagamento da dívida
externa - esta, se a memória não me trai, era pouco acima
de 1% do PIB; e os encargos com a dívida interna - que
V. Ext sabe que está brutal no País - exigiam mais de 2%
do Pm. Concordo, plenamente, em que toda e qualquer possibilidade de renegociar a dívida - e isto eu já fazia ainda
ao tempo em que representava o Governo aqui - deve ser
estimulada. É aquela frase do Dr. Tancredo Neves, que depois
ficou- famosa: "Não se deve pagar a dívida com a fome do
povo". O exemplo que V. Ex~ cita, da Alemanha, é perfeito.
Tive a oportunidade -de ler a respeito do que aconteceu a
partir do momento em que a Alemanha foi obrigada a fazer
aquele pagamento; ela perdeu também área territorial, mas,
depois, graças ao influxo de dólar americano, ela teve a sua
economia restabelecida. É evidente que quanto menor a nossa
responsabilidade com esse pagamento, melhor para nós. Mas
pergunto a V. E~ se, neste caso, caberia a observação feita
por um economista nosso, do Parlamento ~não me lembro
qual foi - de que deveríamos usar parte das reservas, e já
chegamos a ter 20 bilhões de dólares, para aliviar também
o pagamento da dívida interna.
O SR. EDUARDo SUPLICY -A questão que V. EX'
levanta é de grande relevâ~cia. O economista e Deputado
António Delfim Netto, do PDS, tem ressaltado, n~es últimos
tempos, que o Governo se havia utilizado do lançamento de
títulos, oferecendo taxas de juros significativamente altas pa~a
atrair recursos do exterior. que, põi sua vez. ajudararil a aumentar as reservas. Por isso é que S. Ex~ salientava que as
reservas foram elevadas em três ou quatro bilhões de dólares
além do que ele avaliava como o necessário. Isso tem a ver
com a nossa decisão a respeito e com a proposição do Senador
Albano Franco - que ouvi agora - de que 50% do IPMF
deveriam, etitão, ser- destinados ao pagamento dos serviços
da dívida interna. Avalio que esta proposição deve ser analisada com prudência.
Vejamos se estou correto no meu modo de pensar. O
Governo adquiriu divisas, em parte, p3.ra pagar Os credores
internacionais e, em pãite, para aumentar as suas reservas.
Houve alguns instrumentos para que isto acontecesse: boa
parte foi a emissão de_ moeda além do necessário para financiar
o desenvolvimento sem inflação; noutra parte, foi at:ravés do_
endividamento interno, que tem, por característica, exalamente a emissão de títulos, oferecendo-se taxas de juros muito
atrativas. Isso tem, como contrapartida, taxas de juros altas
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no mercado, se bem que fazem com que o Governo consiga
vender os seus títulos, mas a um custo muito alto.
Então, na proposição orçamentária que estamos aqtii por
apreciar, é fato, Senador Jarbas Passarinho, que uma parte
ainda maior do que nos anos de 1991 e 1992 será destmada
ao pagamento dos serviços da dívida, tanto externa quanto
interna, maior e crescentemente mais para a iriterna, em boa
parte decorrente desse encaminhamento a que estamos assistindo.
Ainda ontem, no diálogo dos Líderes de Partidos com
o Presidente Itamar Franco, houve um momento em que se
abordou a preocup3ção com o endividamento interno: o que
fazer? Não houve ali uma decisão. No próprio diálogo com
o Presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, quando
o economista e Deputado Aloizio Mercadante mencionou a
preocupação-com a estabilidade, houve, também, uma pre~
pação do Presidente relativamente ao que fazer com o endivtdamento interno; e, a exemplo do que já havia feito com
outros partidos - mencionou inclusive o diálogo tido com
economistas do PDS, como o Deputado Antônio Delfim Netto
- disse que está interessado em ouvir proposições. Acho
que não será fácil o encaminhamento. O Deputado Delfim
Netto colocou ·a proposição de, simplesmente, o Governo
utilizar três a quatro bilhões de dólares das reservas para
construir estradas.
O Sr. Jarbas Passarinho - Nesse caso, Delfim Netto
não estaria seguindo o conselho de Keynes, de investimento
do Estado para esse fim, ao qual os neoliberalistas - esses,
sim, neoliberalistas - são totalmente opostos?
O SR. EDUARDO SUPLICY - António Delfim Netto
é um economista muito mais do que neoliberal. Outro dia,
ouvi de meus companheiros uma condenação-da política neoliberal do Governo. Eu disse: "Esperem lá, é preciso analisar
esta palavra pelo menos com mais cuidado."'
O Sr. Jarbas Passarinho- E com conhecimento de dou·
trina.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sofisticaram, porque,
de repente, atribui-se a expressão neoliberal para economistas
tão diversos como Roberto Campos, Delf1m Netto, Paulo
Haddad e MarCílio Marques Moreira.
Quando o ex-Ministro Delfim Netto propõe_ a injeção
de recursos em estradas, isto é tipicamente uma política, vamos dizer, na tradição keynesiana, é verdade. ~á dificul~ades
para isso, porque entendo que so~ente podena ser fetto na
medida em que o Congresso Nac10nal, no exame do Orçamento destinasse recursos para tal finalidade. E poderíamos
até fazê-to, porque a recuperação das estradas constitu_i, ~em
dúvida, uma das prioridades importantes. Há outros objetivos
de grande significado, como o .combate à pobreza e ~ fome.
O que seria mais adequado, se tivéssemos que optar, dtgamos,
entre o imposto de renda negativo para ~mbater a fome
ou a injeção de recursos em estradas? Sena possível uma
combinação de ambas as coisas?
_
.
Por exemplo, o Senador Garibaldi Alves Filho mena~
nou, hoje, as prioridades no Nordeste, levantando a necessidade de atacarmos o problema da fome, da seca,_ do_desem:
prego. Eu, por exemplo, avalio- e algumas vezes Já dtalog~et
com S. EX' sobre isto - que o imposto d~e _renda n_egahvo
teria uma peculiaridade muito interessante, que sena a d~
prover de recursos aqueles <l:ue re~lme~te estão_ em neces~t
dade ali onde eles estão, seJa no mtenor do Ptauí, do Rio
Grande do Norte, do Pará, ou do Amazonas. Essa medida
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teria, inclusive, grande efeito sobre os movimentos migratórios
no País.
O Sr. Deito Parga- Permite-me V. EX' um aparte, nobre
Senador?
O SR. EDUARDo SUPLICY -Pois não, Senador Bello
Parga.
O Sr. BeiJo Parga- Nobre Senador, a sugestão do Deputado Delfim Netto não se limitava apenas a um investimento
na área social, mas creio que S. Ex• advogava um programa
de rápido retorno, no sentido Pe apressar o crescimento econô~
mico. Gostaria de ouvi-lo a"'esfe respeito também.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Há um sentido impor·
tante de urgência na proposiçãO do Deputado Delfim Netto.
S. Ex~ vislumbrou· a disponibilidade de recursos que estão,
no momento, em mãos do Governo, e apontou, obviamente,
urna das necessidades prementes, que é a recuperação das
estradas. Segundo S. Ex~, isto facilitaria o esCoamento -da
produção, que, por sua vez, garantiria um retoillo económico
rápido, que poderia ser um ativador, um catalisador da atividade económica.
Acho que faz sentido. Trata-se de uma proposição para
ser estudada com seriedade, e o Ministro Paulo Haddad a
está encarando com cuidado, mas por uma outra razão. O
que se sabe da história do volume de reservas· é que ele é
modificável a curto prazo, dependendo de eventuais crises,
às vezes até por fatores externos, como eventualmente uma
guerra no Oriente Médio. São eventos que fazem com que
quem está com a mão n~ massa, quem está no Governo tenha
uma responsabilidade maior do que quem está de fora, apenas
e simplesmente fazendo sugestões.
Acho, contudo, que a proposta do Deputado Delfim Netto é merecedora de reflexão séria. q que o Governo achou
que há algumas limitações à SUa execução, porque, afinal,
não colocamos no Orçamento da União a possibilidade de
se utilizar as reservas da maneira como propôs o Ministro
Delfim Netto. Mas, como o Ministro Delfim Netto foi por
doze anos o que se denominou o czar da economia- Ministro
do Planejamento e da Fazenda - e, portanto, conhece em
profundidade esses mecanismos, então, a pressuposição- que
tenho, e que as pessoas certamente têm, é de que ele não
faria tal proposição se soubesse que ela é1ilviáVCl. Precisamos,
então, estudar essa proposição com seriedade.
Entendo, sobretudo, que devemos estimular o Governo
a ter uma proposta de curto prazo que envolva estabilidade
de preços, retomada do crescimento e erradicação da probreza, porque o tempo urge, e o Governo agora s6 conta com
23 meses e alguns dias pela frente~ É preciso pensarmos juntos
sobre o problema.
Quero até salientar, nobre Senador Jarbas Passarinho,
que ainda na semana passada -gosto de dialogar com meus
oponentes no campo da política, como aqui faço com V. Ex·'
- eu disse ao Deputado Delfim Netto que gostaria muito
de lhe falar e marquei com S. Ex~ uma data próxima, alil.da
sem horário definido, para dialogarmos sobre o imposto de
renda negativo, proposta ·que S. Ex~ acha interessante, até
porque essa proposição será examinada proximamente na Câ~
mara dos Deputados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Proposta
de Emenda à Constituição n') 2 continua em cli'\i"U«'-~'i ..
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O Sr. Garibaldi Alves Filho - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (rMDil- RN. Pela
ordem. Sem revisão do orador.):- Sr. ~r~~idente, tendo em
vista a controvérsia que está existindo em torno do IPMF,
gostaria de fazer uma sugestão a V. Ex• ~ sensibilizar a Liderança do Governo no sentido de que convidasse a Voltar a
esta Casa o Ministro Paulo Haddad. É verdade que S. Ex~
esteve na semana passada, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Mas essa Comissão, como é .óbvio, reúne

apenas alguns Senadores, e o Ministro poderia dar maiores
explicações a respeito do IPMF, dessa vez no plenárío desta
Casa.
·
Eu, pelo menos, sou um dos Senadores que pretende
votar a favor da cobrança desse imposto .. Acredito que o
GoVernõ tem deveres paia com a opinião pública numa hora
em que se faz contra esse imposto uma campanha ffiu1io grande. A frente dela estão empresários e lideranças sindicais.
Assim, seria da maior oportunidade, Sr. Presidente, que
pudéssemos ter aqui de volta o Ministro da_ Fazenda, para
que S. Ex~ nos desse maiores explicações, principalmente agora, quando novos argumentos estão sendo. lançados contra
o IPMF.
Era essa a sugestão que queria fazer a V. Ex•, que pode
articular, então, com o Líder do Governo nesta Casa, Senador
Pedro Simon, que, no momento, não está presente, e com
as outras Lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nobre Senador Gãribaldi Alves Filho, a sugestão de V. Ex• foi ouviáa
com atenção e será encaminhada ao Sr. PreSidente do Senado
para os finS julgados devidos.
O SR. PRESII)ENTE (Chagas Rodrigues)- Não haven·
do mais quem queira discutir. na sessão de hoje, esta proposta
de emenda à Constituição,· a disCussão terá prossegUimento
na próxima semãriã:, na s-e-ssãO" Ordinária ae 'terça-feira, porque,
na segunda-feira~- dar-se-á a instalação da nova Sessão Legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária de terça-feira a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Proposta de Emenda à Constituição n' 9, de 1992
(Incluída em Ordem do Dia nos termos
do art. 358 do Regimento Interno)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n·9 9,- de 1992, éfe aUtoria do Senador José
Eduardo e outros Senhores Senadores, que dá nova redaçãO
ao art. 3" do Ato_das Disposições Con-stituciOnais Transitórias.
(5' Sessão de discussão.)

-2-

Proposta de Emenda à Constituição n~ 2, de 1993
(Incluída em Ordem do Dia nos ternlos
do art. 357 do Regim~nto Interno)
Discussão, em primeiro turno~ da PropOsta de Emenda
à Constituição n' 2, de 1993 (n' 48191, na Cãmara dos Deputa-

dos), que altera dispositivos da Constituição Federal (Sistema
Tributário Nacional), tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 25, de 1993, da Comissão
_ -De Constituição, Justiça Cidadania. (4• Sessão de
discussão.)

e

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer·
rada a sessão.

(Levanta-se_ a sessão

~s _!lh!~min)

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
n' 33, de 1993
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regimentais e regulamentares, e te!ldo em vista
o que consta do Processo n~ 010801/92-8, -resolve transferir
o servidor Antonio Mansur, ocupante da Categoria Funcional
de TécniCo Legislativo-Área de Segurança, Classe "Especial'',
Padrão V, para categoria Funcional de Técn}co LegislativoÁrea de Adminstração, Classe "Especiãl'', Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, e de acordo com o disposto
no § 1", do ~rtigo 23, da Lei n 9 8.112, de 11 de dezembro
de 1990 e no artigo 418, inciso I, do Regulamento Administrativo.
Senado Federal, 2 de fevereiro de 1993. -Mauro Benevides- Carlos Pe'Carli- Márcio Lacerda- Saldanha Derzi
- Iram Saraiva.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
n• 34, de 1993
A Comissão Diretdrã do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regimentais e regulamentares, teridõ em- vistao_ que consta do Processo n9 017295/91-2, resolve transferir
o servidor Antonio Alves dos Santos, ocupante da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo-Área de Transporte, Classe
"Especial". radrão V, para categoria Funcional de_ Técnico
Legislativo-Arca de Administração, Classe "Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, e de acordo
com o disposto no§ 1', do artigo 23, da Lei n' 8.112, de
11 de dezembro de 1990 e no artigo 418, inciso I, do Regula·
. mento Adminstrativo.
Senado Federal, 2 de fevereiro de 1993. -Mauro Benevides- Carlos De'Carli ~ Márcio Lacerda - Saldanha Derzi
- Iram Saraiva.

e

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
n• 35, de 1993
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regimentais e regulamentares, e tendo em vista
o _que consta do Processo n~ 015363/92::.9-, resOlVe transferir
o servidor Paulo Antonio Ferreira Lepletier, ocupante da Categoria FunciOnal de Técnico Le_gi~lativo-Área d~ Segurança,
Classe "Especial", Padrão V, para categoria Funcional de
Técnico Legislativo-Área de Administração, Classe "Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
e de acordo com o disposto no § 1", do artigo 23, da Lei
n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e no artigo 418, inciso
I, do Regulamento Adminstrativo.
Senado Federal, 2 de fevereiro de 1993. -Mauro Renevides- Carlos De'Carli- Márcio Lacerda- Saldanha Derzi
- Iram Saraiva.
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 36, DE 1993

A Comissão Diretora do Senado-Federal, no uso de seus
atribuições regimentais e regulamentares, e tendo em vista
o que consta do Processo n' 009092/92-7, resolve -transferir
o servidor Walmir de Castro Santos, ocupante da Categoria
FunCional de Técnico Legislativo-Área de Segurança, Oasse
"Especial", Padrão V, para a Categoria funcional de Técnico
Legislativo-Área de Administração, Classe "Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, de acordo
com o disposto no § 1', do artigo 23, da Lei n• 8.112, de
11 de dezembro de 1990 e no artigo 418, inciso I, do Regulamento Administrativo.
Senado Federal, 2 de fevereiro de 1993. -Mauro Renevides- Carlos De'Carll - Mlircio Lacerda - Saldanha Derzl
- Iram Saraiva.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 37, DE 1993
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regimentais e regulamentares, e tendo em vista
o que consta do Processo o• 015878/92-9, resolve transferir
o servidor DomingoS Femàndo do Nascimento Salgueiro, oCupante da Categoria Funcional de Técnico Legislativo-Área
de Segurança, <:;lasse "Especial", Padrão V, para a Categoria
Funcionai de Técnico Legislativo-Área de Administração,
Classe "Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, de acordo com o disposto § 1", do artigo 23, da
Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e no artigo 418,
inciso I, do ~egulamento Administrativo.
Senado Federal, 2 de fevereiro-de 1993.- Mauro Benevides- Carlos De'Carli- Márcio Lacerda- Saldanha Derzi
- Iram Saraiva ..
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 38, DE 1993
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regimentais e regulamentares, e tendo em vista
o que consta dos Processos n•s 015708192-6 e 016435/92-3,
resolve transferir o servidor Otavio Mariz de Faria Júnior,
ocUpante da Categoria Funcional de Técnico Legislativo-Área
de Segurança, Classe "Especial", Padrão V, para a Categoria
Funcional de Técnico Legislativo-Área de Administração,
Classe "Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, de acordo com o disposto no § 1"', do artigo 23,
da Lei o• 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e no artigo 418,
incisO I, do Regulamento Administrativo.
Senado Federal, 2 de fevereiro de 1993. -Mauro Bene-vides - Carlos De'Carll - Márcio Lacerda - Saldanha Derzi
Irao Saraiva.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 39, DE 1!/93

Determina a abertura de concurso público para
preenchimento de vagas existen~ no Quadro de Pessoal
do Senado Federai.
A Comissão DiretOra do Senado Federal, no uso da sua
competência regimerttá.l e regulamentar e _tendo em vista a
existência de vagas no Quadro de Péssoal do Senado Federal
criadas pela Resolução n"' 79, de 1992, reSolve:
Art. 1"' Detennin3r a abertura de concurso público para
preenchimento de vagas nas Categorias funcionais de ~nalista
Legislativo-Área de Farmácia 2 (dois) cargos, e na de Técnico
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Legislativo-Área de Radiologia, 4 (quatro) cargos; ;Área de
Reabilitação, 6 (seis) cargos e Área de Odqntologia, 10 (dez)
cargos.
Art. 2"' Delegar competência ao Diretor~Geral do SenaM·
do Federal para designar a Comissão Organizaüora par,, sob
a sua Presidência, aprovar as respectivas instruções norma·
tivas, homologar a classificação dos candidatos, julgar recursos
em última instância, expedir Editais e demais A tos neOOssários
à execução do concurso público, podendo estabelecer e firmar
convênio e termos aditivos com -instituição idônea, Conceituada e apta a participar da execução do concurso, em suas
diversas fases, desde a inscrição de candidatos até a elaboração
da listagem firtal dos habilitados, e designar as Bancas Examinadoras que irão presidir a sua realização em cada área específica.
·
Art. 3• No prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste Ato, o Diretor-Geral providenciará a publicação,
por uma vez., no Diário Ofi.cja)_ cla.l.lp.ião e no Diáti.Q do Çqn_.
gresso Nacional, Seção II, o Edital com as instruções do concurso público, para cada área específica, e em 2(dois) jornais
~ grande circulação, a notícia do concurso com resumo do
Edital.
Art. 4~> A ComissãO Orga~izadora poderá convocar órgão e requisitar servidores do Seriado Federal e dos seus órgãos
à execução do concurso público de que trata o artigo 1~ deste
Ato.
Art. 5• As despesas decorrentes da aplicação desta Ato
correrão à conta d_os recursos orçamentários próprios do Senado Federal.
Art. 6• O presente concurso terá a validade de 2 (dois)
anos, prorrogáveis, mediante Ato da Comissão Diretora, por
igual prazo, por uma única vez.
Art. 1~ Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8"' Revogam-se as disposições em Contrário.
Senado Federal, 2 de fevereiro de 1993. -Mauro Renevides - Carlos De'Carli - Saldanha Derzi- Márcio Lacerda
- Iram Saraiva.
ATO DO PRESIDENTE'
N• 94, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, de acordo cOm o disposto
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da
ComiSsão Dlretora n"' 01. de 1991, resolve exonerar Ana Matildes de Oliveira: do cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, Código AS - 1, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, do Gabinete do Quarto Secretário, Senador Iram
Saraiva, a partir de 2 de fevereiro de 1993.
Senado Federal, 10 de fevereiro de 1993. - Senador
Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
,N• 95, DE 1993

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regiinei:ttal e regulamentar, em- cõnformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, de acordo com o disposto
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da
Comiss~~ Diretora n"' 01,_ d~_1991, resolve exonerar Raymar
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Leite Santos, do cargo, em comissão, de Assessor Técilico,
Código SF-DAS-102.3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Quarto Sécretárió, Seriador Iram Saraiva, a partir de 2 de fevereiro de 1993." - ~ ·
Senado Federal, 10 de fevereiro ·de 1993. - Senador
Humbero Lucena, Presidente.
·
ATO DO I'RI!SlDENTE -_N• 096, ile 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em confqrmidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n91, 1973, de acordo com o disposto
no artigo 243, § 2•, da Lei n' 8.112, de 1990, no Ato da
Comissão Diretora·n~ 01, de 1991, resolve exonerar Hugo
Rodrigues FigUeiredo do cargo, em COIJl.issão, de Secretário
parlamentar, Código AS --..:_1, do Quadro de Pessoal Qo Senado Federal, do gabinete do Segundo Secretário, Senador Marcio Lacerda, a partir de 2 de fevereiro de 1993.
Senado Federal, 11 de fevereiro de 1993. - Senador
Humbero Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 097, de 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares-; resolve ad referendum da
Comissão Diretbfa, revogar o Ato do Presidente n<? 43, de
1992, publicado no DCN II, de 12-2-92, que dispõe sobre
a vinculação da Subsecretaria de Serviços GerãiS à Secretaria
Administrativa.
Senado Federal, 12 de fevereiro de 1993. - Senador
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 098, de 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribuições reginiehtaiS e regUianitmtares, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora -ri9 z:-de 1973, resolve nomear Mariângela Gonçalves Cascão para exercer o cargo; em--comiSSão,
de Chefe de_ Gabinete do Presidente do Senado Federal, Código SF-DAS-101.4, do Quadro de Pessoal do Senado Federal.
seriado Federal, 12 de fevereiro de 1993. - Senador
Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 099, de 1993
O presidente do Senado Federal,' no uso das suas atibuiçóes iegini.entais e regulamentares, em conformidade com a
delegaç-ão de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Dítetora -no;~ 2, de 1973, resolve nomear Estela
Maris de Souza Moscoso, Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe "Especial", Padrão IV, do Qua9ro
de Pessoal do Senado Federal, para exercer o cargo, em comissão, de Diretoi""a da Subsecretaria de Administração de Material e Patrimômio Código SF-DAS-101.4, do Quadro de Pessoal do Senado Federal.
Senado Federal, 12 de fevereiro de 1993. - Senador
Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 100, de 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
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delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 19_73, resolve exon~rar, a pedido, Evaldo Gomes Carneiro Filho, Analista Legislativo, Área
Processo Legislativo, Classe "Especial", Padrão IV, do cargo,
em comissão de Diretoi da Subsecretaria -de ServiçOs Gerais
Código SF-DAS-101.3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal.
Senado Federal, 12 de fevereiro de 1993~ _-_Senador
Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 101, de 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformid3.de com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, resolve nomear Jo~é
· Jabre Baroud, Analista Legislativo, Área- dC Orçamento Público, Classe "Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, para exercer o cargo em Comissão de
Diretor da Subsecretaria de Serviços Gerais, Código SFDAS-101.3, do Quadro de Pessoal do Senado FederaL
Senado Federal, 12 de fevereiro de 1993. - Senador
Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N' 102, de 1993
·O Presidente do Senado Federal, no uso-da suª' competêõ.cia regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competênica 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" 017.312/92-2, tesolve
aposentar, voluntariamente, Mirtô Fraga, ocupante do cargo
isolado de provimento efetivo de Assessor Legislativo DAS-3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal- Parte
.Especial, nos termos do artigo 4", inciso III, alíriea a, da
Constituição da República Federativa do _Brasil, combinado
com os artigos 186, inciso III, alínea a, e 67, da Lei n9 8.112,
de 1990, bem assim como o artigo 11 da Resolução (SF) no
87, de 1989, com_ proventos integrais, obse,rvado o disposto
no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 12 fevereiro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
PORTARIA
N• 03, de 1993
O Diretor-Oeral do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere u artigo 283 do Regulamento Adminis.:
trativo do Senado Federal, e tendo em vista do_ disposto no
artigo 574, § 1", do mesmo Regulame!].to?· resolve, designar
Mário Sérgio da Silva Martins, Analista Legislativo. Sthel
· Nogueira da Gama, Analista Legislativo, e Rubens do Prado
Leite, Analista Legislativo, para, sob a presidência do primeiro, integrarem Comissão de Sindicância incumbida de apurar
os fatos constantes dos Processos n 9 s 002.080/93-1 e
002.081/93-8.
Senado Federal, 12 de fevereiro de 1993. -Manoel Vilela
de Magalhães, Diretor-Geral.
--

ATAS DE COMISSÁO
COMISSÁO DIRETORA
1• ~io extraordinária
realizada em 27 de janeiro de 1993
Às dezoito horas do dia vinte e sete de janeiro de um
mil, novecentos e noventa e três, reúne-se a Comissão Dire-
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tora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presidência,
com a presença dos Excelentíssimos Senhores Senadores Mauro BeneVides, Presidente, Carlos Alberto De'Carli, SegundoVice-Presidente, Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário~ Marcio Lacerda, Segundro Secretário, Saldanha Derzi, Terceiro
Secretário, Iram Saraiva, Ouartro Secretário, LavOisier Maia,
Meira Filho e Beni V eras, Suplentes.
O Senhor Presidente dá início à reunião e concede a
palavra ao Senhor Segundo Vice-Presidente, que submete ao
exame dos presentes:
a) pedido do Diretor da Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro, no sentido de lotar naquela representação 3 (tr:t:s) Guardas de segurança.
·.
Os presentes, após discUssão, apioVam o parecer favorável à solicitação.
b) requerimento do servidor Aldo A. Zagonel dos Santos, solicitando autorização para concluir Cursó de Doutorado
(PhD) em Informação Legislativa e Políticas Públicas, na Universidade Estadual de Nova Iorque;- Estados Unidos.
Os presentes, após discussão, aprovam o parecer favorável à solicitação.
.
.
Continuando, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Senhor Primeiro Secretário, que submete ao exame dos pre··
sentes:
a) proposta de Ato da Comissão Diretora que altera a
base de incidência dos fatores de ajuste da Gratificação de
Atividade Legislativa, da qual havia pedido vista em reuniãO
anterior.
Os presentes, após discussão, aprovam a proposta e assinam o respectivo Ato, que vai à publicação;
b) abaixo-assinado de servidores da Subsecretaria de Ta.;.
quigrafia solicitando a isenção .do registro eletrónico de freqüência, no qual propõe, após uma explanação sobre o assunto, seja mantido o registro eletrónico de freqüência para os
servidores daquela Subsecretaria, que deverá ser feito diariamente, sugerindo, n-o- entanto, que o eventual débito de um
dia possa ser compensado por crédito de outro, devendo a
Subsecretaria de Administração de Pessoal regulamentar considerando essa flexibilidade na apuração das horas trabalhadas.
Os presentes, após- discussão, aprovam a proposta do
Senhor Primeiro Secretário.
c) Processo n'-020556191-8, em que Antonio Thomé requer enquadramento de sua situação funcional, apresentando
voto em separado ao Parecer do Relator, Senhor Primeiro
Vice-Presidente, concluindo o voto contrariamente ao pleito
~presentado e propondo Anteprojeto de Resolução que extingue os cinco cargos em comissão de Assessor do Quadro de
Pessoal do Centro de Informática e Pr~ssamento de Dados
do Senado Federal- PRODA,SEN.
. Após debates, os presentes aprovam o voto em separado
do Senhor Primeiro Secretário e assinam o respectivo Projeto
de Resolução, que é encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa
para as devidas providências.
O" Senhor Presidente, então, passa a palavra ao Senhor
Segundro Secretário, que leva áo exame dos presentes:
·a) parecer ao Processo n"' 009092/92, no qual o servidor
Walmir de Castro Santos, Técnico Legislativo, Área de Segurança, requer a sua transferência para a Área de Processo
Legislativo, no qual conclui favoravelmente, observado o pressuposto da existência de vaga.
Após discussão, os presentes aprovam o parecer.
"
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b) parecer ao Processo n9 013382190-0, com o Relatório
Final da Comissão de Alienação designada pela Portaria n'
10/91, da Direto'ria-G"eral, refe_r~nte ao Leilão de -~ens n~'
1191, promovido p~ll' Senado Federal em 19 e 20 de al:!lil
de 1991, no qual conclui pela homologação do resultado daquele leilão.
Após discussãd/ os Presentes aprovam o parecer.
_ Dando seqüência à reuniãO, -o Senhor Presidente concede
a palavra ao Senhor Terceiro secretário, que leva ao exame
da Comissão Dír~tora:
a) parecer ao-Processo n' 010898192-1, que trata da revisão. do processo administrativo que resultou na demissão do
ex-servidor RicardQ .Va_rgas_, no qual conc_lu~ pela sua reintegração ao Quadro .de.P~ssoal do Senado Federal, na forma
da lei, de acordq .com a conclusão da COmissão de Revisão
de Inquérito Administrativo designada pela Portaria n~' -68,
de 1992, do Senhor Primeiro Secretário.
Após discussão~ o parecer é aprovado pelos presentes;
b) parecer favorável ao Processo n' 018111192-0, em que
o Senhor Senador Flaviano Melo solicita ressarcimento de
despesas médicas, realizadas em Nova Iorque, Estados Unidos
da América.
·
Após discussão, o parecer é aprovado pelos presentes.
.c) parecer ~ayorá:vel ao Processo n 9 016818/92-0, em que
a entidade OASSAB- Obras. de Assistência e .Serviço Social
da Arquidiocese de Brasília solicita a doação de diversos bens
do Senado Federal, considerados inservíveis e antieconómicos.
.
Após discusSãO, o parecer é aprovado pelos presentes.
A seguir, o Senhor Presidente passa a palavra ao Senhor
Quartro Secretário, que submete aos presentes os seguintes
assuntos:
a) parecer aos Processos n~ 017064192-9, 012939192-7,
018189/92-0 e 018624192-8.
Após discussão, o parecer é aprovado pelos presentes.
b) Expediente·em que solicita providências para a homologação do concurso público para Assessor Legislativo do Senado Federal.
Após discusSão·, a Comissão Diretora determina à Admi·
nistração que sejam tomadas todas as providências administrativas necessárias à homologação do referido eç>ncurso.
c) anteprojetO de Resoluçã(, .Que" Alter3 o_Re-gulamento
Administrativo do Senado Federal e dá outras providências",
acrescentando ao gabinete de Senador, eleito Presidente de
Comissão Permanente, dois cargos em comissão de Secretário
Parlamentar.
Após discussão, os presentes aprovam a proposta e assinam, o respectivo Projeto, que _é_ encaminhado à SecretariaGeral da Mesa, para as devidas providências.
O Senhor Pr"êsidente passa a palavra ao Senhor Senador
Beni Veras, Suplente da Comissão Diretora, que apresenta
parecer oral aos Anteprojetos de Resolução que reestruturam
a Subsecretaria de Administração de Material e Património
e a Subsecretaria de Administração de Compras, Contratações
e Alienações; e a Subsecretaria de Serviços Gerais (Processo
n' 017439/92-2), no qual propõe a anexação dos Anteprojetos
ao Anteprojeto de Resolução que trata da Reforma Administrativa do Senado Federal, a fim de ser apreciado na gestão
da próxima Comissão Diretoni.
Após discussão, a proposta é aprovada pelos presentes.
Por fim, o Serihor Presidente concede a palavra ao Senhor
Diretor-Geral que submete à apreciação dos presentes:
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delegou competência. ao Senhor Primeiro Secretário para promover estudos em tOmo da matéria, sUgerindo a criação de
um grupo de trabalho para esse fim, com a participação tamPém dos Senadores Affonso Camargo, Ruy Bacelar e Dirceu
Cãtneiro.
Diretora.
Ao discorrer sobre o tema em debate, o Senhor PresiOs presentes decidem referendar a decisão do Senhor
dente lembrou que há dezoito anOs o Senado Federal não
Presidente.
:
incorpora qualquer aumento na sua área edificada, mas que
b) Solicitação dos Senadores que ocupam cargos de Miexistem projetas com tal objetivo, tendo sido ·essa uma das
nistro de Estado, sobre pagamento da segunda parte da ajuda
preocupações por ocasião do cumprimento de sua primeira
de custo devida no exercício de 1992.
gestão à frente da Comissão Diretora. Infonnou estar inteiOs presentes, após exame, aprovam a matéria, em virtude
rado das dificuldades apontadas·, adiantando que a Comissão
do afastamento ter-se dado após transcorridos 213 (dois terços)
Diretora deverá baixar ato estabelendo critérios para a distrido período da sessão legislativa.
buição de gabinetes aos Senhores Senadores.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
O Senhor Primeiro Secretário recebeu ainda delegação
encerrada a reunião às dezenove horas e trinta minutos, pelo
da Comissão Diretora para solicitar a devolução, no prazo
que eu, João Bosco Altoé, Diretor-Geral, em exercício, e
de 20 dias, de apartamento funcional da SQS 309 não ocupado
Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que
por Senador.
depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
As doze horas e trinta minutos, asSUrite a presidência
Sala da Comissão Diretora, 27 de janeiro de 1993. da reunião o Senhor. Primeiro Vice Presidente, Senador ChaSenador Mauro Benevldes, Presidente.
gas Rodrigues, em virtude da ausência momentânea do Senhor
COMISSÁO DIRETORA
Presidente, que deixou o local para receber, em seu gabinete~
3• reunião ordinária
o Senhor Ministro da Fazenda, Dr. Paulo Haddad. Logo a
reallzada em 4 de fevereiro de 1993
seguir, o Ministro compareceu à Sala de Reuniões, para cumAs onze horas e trinta minutos do dia quatro de fevereiro primentar os Senhores Membros da Comissão Diretora.
de um mil, novecentos e noventa e três, reúne-se a Comissão
Os aSsuntos administrativos analisados pelos presentes
Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presiincluem também o auxílio-moradia, passagens aéreas, remudência, com a presença dos Excelentíssimos Senhores Humneração salarial, lotação em gabinetes, Plano de Carreira.
berto Lucena, Presidente; Chagas Rodrigues, Primeiro Vice- . O Senhor Quartro secretário, Senador Nelson Wedekin, fez
indagações a respeito da pretendida criação de uma CorregePresidente; Levy Dias~ Segundo V ice-Presidente; Júlio Campos, Primeiro Secretário; Nabor Júnior, Segundro Secretário;
doria na estrutura do Senado Federal, recebendo a informação
Júnia Marise, Terceira-Secretária; e Nelson Wedekin, Quardo Senhor Presidente de que a matéria é objeto de Projeto
de ResOlução que tramita na Casa e que deverá ser comple·
tro Secretário.
mentado com a implantação de um Código de Ética.
O Senhor Presidente dá início à reunião, passando os
presentes ao exame da questão do espaço físico do Senado
Por sugestão do Senhor Presidente, e após debate pelos
Federal, particularmente quanto à inadequação dos gabinetes,
presentes, o Senhor Primeiro ·secretário devei"á conduzir estucircunstância que tem gerado manifestações de desagrado dos
dos visando à divulgação das atividades do Senado Federal,
Senhores Senadores, além de suscitar improvisações, como
assunto a ser entregue a um Grupo de Trabalho, para o qual
a junção de duas ou mais salas, sem planejamento ou aproserão convidados os Senhores Senadores Joáo Calmon, Cid
vação prévia. Ao lado de tais inconvenienteS, nem todos os
Carvalho, José Fogaça e Júnia Marise.
integrantes da Comissão e as lideranças dispóem de espaços
Por último, fiedu decidido, por consenso, que a Comissão
e instalações adequados ao bom desempenho de suas ativida- Diretora realizará reuniões Ordinárias toda quinta-feira, às
des, consoante, inclusive, queixa transrititida à Comissão Diteonze horas.
tora pelo Senhqr Líder do PTB, Senador Louremberg Nunes
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
encerra. a reunião às treze boi-as e quinze minutos, pelo que
Rocha.
eu, Manoel Vilela de Magalhães, _Diretor-Geral e Secretário
A esse respeito 'e depois de explanação do Senhor Primeiro Secretário, todos os presentes intervieram com colocações
da Comissão Diretora, lavrei a presenta Ata, que, depois
e sugestões com vista a solucionar tais problemas. O Senhor de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Presidente assegurou que a Comissão Diretora náo vai perSala da Comissão Diretofa, 4 de fevereiro de 1993. mitir a ocupação desordenada do espaço físico. A pn?pósito,
Senador Humberto Lucena, Presidente.

a) Expediente do· Direior do Hospital Regional de Taguatinga solicitando a cessão àquele hospital de diversas caixas
,de filmes para raios x com validade prestes e vencer ·a decisão
favorável do Senhor Presidente, ad referendum da Comissão

