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1.2.2- Commlicação
Da Sr" Eva Blay de ausência do País.
1.2.3"'"""' Comunicação da Presidêricia
-Recebimento dos Ofícios n'' S/175 e S/176, de 1993
(n• 510 e 511/93, na oiigem),solicitarido autorização para
que possa contratar operações de crédito junto a Campa~
nhia Vale do Rio Doce, para os fins que especifica.

emenda, após parecer de plenário. À Comissão Diretora
para redação final.
:
.
.
Redação final do Projeto de Lei da Câmara n' 59/93.
Aprovada. À sançãO.
· -Projeto de Decreto Legislativo n' 7, de 1993 (n•
1%/92, na Câmara dos Deputados), que aprova os Estatutos da União Internacional para a Conservação da Natureza
e dos Re_cursos Naturais (UICN), com vistas à adesão do
Brasil aos mesmos: Aprovado. À Comissão Diretora pararedação final.
- ·
- Redação .final do Projeto de Decreto Legislativo
n' 7193. Aprovada. À promulgação.
-.:::Projeto de Decreto Legislativo n~ 6. de 1985 (n'i'
78/84, na Câmará dos De_putados). que aprova os textos
da Convenção n9 137 e da Recomendação n9 145 da Organização Internacional do Trabalho, relativas às Repercussões
Sociais dos Novos Métodos de Procesamento de Carga
nos Portos, adotados em Genebra, em 25 de junho de
1973, ·dUrante a LVIII Sessão da Conferência Internacional
do Trabalho. Aprovado, após pareceres de plenário, tendo
usado da palavra o Sr. Cid Sabóia de Carvalho. À Comissão
---· Diretórã para redação final.
- Redação fin_al do Projeto de Decreto Legisl"ã"tivo
n~ 6!93. Aprovada. A promulgação.

1.2.4- Discurso do Expediente
SENADOR MARCO MACIEL - Eventos realizados pela Igreja Católica alusivos ao Ano Internacional da
Familia, assim considerado pela ONU o ano de 1994.
1.3- ORDEM DO DIA
- -Projeto de Lei da Câmara n• 59, de 1993 (n•
1.270/91, na Casa de origem), que dispõe sobre o salário
mínimo de médicos e cirurgiões-dentistas. AprOvado Com

-Ofício n' S/129, de 1993, através do qual o Governo
do Estado do Rio de Janeiro solicita autorização para elevar
temporariamente os limites de endividamento daquele Estado, emitindo Letras FinanceiraS do Tesouro do Estado
do Rio de Janeiro- LFTRJ, vencíveis no primeiro semestre de 1994. Aprovado nos termos do Projeto de Resolução
n'i' 154, ·ap6s parecer de plenário. À ComissãO Díretor·a
para fedaçãõ. firial.
·

1- ATA DA i' SESSÃO, EM 16 DE DEZEMBRO
DE 1993
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Requerimentos
N'' 1.434, de 1993, do Senador Gilberto Miranda, solicitando ao Mini~tro de Estado de Minas e Energia, informações que menciona.
N' 1.435, de 1993, do Senador Alfredo Campos, solici·
tando que sejam considerados como licença autorizada os
dias 27, 28, 29 c 30 ·ao corrente. Aprovado.
N' 1.436, de 1993, do Senador Alfreao Campos, ·solicitando que sejam considerados como licença autorizada os
dias 3, 6, 10, 13, 17, 20, 21, 22 e 23 do corrente. Aprovado:

•• -- 1 ••

··~- ~-

••••• ···--. -····. ·---· ••••••••••• --··. -· ••••••••• ••••••·•·•• ..•••-......... ::.. •••••• - - - - - - - - - - · ·

11556 Sexta-feira 17

DIÁRIO

rio CONGRESSO NACIONAL(Se-Ção II)
EXPEDIENTE

~ OIIÂI'ICIO DO SIIHADO P!DUAL

---IIIU4·

ú-..,. . .,_

DIÁIUO DO CONOIU!.IKI NACIONAL

MANOEL VILElA DE MAOALHÁES

s..

Oir·•tor..Oer&l M
a4o Pe4uai
.>.()A<:IEL !lA SILVA MAlA

r._.. ...

OinlOI' !Jitcat1'11'8
CARLUS HOMERO VIEIRA NINA
Dinlaf Jwtaiailln«we

U. l.l c.:AALOS 8ASI'OS

-..ono ······-··-·-··----··---------"-'-'-- CoS 1V.OCO.ID

o••• ,......
~LORIAH

Dezembro de 1993

AUOUsttl CIOU1111HO loCAOIIUOA

Oir•w o"'iu..

- Redação final do Projeto de Resolução n• 154/93.
· ·_
Aprovada. À promulgação.
-Ofício n• S/150, de 1993, através do qual o Governo
do Estado do Ceará solicita autorizaÇãO para emitir vinte
e cinco bilhões. oitocentos e quatro milhões, quinhentos
e vinte e sete mil, trezento~ e quarenta e cinco Letras
Financeiras do Tesouro Estadual, destinada ao giro da dívida mobiliária do exercício de 1994, vencível em 15 de janeiro vindouro. Aprovado nos termos do Projeto de Resolução
n• 155193, após parecer de plenário. À Comissão Diretoia
para redação final.
- Redação final do Projeto de Resolução n• 155/93.
Aprovada. À promulgação.
1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
-SENADOR NELSON CARNEIRO- Movimento em defesa do Rio de Janeiro denominado Viva o Rio,
a acontecer na data de amanhã.
-SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO, como Líder - Confirmação, pelos Ministros do STJ c9nvocados pelo STF, da decisão do Senado Federal sobre a

suspensão de dircítos políticos do ex~ Presidente Fernando
Collor.
-SENADOR EDUARDb SUPLICY, como Líder
-Manutenção pelo STF da decisão do Senado impedindo
a candidatura do ex-Presidente Fernando Collor nos próximos 8 anos_.
--SENADOR JúLIO CAMPOS- A impunidade
corno a causa fundamental do crescimento da violência
e da prática criminosa em nosso País. A questão da inimputã.bilidade do menor de 18 anos de idade.
-SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Refie-.
xões sObre a problemática do Orçamento da U ~iã~.
1.4- ENCERRAMENTO
2 - ATO DO PRESIDENTE
- N•• 588, de 1993
3- MESA DIRETORA
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
.
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕE-S PERMA-'
NENTES

Ata da 1a Sessão, em 16 de dezembro de 1993
1o• Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs. Levy Dias, Júlio Campos e Lucíd{o Porte/la
As 16 HORAS,
SENADORES:

ACHAM-SE PRESENTÉS OS

SRS.

Francisco RõUemberg _ Garibaldi Alves Filho _ Gerson Cantata
_ Gilberto Miranda_ Guilherme Palmeira _ Henrique Almeida _
Hydekel Freitas _ Iram Saraiva _ Jarbas Passarinho
João
Affonso Camargo _ Aíbano Franco_ Alfredo Campos_ Almir Calmon _ João Rocha _ Jonas Pinheiro _ Josaphai Marlnho _
Gabriel_ Álvaro Pacheco_ Amir Lando _Antônio Mariz_ Bello José Paulo Biso! _ José Samey _ Júlio Campos _ Jutahy
Parga _ Beni Veras _ César Dias _.Cid Sáb<iia de CarValho _ Magalhães _ Lavoisier Maia _ Levy Dias _ Louremberg Nunes
Dario Pereira _ Dirceu Carneiro _ Eduardo S!oplicy _ E!cio Rocha _ Lourival Baptista _ Lucídio Porte lia _ Márcio Lacerda
Alvares _ Epitácio Cafeteira _ ESperiâião Amin- _ Eva Blay __ Marco Maciel _ Mário .Covas _ Mauro Benevides ~ Meira Filh;;
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__Moil?é_s Abrã9 _ Nabor Júnior _

N_c;:l~qll__Çé!1J1~iro__ _._._Nc;J$Pn __

Wedekin _ Ney Maranhão _ Pedro Simon _Pedro 1'eix<;ira _
Rachid Saldanha Derzi _ Ronaldo Aragão _ RQna!l_ 'filo _ !gJy
Bacelar _ Teotõnio Vilela Filho _ Valmir CIDD.pe1o _ Wilson
Martins.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A lista de presença acusa o comparecimento de 59 Srs. Senadores..
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção Deus, iniciamos nosSOs trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que -será lido pelo Sr. 19
Secretário.
----
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Parece-nos que estas razões são suficientes para -embasar
o requeiíme!lto-ora apreSellhlào-~ --- -------- -- ----- ------ ----~Sala das Sessões, 16 de dezembrv de 1993.~- Gilbel'to~
Miranda.

(Ao Exame da Mesa Diretora)

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O requerimento
lido será_despachado à Mesa para decisão, nos termos do
inciso lii, art. 216 do Regirilerito Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
.Secretário.
. _ _
-~ lído e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 1.438, DE 1993 ~~
É lido o seguinte:
Requeiro, nos termos do art. 43, II, do Regimento Interno do Senado Federal, sejam consideradas como licença, miREQUERIMENTO N• 1.434, DE 1993
nhas ausências às sessões dos dias 27, 28, 29 e 3.0 de dezembro
Requeiro, nos termos dos artigOs 50,§ 2'1 da Constituiçã'ó
do corrente ano.
Federal, 215 e 216 do_Regimento Interno do Senado Federal,
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 1993. -oSenador
sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro de EstaAlfredo Campos.
do de Minas e Energia as seguintes informaçõeS:
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprovado~ orequerimento, fica concedida a licença solicít_ada.
1- Qual o cuSto médio atual, em moeda norte-ameSobre a mesa-, ·requerimento que sefá lido pelo Sr. 19
ricana"(cotação comerci8.1), de cada barril de petróleo produSecretário.
·
·
zido pela Petrobrás? Como esse custo-se comportou;ao longo
É lido e aprovado o seguinte
do corrente ano, mensalmente, isto é, qual fOCsü-a--meaía-REQUERIMENTO N• 1.436, DE 1993
mensal? E, como esse custo se compõe, OU se-detalha?
.
2 - Qual o custo médío atual de produção de cada barril
Requeiro, llos tánios_do art. 43, II, do Reg;iri:lento Interde petróleo nas plataformas marítimas continentaiS-do Brasil,
O.o do Senado Federal, sejam consideradas como licença, mie quaiS-delas apresentam os maiores-custos? Pede-se informanhas ausências às sessões dos dias 3, 6, 9, 10, 13, 17, 20,
ções referente-s a pelo menos dez dessas plataformas, indican21, 22 e 23 de dezembro do corrente ano.
do-se sua localização ge;ográfica e a-p-iõluiidídade marítima
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 1993. -Senador
em que operam, e, de preferência, que estejam refãdonadas Alfredo Campos.
a pelo menos três distintas Unidades da Federação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprovado ore3 -Igualmente, pede-se, comparativamente, no que
querimento, fica concedida a licença solicitada.
couber, essas informações, no Caso da produção em terra.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. !<?Secre4- Qual e o- custO- atual - "ex-refinaria" - de cada
tário.
um dos tipos de combustível produzidos pela Petrobrás, em
:é lida a seguinte
moeda corrente do país (a preços de 151dezembrol1993) e,
Senhor Presidente,
mensalmente, como esse custo se comportou, ao longo do
Nos termos do disposto no art. 39, alínea a do Regimento
exercício de 1993, indicando-se o custo-médio de cada mês.
lntefno desta Casa, comunico que me ausentarei d? Pa(s,
Pede-se também a conversão desses valores para a -sua corresno período de entre 24-12-93" a--10-1-94, para breve viagem
pondente cotação em moeda norte-americana.
em caráter particular.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 1993. _::-Senadora
Eva Blay.
Justificação
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O expediente
Em um momento em que tanto se debate a eficiência
lido vai à publicação.
ou ineficiência das Empresas Estatais, e em que, páttiCularO SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presidência
mente, a Petrobrás tem sido objeto de_ acaloradas discussões
recebeu, _da Prefeitüia Municipal de Ponte Nova (MG), os
sobre as vantagens e desvantagens d~ s~u monopólio, faz-se
OfíCios n• S/175 e S/176, de 1993, solicitando, nos termos
necessário_~ imprescindível, até- que tenhamos acesso às
da Resolução n• 36, de 1992, do Senado Federal, autorização
informações que possam aclarar em qual dessas situações e
para que possa contratar operaÇões de _crédito junto à Coinpacondições encontra-se essa estataL
nhia
Vale do Rio Doce, para os fins que especifica.
Ademais, essas informações são de grande relevância paAs matérias serão despachadas à Comissão de _Assuntos
ra o pleno e fiel cumprimento, por parte desta Casa do ConEconómicos, onde aguardarão a complementação de docugresso Nacional, das atribuições referenteS" à fiscalização e
mentOs necessários à sua ülStrução:
- ----- -- -- --ao controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta, consoante preceitua a norma contida
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) :..:.:. Há oradores
(
no inciso X, do artigo 49 da Constituição Federal.
inscritos.
A partir das informações aqui requeridas, estaremos habiConcedo a palavra ao nobre Senador Marco MacieL
litados _a comparar os custos de produção da Petrobrás com
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o seempresas congéneres do exterior, podendo, assim, melhor
guinte discurse.)~ Sr. _Freside_nt_e, Srs. Senadores, a ONU
avaliar as vantagens e des_vaQtagcns comparativas que suas
-Organização das Nações Unidas -instituiu 1994 o Ano
atividades causam ao pafs. ·
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Internacional da Famt1ia. SegU:iridO- aS- j)egadas desse orgada sociedade. EnfraqUecida ou destrufda a família, abrem-se
nismo internacional, fundado em 1948, a Igreja Cató!ica abraveredas perigosas: a marginalização dos jovens, o recurso ã
çou t3mbém a idéia e iniCíóú~ em·no-ssó-Pafs; no dia 12 dezemdroga, o apelo à violência, exemplos inequívocos dos tropeços
bro passado, com uma solenidade no Santuário Nacional de
por que passa a sociedade que perdeu seus valores, gerando,
Nossa Senhora da Aparecida, em São Paulo, uma série de
com o distanciamento e a reclusão de seus membros, a síndroeventos relativos ao tema.
me da personalidade sem afeto.
A iniciativa partiu do Instituto Brasilei~o de Çomunicação
"Perdendo a solidariedade das famílias'_', disse Balzac
CriStão - INBRAC, em conjunto cOm ?~CNBB, dirigida
no prdácio da Comédia Humana, '"a sociedade perde essa
força fundamental que Montesquieu descobrira e chamara
por D. Luciano Mendes ~e Alrn~~c:!~~- através de_ se tores da
família e comutlicação em sintoriüCéOm -a ·<Cãrnpanha da Fraa "Honra".
ternidade 1994".
Ouso afirmai, Sr. Presidente, que ã. causa da cri~~ moral
De alguma forma, ao se associar _àjpjc~afi\r"a--âa ONU, - que pervade as nações radica-se, de uma forma ou de outra,
a Igreja Calõl.i.c.a se_ atltecipa ao· que a ONU fará e ajuda,
na decomposição crescente da estrutura familiar.
também, para que essas cele.braçóes tenham maior profunAssim, a instituição de um ano, Como fez a ONU, para
didade; que elas não se limitem simplesmente a celebrar, a
se pensar a famHia, para trazê-la à mesa das conversações,
exaltar a instituição familiar mas, mais do que isto, proponham
é oportunidade ímpar que se nos oferece. Precisamos fazer
providências cOm viStas a socorrer a família a enfrentar os
com que essas reflexões que a ONU produzirá em 1994 veinúmeros problemas com os quais se-defronta.
nham a reverberar em nosso País. Precisamos também aqui
D. Luciano Mendes de Almeida, no artigo publicado
já resgatar o núcleo familiar em nosso País.
na Folha de S. Paulo, no dia 4 de dezembro deste ano, _diz
A propósito, Sr. Presidente, gostaria de reportar~ me ao
com propriedade:
encontro que foi realizado no Rio de Janeiro, no Sumaré,
por iniciativa do Cónselho Episcopal Latino~americano e a
''Quem desconhece a importância -para a família
Arquidiocese, dirigido pelo Cardeal Dom Eugénio de Araújo
dos meios de comunicação? Infelizmente- acrescenta
Sales. A meu ver, esse_evento representou uma contribui_ção
ele - , os valorcs__ básicos da fidelidade, do respeito
muito importante â discussão da instituição familiar em nosso
à vida e do devotamento ao_s _filhos estão sendo aos
País e por que não dizer D? América Latina.
.
poucos minados por novelas e propagandas da tevê.
A'o eiiCoritro realizado entre 29 e 31 de agoSto 'último
E, portanto - conclui ele --:-• na·_~_l_?ertura _do Ano
compareceram personalidades de todo o mundo e,. de um
Internacional confia.mos a Deus ã fà:m11ia biasileifa,
modo especial, da América do Sul, entre as quais gostaria
assumindo compromissode zelarp~elo_s meninos e meni:de destacar a presença de um ex-Presidente da Venezuela,
nas·de rua e pelas famnias em situaç_?q difícil. Evidente
um grande líder político no seu País, Dr. Rafael Caldera.
que - diz ainda D. Luciano Mendes de Almeida Durante os dois dias em que se realizou esse __encontro
a preparação do Natal em famnia, durante essas semade políticos e legisladores católicos da- América Latina para
nas, neste tempo de advento, há de estreitar entre os
discutir a questão familiar, foram debatidas muitas teses e
seus membros os laços de compreensão-e de amor."
extraídas algumas conclusões. Dentre elas, pela sua oportunidade, sobressaem algumas definições sobre o conceito da
É natural, Sr. Presidente, que a decisão da ONU tenha
fami1ia e também algumas conclusões e sugestões a que chegaque produzir os seus reflexos em nosso P~!s. Enfim, a decisão
rain Os polftícos e le_gislaçl_ores reu!l~çlos_çom r_elação ao tema.
da mais importante organização internacional dos no_ssos dias
Vale dizer que muitas das conclusões extraídas durante esse
traz a debate muitos temas que estão a merecer a nossa reflexão. Na verdade, Sr. Presidente, a proclamação do Ano Inter-_ encontro vão ser encaminhadas ã ONU para que a organização
internacional possa processá-las, analisá-las e, quem sabe, disnacional da Família sinaliza duas direções inequívocas.
__
cuti-las com os seus diferentes Estados-membros.
A primeira é a extraordinária irnpo~ância da família,
A primeira observação que faria sobre esse encontro diz
a instituição em que se assenta o alicerce ~e toda a estrutura
respeito à conceituaçáo da família produzido por esse enconindividual e social. Sendo a primeira célula da orgaJ;Iizaçii_o
tro.
social. a família transmite os valores morais_, espir:!tuai~,_ eçlJ..IcaDiz a declaração final aprovada no dia 31 de agosto últicionais e sociais básico"s, traduz normas de comportameqto,
mo:
regula modelos de ação da sociedade, forma cidadãos. E o
traço de união entre as gera_ções --· ~iti_da a con~_~rvar e a
"A fami1ia é reconhecida como uma sociedade de
transmitír a CultUra. É a família, em todas as suas diferente$
direito natural, existente antes do Estado e de qualquer
e variadas forniaS culturais e sociãis, que àíiment·a e molda
outra entidade. Possui direitos próprios e inalienáveis,
pessoas. A sociedade confia em seu espírito de corpo, em
como sua identidade, integridade, além da moralidade
sua solidariedade e cm seu suporte.
.
e liberdade e está fundada sob o matrimônio-, íntima
A segunda direção, Sr. Presidente, é uri:t siQalde alerta:
união de vidas, complemento entre 6 homem e a mua famnia, de algui:na forma, pede socorro. Variadas pressões
lher, e está constituída por um vínculo indissolúvel do
vêm minando a sua coesão e_ clesintegra_nc;lo o seu núcleo.
casamento, livremente contraído, de público reconheGuerras e conflitõs polítíCOs e-spãfhii.m-se pelo mundo, deixancido e aberto à transmissão da vida. Não é somente
do marcas de orfandade, desabrigo_,_ çicsamparo c _desloca~
uma unidade jurídico-social e eConômíca, mas também
mcntos. O desenvolvimentO a qualqUer Custo rompe a tradicomunidade de amor e solidariedade."
cional parceria da vida familiar. _A __~ápida e desorganizada
urbanização - de que é exemplo o Brasil, o País que era
Feitas essas considerações, que· abriram o documento,
até 1940 uma socíe'dade rural, em 40 anos se transformou
o encontro houve por bem, como disse há pouco, su_gerir
em uma sociedade mais que urbana, metropolitana- destrói
algumas providências que devam os diferentes Estados-memas relações e os ·sistemas sociaiS baseados na cellula mater
bros da ONU observar para que possa, rto ano ·de 1994, dedi0
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cado à família, representar de fato um esforço no sent_ido
de promoção do núcleo familiar.

Sem_querer alongar~rne em considerações, Sr. Presidente,
gostaria de lembrar aqui alguns dos pontos considerados mais
importantes- que foram objeto das conclusões retiradas da
reunião do Sumaré.
Em primeiro lugar, propôs-se estabelecer tnblinais especi3Jizados para dar uma eficaz atuação do poder judicial em
favor da famflia; reconhecer a igualdade de todos filhos perante a lei; reprimir o aborto; defender os benefícios de uma
paternidade responsável pelo uso dos métodos naturais.
Quanto às ajudas económicas do exterior, vinculadas a
uma prátiCa ·antitfatalista, rejeitá-las e "exortar o Poder Legislativo a que exerça o seu· direito constitucionaLna fiscalização
dessa matéria".
Além disso condenou-se também, como registrou em artigo, com propriedade, O. Eugénio de Araújo Sales, a perniciosa -influência de alguns meios de comunicação social na
destruição dos princípios familiares, merecendo, portanto,
providências adequadas para que se faça respeitar a dignidade
da pessoa humana, a integridade da família e os direitos da
criança.
- -Os partiCipantes desse encontro, como tive Oportunidade
de salientar, aprovaram também uma moção no sentido de
que fossem feitas gestões junto aos governos latinos-americanos, no sentido de _que os representantes desses- Governos,
junto à Organização das Nações Unidas, façam diligências
para que a referida Declaração de Sumaré sirva como documento de referência as ações da ONU, de mo..do ~special
no dedicado à família.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, gostaria de dizer que
o desafio, que é mundial, o é sobretudo para nós brasileiros.
A questão farriiliar há de merecer cada vez_ maior e permanente
atenção da sociedade, do Estado e de modo especial do seu
braço político, o Governo.
É fundamental que se criem condições para que a família
assuma suas funções básicas na área da educação, da saúde,
do lazer, da profissionalização; é fundament_al_que se dêem
condições para que se possa abrigar no seioo -de sua famllia
os milhões de menores que p~rambulam sem rumo pelas ruas,
sem escolas e sem futuro. As vezes, esquecemos que, para
existir menino de rua, há a participação de um homem e
de uma mulher: os pais.
Aproveitemos, pois, a ocasião que a ONU e a Igreja
nos oferecem. de um modo especial nesse tempo de Advento,
de preparação do Natal, para refletir sobre a familia. Precis-ãmos de boa vontade, criatividade, disposição e coragem para
implementar políticas para a questão. Por isso, é fundamental,
nesse instante, lembrar que a famnia é a base da vida social,
porque nela se aprende a conviver, a praticar o eXercício
diário da paciência, da tolerância, do respeito mútuo. É aí
que tem iilfcio- a verdadeira cidadania, porque, como disse
certa feita o Papa João Paulo II, numa alocução em novembro
de 1991: '"é da famllia que os cidadãos nascem e encontram
a primeira escola das virtudes sociais, que CâriStiti.ie"ln o princípio animador da existência e do desenvolvimento da própria
sociedade".

Durante o discurso do Sr, Mçrço.. Macj(;l, o Sr.
Júlio Campos, l'~ Secretário, deixa ii cadeíra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Levy Dias, 2r Vice-Presi.dente.
--

Sexta-feira 17

1.1559

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 59, 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
q~e dispõe
sobre o salário mínimo de médicos e cirurgiões-dentistas. tendo
Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Alm~r
Gabriel, em substitui"ção à COinissãb-de Assuntos_Econômlcos, favorável ao Projeto com emenda de redação que apresenta.
(Dependendo de Parecer da Comissão de ConStitUição,
Justiça e Cidadania sobre a Emenda)
.
Nos termos do. art. 5~> da Resolução n"' 110f de 1993,
designo o nobre Senador Elcio Alvares para proferir par~cer
em substituição à ComisSão de Constituição, Justiça e _Ctdadania.

n• 59, de 1993 (n• 1.270/91, na Casa de origem),

O SR. ALMIR GABRIEL- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR; PRESIDENTE (Levy Dias)- Tem a palavra V.
Ex~

O SR: ALMlR GABRIEL (PSDB '- PA. Pela ordem.
Sem re,visãq do orador.) :-_Sr__ Pr:esiden_t.e, esse Projeto de
Lei, oriundo da Câmara dos Deputados, passou pelas minhas
mãos. com_p Relator, substi_tpindo _a_ Comiss.ª-o de A,s_s!ln~os
Sociais. Foi aqui trazido o relatório, que foi aprovado, tendo-se discutido se a proposta que fizemos era simples adequação ou não do texto da lei. Face_ a isso, foi debatida aqui
a possibilidade de ser discutido na Comissão de Constítuição,
Justiça e C_idadania. Quero di~r que o projeto foi encaminhado ao Senador Elcio Alvares, que já o leu e, além de
lê-lo, já produziu o seu parecer. Ontem tive oportunidade
de examinar o pare_cer de S. Ex~ Es_to_u informado de_ que
S. Ex' se enc~ntra n-a-Casa -e virã ao-pfenáiio, a "fim de eriiítir
parecer a respeito dessa matéria.
Sr. Presidente, esse Projeto de Lei está na Câmara dos
Deputados desde__l991, e os percalços que são próprios do
Congresso Nacional, evidentemente impediram que ele fosse
apreciado em curto prazo.
Agradeço a tole_rância de V,_ EX" no sentido de permitir
que se ouça o parecer do Senador Elcio Alvares que, com
certeza absoluta, nos permitirá fazer apreciação justa daquilo
que é fundamental para a categoria médica.
Posso dizer-lhe que, _em função da Constit~ição de 1988,
ficou desvinculado o estabelecimento de um salário-base para
qualquer categoria pelo fato de que a Constituição proíbe
essa vinculação.
O pfojeto de lei que veio da Câmara exatamente busca
fazer o aj_ustamento _àquilo que foi estabelecido pela nova
Constituíção. FOi em fUnção disso que o Deputado Virmondes
Cruvinel apresentou esse projeto de lei que continha em seu
teor tudo_ aquilo que era adequado para atender o objetivo
de remunerar adequadamente a çl_asse médica. Todavia, S.
Ex~ acabqu ba&eanQ.o-se .em jndjf:ador~s _q_I,J.e~ ao lo_n,gq de~ses
dois anos, foram sucessivamente sendo substituídos pela própria área econômica, Alguns indicadores, que nem chegaram
a ser detalhados pelo próprio Poder Executivo, foram incluí-
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dos no projetO de Ieí e, por isso mc'sinõ·, -üv(;iãm
ser escoimados pelo nosso parece-r-:--------Tenho certeza absoluta de que o Senador Elcio Alvares
teve oportunidade de fazer a leitura da nossa emenda no
parágrafo constante do_ própri_o projeto ~~ lei ~- q~e o seu
parecer será favorável. Acredito que S. Ex• admitirá que,
na verdade, não alteramos, em essência, nada do que está
proposto no projeto, c, sim, que o ajustamos a:o estabelecido,
quer na Constituição brasileira, quer na legislação pertinente
ao caso.
Muito obrigado.
O SR. PRESfôENTE (Levy Dias)- A Mesà é que agra·
dece a V. Ex~
ConcedO ã palavra ao nobie S-e~-ãdor-EICiÕ),..Ivares, para
proferir o parecer.
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C~sa de origem, prolongando indefiniçiam~nte o prazo para
a sua votação e deixando esses profissionais sem o piso_ salarial
nesse período, dificultando a execução de-~cordos trabalhistas.
Seria apenas necessáriO~ -no nosso modo de sentir, neste caso,
uma comunicação. formal àquela Casa, notificando as alterações realizadas.
_
Portanto, Sr. Presidente, eminentes Senadores, encampo
esta nota como meu parecer às alte_rações propostas pelo Senador Almir Gabriel.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -O parecer conclui
pela classificaÇão da emenda como de redação.
Em discussão o projeto e a emenda, em turno único.
(Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
-Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
PARECER DE PLENÁRIO
Aprovado.
Votação da emenda de redação.
Em substituição à Comissão de Constituição, JusOs Srs. senadores que a aprOvam queiram permanecer
tiça e Cidadania sobre a emenda oferec~da a_o projeto
sentados. (Pausa)
de Lei da Câmara n'.> 59, de 1993, que dispõe sobre
Aprovada.
o salário mínimo de médicos e cirurgiões-dentistas.
__ A matéria vai à_ Comissão Diretora para a redação final.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL·ES. Para proferir pare·
OSR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Sobre a mesa, reda·
cer.) -Sr. Presidente, eminentes COlegas:
ção final, oferecida pela Comissão Diretõ-ra, que será lida
As alterações propostas pelo Senador Almir Gabriel depelo Sr. I' Secretário.
mandaram, realmente, um estudo bem mais acurado da maté- ·É lida a seguinte
ria, que, à primeira vista, nos parece-u singela.- E tive oportunidade, então, examinando as propostas do Senador Almir
PARECER N• 502, OE 1993
Gabriel, de fazer pequena nota, que quero agora· iOcortJOrar
. (Da Comissão Diretora) •
como o meu parecer· à emenda do Senador Almir,
Quanto à primeira alteração, a SubstituiçãO- da palavra
Redação final do Projeto de Lei da Câmara n~ 59,
"correção" por-"atualizaç_ão", considerando simples emenda
de 1993 (n• 1.270, de 1991, naquela Casa).
de redação, apoiando a justificativa _00-ntidã. no parecer de
A Comissão Diretora apresenta a red3ção final do Projeto
plenáriO do Senador Almir Gabriel. - -- - de Lei da Càmara n• 59, de 1993 (n' 1.270, de 1991, naquela
A segunda alteração proposta, substituição da palavra
Casa), que dispõe_ s.obre o salário mínimo de m~__Qicos e cirur"abril" por "junho", visa apenas à correç:ã:o d.~- um possível
.
lapso do projeto aprovado na Câmara,'ulÍla ve.z~gú_~_o_salário - giões-dentistas.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de dezembro de 1993.
mínimo constante do projeto origin'!l está fixado para o mês
- Chagas Rodrigues, Presidente, Levy Dias, Relator, Beni
de maio de 1991, e, portanto, a ãtualização deve ser a partir
Veras- Nelson Wedekin.
do mês s.ubseqüenté e não do mês anterio"r. Desta forma,
a nosso ver, trata-se de simples emenda de redação também.
ANEXO AO PARECER N' 502, DE !993
Quanto à última ·alteração pro·posta, que substity.i o índiCe
Redação final da Emenda do Sen3ito ao PrOjeto
de variação da cesta básica, de que trata. a Lei n" 8.178, de
de
Lei
da Câmara n• 59, de. 1993 (n• 1.270, de 1991,
9
1 de maio de 1991, pelo Índice Nacional de Preço ao Consuna CaSa de origem).
midor-INPC, a que se refere a Lei n'8.222, de 5 de setembro
Dispõe sobre o salário mínimo de médicos e cirurde 1991, até o mês de dezembro de 1991, e, a partir de janeiro
giões-dentistas.
de 1992, com base no índice de reajuste do salário mínimo
de que trata a Lei n" 8.419, de 7 de maio de 1992, ~ a Lei
O _COngresso Nacional d~c:reta:
_
_ :
n"' 8.542, de 23 de deZembro de 1992, ou no índice que vier
Art. 19 O salário mínimo de médicos e cirurgiões~den
a substituí-lo, quero fazer a seguinte ponderaÇão: essa alteratiStas, a que _s~- refere Lei n"' 3.999, de 15 de deie.mbro
ção procura, respeitando o méritO, a-de-quar o projeto original
de 1961, fica f1xado em Cr$284.553,18 (duzentos e 01tenta
à legislação atual, pois, o índice de var~ação da ce:sta básica ___ e quatro mil, quinhentos e cit:q~e~ta e três cruzeiros e dezoito
não mais existe legalm-ente e nunca foi calculado oficialmente,
centavos), a partir de maio de 1991.
uma vez que o MinistériO dã. Ecán-omia, Fazenda e PlanejaParágrafo únicó-. 9 _valor re-~erido no «.:_aput d_este artigo
rnento não chegou a definir a metodologia de sua aferição
passa a t,er atualização mensal a partir de_ junho ~~1, com
como estava previsto na Lei n" 8.178~
base no Indice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
A nosso ver, essa alteração proposta não é simples emena que se refere a Lei n" 8.222, de 5 de setembro de 1991,
da de redação, mas de ajuste legal. Como não altera o mérito
até o mês_ de dezembro de 1991 e a partir de janeiro de 1992,
do projeto aprovado na Câmara, inclusi_y_e, procurarido-substicom base no Índice de Reajuste do Salário Mínimo --IRSM
ttiil- o índice- inàdequado legalmente por aquele mais próximo
-de que tratam a Lei n' 8.419. de 7 de maio de !992 e
e com existência legal, essa alteração poderia ser considerada
a Lei n"' 8.542, de 23 de dezembro de 1992, ou no índice
emenda de redação, evitando-se, desta maneira, o seu retorno
que vier a subsituí-lo.

à
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Art. 2" Esta Lei entra em vigor il.a data de sua publicação.
Art. 3<> Revogam-se as disposiçõeS em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em discussão a
redação final. (Pausa.)
Não havendo quem pc·ça ·a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão_, _a matéria é_considerada definitiva-

mente aprovada, independente de votação, nos termos do
art. 79 • da Resolução n" 110/93.
A matéria vai ã sanção e será feita a devida comunicação
à Câmara dos Deputados.

Sexta-feira 17

11561

O Congresso Nacional decreta:
Art.l" São aprovados os Estatutos da União Inte-rnacional para a Conservação da Natureza e dos RecurSos Naturais (UICN), com vistas à adesão do Brasil aos mesmos.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação_dQ_Congresso
Nacional qUaisquer _-at"ós que posSaM resUltai em ·rêVisão dos
referidos Estatutos, bem como quaisquer ajustes cOrirplementares que. nos termos do art. 49, I, da CQnstituição.Fe..deral,
acarretem encargos ou compromissos gravosos_ ao patrimônio
nacional.
Art. 2~ Este Decreto" Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 2:

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em discussão a
redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a _dis_cussão.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente aprovada, independentemente de votação, nos
termos do art. 7~. da Resolução n~ 110/93.
A matéria vai à promulgação.
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A discussão da matéria foi encerrada em sessão extraorO SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 3:
dinária do dia 2 do corrente.
Discussão, em turhb-úrtico, 'do Projeto de Decreto Legis·Jativo n• 6, de 1985 (n' 78384, na Câmara dos Deputados),
Em votação o projetO, em- turno ifrikO-:que aprova os textos da Convenção n~ 137 e da Recomendação
Os Srs. senãdores que o aprovam queiram permanecer
n'-' 145 da Organização Internacional do Trabalho, relativas
sentados. (Pausa.)
às Repercussões Sociais dos Novos Métodos de Processamento
Aprovado.
de Carga nos Põftos, adotadas em Genebra, em 25 de junho
A matéria vai à Comissão Direiora para a·rc-daÇâô final.
de 1973, durante a LVIII Sessão da Conferência Internacional
do TrabalhO. (Dependendo de pareceres das Comissões de
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Sobre a mesa, redaConstituição, ·Justiça e Cidadania; e de Relações _Exteriores
ção final, oferecida pela Comissão Diretora, que será lida
pelo Sr. 1~> Secretário.
e Defesa Nacional.)
A matéria foi _incluída em Ordem do Dia em virtude
Ê lida a seguinte
do disposto no art. 3• da Resolução n" 110, de 1993.
Nos termos do art. 5• da Resolução n• 110, de 1993,
designo o Sr. Senador Iram Saraiva para proferir pareCer sobre
PARECER N• 503, DE 1993
a matéria, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça
Da Comissão Díie-tOra
e Cidadania.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
PARECER OE PLENÁRIO
n~ 7, de 1993 (n~ 196, de 1992, na Câmara dos Deputados).
Em substituição à Comissão de CQnstituiç_ãQ, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Decreto Legislativo
A Comissão Diretora apreSen-ta ,úeáaÇão final do Projeto
n•
6, de 1985 (n" 78/84, na Câmara dos Deputados),
de Decreto Legisltivo n\'7, de 1993 (no 196, de 1992, na Câmara
que aprova os textos da Convenção 0° 137 e da RecomenM
dos Deputados), que aprova os Estatutos_ da União Internadação nB 145 da Organização Internacional do Trabalho~
cional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturelativos às Repereussões Sociais dos_ Ncw_os Métodos
rais (UICN), com vistas à adesão do Brasil aos mesmos.
de Proeessamento de Carga nos Portos, adotadas em
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de dezembro.de 1993.
- Gemebra, em 25 de junho de 1973, durante a LVIII
-Humberto Lueena, Ptesidente,-Lucldlo--Portella, Relator,

Votação, em_ turno úniCo, do Projeto de Decreto Legislativo n• 7, de 1993 (n' 196192, na Câmara dos Deputados),
que aprova os Estatutos da União Internacional para a Conservação da Natureza c dos Recursos Naturais- UICN, com
vistas à adesão do Brasil aos mesmos, tendo
Parecer favorável, sob n"' 401, de 1993, da Comissão de

Nabor Júnior - Lavoisier Maia -

Nelson Wedekin.

ANEXO AO PARECER N• 503, DE 1993
o~

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
7, de 1993 (n" 196, de 1992, na Câmara dos Depu-

tados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos -do art: 48, item
:28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N'.

_, _[)IL!~23

Aprova os Estatutos da União Internaeiooal para
a Conservação da Natureza e dos Reeursos Naturais
(UICN), com vistas à adesão do Brasil aos mesmos.

Sessão da Conferência lnternaeional do Trabalho.

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB- GO. Para emitir
parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; designamos. na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidãdania. o nobre Senador Pedro Teixeira para que proferisse o parecer e S. Ex~
assim o fez. Agora, solicitado pela Presidência do Senado,
apenas reproduzimos em tópicos o parece-r do ilobre Senador
Pedro Teixeira. Acabamos de lê-lq e observamos que S. Ex~
houve por bem dar o parecer favorável, esclarec_endo que,
no que toca à conveniêncüi. eOportirilídade do projeto, cumpre
assinalar que os termos da resolução e recomendaç-ão ora
apreciada são de todo compatíveis com o interesse nacíOrial,
haja vista 6 próprio desenvolvimento das atividades portuárias
brasileiras, máxime dos ingentes esforÇos tecnoló_gicos_~ jurídicos que se tem concretizado nesse sentido.
--
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Por essa razão, S. Ex~, o Sr. SC-naaoi- Pedro Teíxeii"a,
encaminha favoravelmente, dizendo da constitucionalidade
e juridicidade, o que também encampamos . .
Esse é o pareCer. Por aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Levy Diãs)-::" N'ostermos do ;ut.
5• da Resolução n• 110, de 1993, designo o Sr. Senador Mário
Covas para prOferir parecer sobre a maféría, em substituição
à Comissão de Relações ExterioreS e Defesa NaciOnal. ··

Dezembro de 1993

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Os pareceres são
--favoráveis.
Completada a instrução, passa-se à discussão do prOjeto.
A Presidência esclarece que durante a discussão do projeto poderão ser ofer(;;:;idas emendas à proposição.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa)
O Sr. Cid Sabóia De Carvalho a palavra para discutir a matéria.

Sr. Presidente, peço

O SR. MÁRIO COVAS (Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta Comissão do Senado Federal é
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Tem a palavra V.
chamada a pronunciar~se sobre o Projeto de Decreto LegisEX'
lativo n• 6, de 1985 (n• 78-B/84, na Casa de origem), que
"aprova os- textos da Convenção n~ _137 e: cJ~ Jtecomendação
O SR. CID SABÓIA DE cAll.VALfl:O (PMDB .,.,-CE.
n~ 145, da Organização Internacional do Trabalho, relativas
Para discutir. Sem reVisãO do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
às repercussões sociais dos novos métodos de proces·samento
Se_n~;Jores, eu queria daruJ!la breve palavra sobre esse projede carga nos portos. adotadas em Genebra, em 25 de junho
to, amda na discussão, antes que V. EXl' encerre ess~ procedide 1973, durante a 58• SessãO da Coilfeféhcia Internacional
_menta e uma matéria como essa conste dos Anais sem que
do Trabalho".
haja discussão sobre ela.
. ·-__
_
. _
Acompanha o texto originar dp Acordo ora examinado
_ ~ É_ bqm,_ que fique claro que- não há um debate -ferrenho
Exposição de Motivos do Ex:m9 Sr. Ministro das Relações
acirrad()SObre a matéria, porqUe eiã. tem caráterpacífico den:
Exteriores, datada de 20 de setembro de 1974, na qual mentro da visão trab_alhista nacional, que hoje é toda a mentalidade
ciona o Parecer n9 38/73 de 17 de setembro de 1973, de autoria
nacional; essa visão de proteção ao trabalho, essa visão de
do Senhor Consultor Jurídico do Ministério do Trabalho, que
valorização do trabalhador.
opinou pela não ratificação da Convenção e não adoção da
É evidente que o parecer, tanto da Comissão de CollstiRecomendação considerada.
tuição,_ Justiça e Cidadanfa, prolatado_ pelo Senador Pedro
A Câmara dos Deputados acolheu o Projeto de Decreto
teixeira-e aqui confirmado pelo presidente da comissão, nobre
Legislativo em tela, não atendidas as objeçóes (ormuladas
Senador Iram Saraiva, como o parecer, no âmbito da Comispelo Ministério do Trabalho feitas à época. Quando de sua
são de Relações Exteriores, dado por uma pessoa altamente
tramitação no Senado Federal foram solicitadas diligências
qualificada para tanto, que é o Senador Mário Covasl demonsjunto ao Poder Executivo que~ no entanto, nunca foram cumtra a importância da matéria que estamos instruindo neste
pridas. Dado o decurso_ de tempo verificado, retomou-se a
momento. Queremos realmente a aprovação dos textos da
tramitação da matéria com a redistribuição do processo, tendo
Convenção n~ 137 e da Recomendaç_ão n9 145 da Organização
em vista o afastamento do Relator originário.
Internacional do Trabalho. -São matérias relativas às reperPara a aprovação tanto da Convenção como da Recomencussões sociais~ dOs nOvos métod?s do _processamento de carga
dação em apreço considerou a Organização !nternadOnal do
nos portos. Essas resoluções foram adotadas em Genebra
Trabalho que os métodos de processamento de carga nas porainda em 1973, portanto quase há 20 anos, aÜás há mais d~
tos vêm se modificando, com a adoção cada vez maior de
20 anos, porque estatnos em dezembro, e essa matéria é de
novas tecnologias que, por sua vez, resultam em profundas
25 de junho de 1973, durante sessão da Conferência Internarepercussões sobre o nível de emprego e as condições de traba. cio-na} do Trabalho. Antes tarde do que nunca.
lho e de vida dos portuários. _ - _ Na verdadet há um motivo de alegria quando verificamos
Nos quase 8.000 quilômfti:-Os de. fronteira marítima, o
que esta aprovação há de se consumar via Senadõ- Federal.
Brasil po5sui muitos portos que experimentam essas mudanças
Eu; como parlamentar çearense, membro do PMDB. que
tecnológicas.
tenho marcado a minha atuação tanto na Assembléia Nacional
Há que se levar em conta que os principais países desenvolvidos não hesitaram em adotar as normas contidas na Con- _Constí!uiri~e como no Sénado e ainda nÓ Congresso Nacional,
na defesa real dos trabalhadores, não quero deixar de consigvenção e Rei::Omeridação ora em exame·, nãõ- se omitindo frennar a :m,inh_a posição favorável e de regozijo diante doS parecete às conseq üéncias dos noVos métodos de trabalho nos portos.
res, com os· quais ConcofâO e os quais louvo neste momento.
Cabe res~altar que a adesão do Brasil à Convenção e
à Recomendação em tela, contribuirá para minlnliZar Os nefasO SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Encerrada a discustos efeitos sociaiS advindes dos modernos métodos de mecanisão.(Patisa.)
zação e automação das atividades_ portuárias, com o avanço
Em votação o projeto.
da tecnologia e o aumento excessivo da mão-çJe-obra portuária
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
disponível.
sentados. (Pausa.)
Providências senieihantes não podem deiXar ·de ser tomaAprovado.
.
das em relação aos trabalhadores brasileiros, face 'à imporO projeto vai à ConiisS'áo biretora- pâra redaÇão -fili'ãi:
tância de que se revestem as medidas preco_nizadas pela OIT
também no que diz respeito à observância dos direitos humanos.
SR. PRESIDENTE(Levy Dias)- Sobre a mesa, redaEm vista do exposto, Votamos pela aprovação d()-dij)I()ffia
ção fmal ofere9da pela Comissão Diretora, que será lida pelo
internacional em exame que contribuirá para a adequada in- Sr. 1" Secretáno.
serção do Brasil no moderno cenário mundial.É lida a seguinte

?
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PARECER N• 504, DE 1993
(Da Comissão Diretora) - Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
o• 6, de 19~85 (n• 78/84, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n~ 6, de 1985 (n9 78/84, na Câmara
dos Deputados), que aprova os textos da Convenção n9 137
e da Recomendação n9 145, da Organização Internacional
do Trabalho, relativas às repercussões sociais dos novos métodos de processamento de carga nos portos, adotadas em Genebra, em 25 de junho de 1973, durante a 58• Sessão da Conferência Internacional do Trab.alho.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de dezembro de 1993.
-Humberto Lucena, Presidente - Lavoisier Maia, Relator
- Lucídio Portella - Nabor Júnior- Nelson Wedekin.
ANEXO AO PARECER N• 504, DE 1993
n~

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
6, de 1985 (n~ 78/84, na Câmara dos Deputados).

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senad_o Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•
, DE 1993
Aprova os textos da Convenção n' 137 e da Reco~
mendação n~ 145, da Organização Internacional do Trabalho, relativas às Repercussões Sociais dos Novos Métodos de Processamento de Carga nos Portos, adotadas
em Genebra, em 25 de junho de 1973, durante a 58•
Sessão da Conferência Internacional do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o São aprovados os textos· da Convenção n9 137
e da Recomendação no 145, da Organizaç'ão Internacional
do Trabalho, relativas ãs Repercussões Sociais dos Novos Métodos de Processamento de Carga nos Portos, adotada em
Genebra, em 25 de junho de 1973, durante a 58• Sessão da
Conferência Internacional do Trabalho.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigór na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em discussão a
redação final. (Pausa.)
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente aprovada, independentemente de votação, nos
termos do art. 7' da Resolução 110, de 1993.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 4:
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Nos termos do art. 5I' da Resolução 110, de 1993, designo
o nobre Senador Lavoisier Maia para proferir pareCer sobre
a matéria- em substituição à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. LAVOISIER MAIA (PDT- RN. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o-senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro encaminha a esta_ Casa,
mediante a correspondência em epígrafe, pedido de autorização do Senado Federal para elevação temporária dos limites
de endivídamento do Estado e emissão de Letras_ Financeiras
do Tesouro_ do Estado do RiO de_laneiro -LFTRJ, destinadas
com giro de 90% da dívida mobiliárià _do Est~do, vencível
no }9 semestre de 1994.
A soliCitação em pauta deve ser analisada, ém primeiro
lugar, à luz do disposto no artigo 59 da Emenda Constitucional
n9 3, que restringe a emissão de novos títulos estaduais e
municipais ao giro do " ... principal devidamente atualizado
de suas obrigações."
O Parecer do Banco Ce-ntral do Brasil utilízou, para fins
de cálculo do montante passível de giro, o Índice Nacional
de Preços ao Consurnídor-INPC, da Fundação IBGE, índice
que a Resolução _n9 36/92, do_ Sen~do Federal, prevê para
a correção dos dados dos balancetes dos pleiteantes. Respeitado o limite constitucional, assim calculado, a emissão solicitada seria realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de re_sgate dos títulos
a serem substituídos, mediante aplicação_ da Emenda Constitucional n"' 03, considerandoRse o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC), âa Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e E$tatística - FIBGE, apurado no 1~ dia do mês
anterior à realização do giro;
b) mqdalidad_e: nomin~~~~dransferí'tlel;
_
c)~!eltdimento: igua1 ao das Letr~s Financeiras_ do T~~~u.-:
ro :.._ LFT, criadas pelo Decreto Lei n' 2.376, de 25-11-87;
d) prazo: até 1826 dias;
e) valor nominal: CR$ 1,00;
f) caract~rísticas dos títulos a serem substituídos:
TÍTULO
541826
541826
541826
541826
541826
541826

VENCIMENTO
1•-1-94
!•-2-94
1•-3-94
1•-4-94
1•-5-94
1•-6-94

QUANTIDADE
13.574.001 ~
16,694.052
19.854.541
23.892.330
25.686.268
26.706.189
Total126.407.381

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

OFÍCIO N• S/I29, DE 1993
(Incluído em Ordem do dia nos termos do
art. 3• da Resolução n• 110, de I993)
Ofícion" S/129) de 1993, atrãVé&do qual o Governo
do Estado do Rio de Janeiro solicita -autorização para
elevar temporariamente os limites de endividamento
daquele Estado, emitindo Letras Financeiras do TeSõuro do Estado do Rio de Janeiro- LFTRJ, Vé-ncív-eiS
no primeiro ·semestre de 1994.

COLOCAÇÃO

3-1-94
3-2-94
3-3-94
3-4-94
3-5-94
3-6-94

VENCIMENTO

3'1-92
1•-2-92
1•-3-92
1•-4-92
~ 2-5,92
1•-6-92

TÍTULOS

DATA-BASE

1•-1-99
1•-2-99

541824
541826
541826
541826
541825 ~
541826-

1•-3-99~

1•-4-99
. 1•:5-99
~~~~ ~ 1•-6-99
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h) forma de colocação: através de

ofert~s_públicas,

nos

termos da Resolução n~ 565, de 20-9-79, deste Banco Central;
i) autorização legislativa: Lei n<? 1.389, de 28-11-88_.

TÍTULO
541826
541826
541826
541826
541826
_541826

Dezembro de !993

VENCIMENTO

QUANTIDADE

1•-1-94
!•-2-94
1'-3-94
!•-4-94
I •-5-94
!•-6-94

13.5.74.001
16.694.052
19.854.541
23.892.330
25.686.268
26.706.189
126.407.381

Informa ainda o referido Parecer do Banco Centrai do
Brasil que a emissão sob exame não redundaria, caso _realizada, em infração dOs limítes previstos_ nos artigos_ 2~ e _3 9 .da
Resolução n9 36/92. Alerta, contu<Jo, para o fato de o li11Jite
defiriiào .rio item n do artigo 3-" já se en~qntrar e;àrapotãdciTotal
para 1999, ano não sensibilizadO pela_5)peraç~o pretendida.
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
A elevação temporária dos limites de endividamento em 25%,.
emitidos:
confoime solicitado pelo s_enhor Governad9r dq Estado, s~ri~
suficiente, no entanto, para sanar a sill.f<içãti, no -_caso" de a ·COLOCAÇÃO
VENCIMENTO
TÍTULOS
DATA-BASE
autorização desta Casa limitar a emissão ao illontan_te c_onstitu54!824
3-1-94
3-1-92
í•-1-99
cionaJmente pe-rmitido, conforme cá_lculo efetuadc pelo Banco
541826
3-2-94
1•-2-92
I •-2-99
central.
'
3,3,!1_4
54!826
1•-3,92
1'-3-99
Conclui o Parecer do Banco Central por entender " ... de541826
3-4-94
I •-4-92
1•-4-99
saconselhável o deferimento do pleito, no que diz respeito
i-5-94
541825
2-5-92
1•-5-99
à rolagem de 90% da dívida mobiliáriã: vericlvel no 1\' semes1•-6-99
1•-6-92
3-6-94
541826
tre" uma vez que o resgate l~quido calculado, _ççm~ide:rando
a Emenda Constitucional n~ 3. deveria corresponder ao perh) forma de colocação: através de ofertas públicas. nos
centual de 35, 56%, que equivalCria ao gi~9.__qt?_~penãs 74,44%
termos da Resolução nl' 565, de 20-9-79, deste Banco C~ntral;
da díVida. Além disso. o -giro ãe 90% solicit~~o implicaria
i) autorização legislativa: Lei n• 1.389, de 28-11-88.
extrapolação do limite previsto no ítem II;artigo 39 da ResoluAit. Jí> -0 prazo para o exercício da presente autorição nl' 36/93, inesrilO considerando-se a elevação temporária
zação
é de 270 (duzentos e setenta) dias, contados da data
pleiteada.
_ __ __
_
_ _
No entanto, se, nesta Casa, a maiori:f de-meus ilustres- de sua publicação.
Art. 4l' -Esta Resolução entra ,em vigor na data de sua
pares considerar negligenciáveis- as razões ápféSfmtadas, em
face da relevância da operação para o Estado do Rio de Janei- publicação.
ro, nosso parecer é favorável ao acolhi~ento __do pleito, na
O Sr. Levy Dias, 2<? Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Lucídio Por!ella,
formã. do se"guinte:
Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O parecer
PROJETO OE RESOLUÇÃO N• 154, DE 1993
Autoriza o gove-rno do Estado do Rio de Janeirt? a elevar conclui pela apresentação do Projeto d~ Rest;)lu_ção nl' 154/93.
A Presidência esclarece que, durante a discussão do proos liinites fixados nos artigos 2l' e 3~ da Resolução n9 36/92,
do Senado Federal, e a emitir Letras Financeiras do Tesouro jeto, poderão ser oferecidas emendas à proposição.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
do Estado do Rio de Janeiro - LFTRJ, destinadas ao giro
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
de 90% da dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro
Em votação.
semestre de 1994.
·Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
O SENADO FEDERAL resolve:
sentados. (Pausa.)
Art. 1~-- É o.Go'Vêrno do Estado do Rio de janeiro auto.;:
Aprovado.
.
rizado a elevar temporariamente, nos termos da Resolução
A matéria vãi à ComiSsãO Diretora para a redação finãl.
nç. 36, de 1992, do Senado Federal, os limites fixados nos
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia)- Sobre a mesa,
artigos 2l' e 3"' da citada Resolução, com vistas a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de janeiro :____ redação final oferecida pela Comissão Diretora, que será lida
LFfRJ, destinadas ao giro de 90% da dívida mobiliária do pelo Sr. 1? Secretário.
É lida a seguinte
Estado, vencível no primeiro semestre de 1994.
ArL zo _A emissão ora autorizada será realizada sob as
PARECER N• SOS, DE 1993
seguintes ccndiçócs:
(Da Comissão Diretiira)
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos !_ítulos
Redação final do Projeto de Resolução n' 154, de
a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitu1993.
cional n9 03, considerando-se o Índice Nacional de Preços
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
ao Consumidor (INPC), da Fundação Instituto Brasileiro de
de Resolução nl' 154, de 1993, que autoriza o Governo do
Geografia e Estatística (FIBGE) apurado no !• dia do mês
Estado do-Rio de_ Janeiro a elevar os limites fixados nos arts.
anterior à realização do giro;
2• e 3• da Resolução n' 36, de 1992, do Senado Federal, e
b) modalidade: nominativa-transferível;
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio
de JaneirO - LFTRJ, destinadas ao giro de 90% da dívida
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do T~souro- LFT, criadas pelo Decreto Lei n' 2.376, de 25-ll-87;
m~~i.I.~~-Ijªdq_E.stado, vencível_no primeiro semestre de 1994.
d) prazo: até 1826 dias;
· ·
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de dezembro de !993.
-Humberto Lucena, Presidente- Nelson Wedekin, Relator
e) valor nominal: CR$ 1,00;
- Lucídio Portella - Nabor Júnior- Lavoisier Maia.
t) características dos títulos a serem substituídos:
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-2ANEXO AO PARECER N' 505, DE 1993
Redação final do Projeto de Resolução n~ 154, de
1993
Faço ·saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
-------------~~-------~·--,·;--Presidente. nos
termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno;- promulgo
a seguinte

-

RESOLUÇÃO N•
, DE 1993
Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro
a elevar os limites fixados nos arts. 2~> e 3~" da Resolução
n• 36, de 1992, do Senado Federal, e a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
- LFTRJ, destinadas ao giro de 90% da dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1994.
O Senado Federal resolve:
___ _
Art. 1o É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar temporarimente, nos termos da Reso_l~ção n"
36, de 1992, do Senado Federal, os limites fixados áOS arts.
29 e 3_Q da citada Resolução, com vistas a emitir Letras -Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro - LFTRJ,
destinadas ao giro de 90% da díVida mo_biliária do Estado,
vencível no primeiro semestre de 1994.
-Art. zoA emissão autorizada realizar-se-á sobre as seguinte condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional n9 3, considerando-se o Indice Nacional de Preços ao
Corlsumidor (INPC), da Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (FIBGE), apurado no primeiro dia
do mês anterior à realização do giro.
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do TesoUro
-LFI', criadas pelo Decreto-Lei n~ 2376, de 25de novembro

de 1987; '
d) prazo: até um mil oitocentos e vinte e s__eis dias;
e) valor nominal: Cr$1,00 (um cruzeiro real);
f) características dos títulos a serem substituídos:

Título
541826
541826
541826
541826
541826
541826

Vencimento
! 0 -J-94
1°-2-94
I 0 -3-94
1°-4-94
1°-5-94
1°-6-94
Total

Quantidade
13.514.001
16.694.052
i9.854.541
23.892.330
15.686.268.
26.706.189
126.407.381

g) previsão de colocação e vencimentos dos títulos a serem
emeitidos:

Colocação
3-1-92
1°-2-92
1°-3-92
1°-4-92
2-5-92
1°-6-92

Vencimento
1°-1-99
1°-2-99
1°-3-99
1°-4-99
1°-5~99

. 1°-6-99

Títufos
541824
541826
541826
541826
541!12:5
541826

Data-base
3-1-94
3-2-94
3-3-94
3-4-94
3-5-94
)C6-94
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h) forma de colocaç_ão: atra':'és de ofertas públicas, nos
terinos da Resolução ·ii,-565, de 20 de seieiribro de 1979,
do Banco Central;
i) autorização legislativa: Lei n" 1.389, de 28 de n~vemb~o

de 1988.
Art. 3~ A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados
a partir de sua publicação.

Ait.

4~

Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Em discussão
a redação finaL (Pausa.)
.
_
Não havendo quem peça a palavra, encerro a dtscussao.
A redação final é considerada definitivamente aprovada,
independentemente de votação, nos termos do art. 7~ da Reso-

lução n" 110, de 1993.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Item 5:
OFÍCIO N• S/150, DE 19Y3 .
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do

art. 3• da Resolução n• 110, de 1993) .
Ofício n•S/150, de 1993, através do qual o Governo
do Estado do Ceará_ solicita autorização para emitir
vinte e cinco bilhões, oitocentos e quatro milhões, quinhentos_e vinte e sete mil, trezentos e quarenta e cinco
Letras Financeiras do Tesouro Estadual, destinadas ao
giro financeiro da dívida mobiliária cio exercício de
1994, vencível em 15 de janeiro vindouro. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econõ-

micos)
Nos termos do art. 5"' da Resolução n9 110, de 1993,
designo o Sr. Senador Mauro Beuevides para proferir parecer
sobre a matéria, em substituição à Comissão de Assuntos
Económicos.

O SR. MAURO BENEVIDES (Para emitir parecer.) Sr. Presidente, Srs. Sena_dores, __vem a exame Comissão o Ofí-

cio "S", n• 150 de 1993 do Sr. Governador do Estado do
Ceará, soncitando autorização para a emissão de Letras Financeiras do Tesouro Estadual, no total de 25.804.527 3.45 títulos,

equivalentes a CR$ 6.893.294.734,71 (seis bilhões, oitocentos
~noventa

e .três milhões, duzentos e noventa e quatro mil,
setecentos e._trinta e quatro cruzeiros reais e _setenta_ e um
centavos), a preços de Ínaíof93, destinados ao· girO da ·díVida
mobiliária do __ exercício de 1994.
O Ofício_ do Sr. Governador do Es_tado do Ceará elllbora
mantendo o mesmo número de títulos e o valor acima referido,
estabelece como base para correção monetária os preços vigentes em 05.11.93, bem como, esclarece que a operação
referida visa ao giro da "dívida mobiliária do- exercício de
1994, vencível em 05 de janeiro vindouro".

A Resolu.ção n• 36/92 do Senado Federal que rege a matéria estabelece as exigências pertinentes e os limites de endividamento para Estados, Municípios, Distrito Federal e suas
autarquias.
_
A-operação em tela apresenta-se instruída de acordo com
tais disposições, dela constando todos os documentos necessários ao exame do pleito, e será realizada sob as seguintes
condições:
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a) quantidade: a ser defiiüd8. na ctãia dC reSgate dos títulos
a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Collstitu-_
clonai n" 3, considerando-se o Indice Nacional de_ Preços ao
Consumidor (INPC), da Fun~ação- IrlSI:it-Úto Brasilejro de
Geografia e Estatística (FIBGE) apurado no 1'' dia do mês·
anterior à realização do giro;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro- LFT, criadas pelo Decreto Lei n' 2.376, de 25-11-87;
d) prazo: até 5 anos;
·
e) valor nominal: CR$ I ,00;
O características dos títulos a serem substituídas:

TÍTULO
570731

VENCIMENTO
15-1-94

QUANTIDADE

25.804.527.345
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
DATA:·BASE
COLOCAÇÃO VENCIMENTO
TITÜLO
571824
17-J-94
17·1-94
15-1-99
h) forma de colocação: través de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n' 565, de 20-9-79, do Banco Central;
i) autorização legislativa: Lei n' 11.549, de 18-5-89 e Lei
n' 12.229, de 9-12-93.
O Parecer do Banco Central do Brasil DEDIP/DIARE-93/1042, de 14-12-93, emitido por força da mesma Resolução acima referida, analisando a solicitação âo Estado do
Ceará, verifica que ocorre extrapolação do limite de endivida~_
menta previsto para o ano de 1999 em 4,96%. Na medida
em que essa extrapolação não sensibiliza o exercício ·na qual
ocorrerá a operação solicitada, e, considerando que o percentual acima enquadra-se no extra-teta de 25% permitido pelo
art. s~ da Resolução 36/92, não vê o Banco Central sério
impedimento à concessão da autorização.
Pondera, no entanto, que segundo seu entendimento,
a Emenda Constitucional n~ 3- estabelece no art. 5<? a proibição
de emissão de novos títulos estaduais e municipais abrindo
exceção apenas para o giro do "principal devidamente atuali~
zado~·, resultando para o caso específico para o Estado do
Ceará a iinpossfbilidade de rolagem d~ 100% ctgs títulos vincendos em 15 de janeiro de 1994.
Os papéiS emitidos pelo Estado estão todos definitivamente no mercado e por seu pequeno montante não ~epre
sentam maior comprOmetimento para a sitUação- financeira
do Ceará.
Face ao exp·osto, considerando que o Senado Federal
ainda não emitiu- parecer definitivo quanto· à- interpretação
do art. 5'? da Emenda ConstituciofiaJ n<? 3 acima referido, submetemos a este Plenáriõ~- ã- s_OHcitação d~ Governo dá Estado
do Ceará. Caso os· Senhores Senadores entendam oportuna
relevar os problemas levantados no parecer do Banco Central,
o pleito contido no Ofício "S" ti~ 150/93 poderá -ser cO-ncedido
nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO ]1Vis5, DE 1993
Autoriza o Governo do Estado do Ceará a--emitir Letras
Financeiras do Tesouro Estadual, destinadas ao giro da dívida
mobiliária do exercício de 1994, vencível em 15 de janeiro
de 1994.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É. autorizado o Governo do Estado do Ceará,
nos termos da Resolução 36/92 do Senado Federal a emitir
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Letras Financeiras do ·Tesouro Estadual, destinadas ao giro
da dívida rnobíliária do exercício de 1994, vencível em 15
de janeiro de 1994.
Art. 2" A operação ora autorizada se realizará de acordo com as seguintes condições:
a) qUantidade: a ser definida_ na data de resgate dos títulos
a selim substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitu·
cional n~ 3, consi9.erando~se o Jndiç_e _Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC), da Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e estatística (FIBGE) apurado no 1" dia do mês
anterior à realização do giro;
b) modalidade: nominativa·transferívr;l;
c) rendimentO: igual aO das Letras Financeiras do Teseu·
ro ~ LFT_, Criadas pelo Decreto Lei no 2.376., de 25~11-87;
· · d) Prazo: até 5 anos;
'
e) valor nominal: CR$ 1,00;
f) características ctOs títulos a serem substituídos:
TÍTULO
570731

VENCIMENTO
15-1-94 •

QUANTIDADE
25.804.527.345

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

o

e

COLOCAÇÃO

VENCIMENTO

TÍTUÜJS

DATA-BASE

17-1-94

17-1-94

15-1-99

571824

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n" 565, de 20-9-79, do Banco Central;
i) autorização legislativa: Lei n~ 11.549, de 18-5-89 e Lei
n' 12.229, de 9-12-93.
Art. 39 A presente autorização deverá ser exercida no
prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, contados da data de
publicação desta Resolução.
Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Lucídlo Porte!la) - O parecer
conclui pela apresentação do Projeto de Kesolução n9 155/93.
A Presidência esclarece que, durante a discussão do projeto, poderão ser oferecidas emendas à proposição.
Em_discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a dis~ussão.
Em votação.
_ __
· ·
Os: Srs. Senadores que o a-p-roVam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissã-o biretora para a redação final.
Ó SR. PRESlDENTE (Lucídio Porte!la)- Sobre a mesa,
redação final oferecida pela Comissão Diretora, que será lida
pelo Sr. 1" Secretário.
É lida a seguinte
PARECER N' 506, DE 1993
(Da Comissão Diretoi3.)
Redação final do Projeto de Resolução no-155, de
1993.
A Comissão Dlretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n'? 155, de 1993, que autoriza o Governo do
Estado do Ceará a emitir25.804.527.345 (vinte e cinco bilhões,
oitOCentos e quã.tro milhões, quinhentos e vinte e sete mil,
trezentas e quarenta e cinco) Letras Financeiras do Tesouro
daquele Estado, equivalentes a CR$6.893.294.734,71 (seis bi-
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lhõês, oitocentos e noventa e três milhq~!?1 duzen~os e_p.oven~a_
e quatro mil, setecentos e trinta e quátiõ"cfUielrOS·reais-·e~·
setenta e um ·centavos), a preços de 5 de novembro de 1993, .
destinadas ao giro da dívida rnobiliária do exercício de 1994,__
vencível em 15- de janeiro Vindouro.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de dezembro de 1993.
-Levy Dias, Presidente -Júlio Campos, Relator- Lucídlo
Portella - Nabor Júnior- Lavoisier Maia.
ANEXO AO PARECER N'506, DE 1993
Redação final do Projeto de Resolução n• 155, de
1993.
Faço saber que o Senado FeÇ.eraJ aprovo~, e eu,
, Presidente, nos termos do art. 48, 1tern 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1993
Autoriza o Governo do Estado do Ceará a emitir
Letras Financeiras do Tesouro Estadual, destinadas ao
giro da dívida mobiliária do exercício de 1994, vencivel
em 15 de janeiro de 1994.
O Senado Federal re~olve:
. ·, . . .. _ ..
.
Art. 1" É o Gove-rno do EstadO do ·ce~_rá~ Q9s tefmos _
da Resolução n' 36, de 1992, do Senado Federal, autoiízado
a emitTf Letras Fína:riceiras do Tesouro Estaçl.ual, destin~das
ao giro da dívida mobiliãria do exercíci"Õ de 1994, vencível
em 15 de janeiroae 1994.
.
Art. 2" A operação autorizada_ r_~alíz_~r:se-~__-de acordo
_
-~~
____ __
_ _
com as seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate d<?S títu_~?S
a serem substituídos, mediante apli~ç.ão d~ Emenda_ Cons_titucional n" 3, OOrisfderando-se o lndJce N~c1op._al 9:e _Preços ao
Consumidor \INPC), da Fun~ação Instituto Br~sile.iro d_e.
Geografia e Estatística (FIBGE), apurado no pnme.ro dta
do mês anterior à realii3.çãodo giro;
b) ·modalidade: nomirl.ativa-transfedvet;
c) rendimento: igual ao das Letras FinãO.Ceiras do Tesouro- LFf, criadas pelo Decreto-Lei n?2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: até cinco anos;
_ - e) valor nominal: CR$ 1,00 (um cruzeiro real);
t) características dos títulos a serem substituídos:

Titulo
570731

Vencimento
15-1-94

Quantidade
25.804.527.345

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

Colocação

Vencimento

Títulos

Data-base

17-1-94

15-1-99

571824

17-1-94

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n• 565, de 20 de setembro de 1979,
do Banco Central;
i) autorização legislativa: Lei n• 11.549, de 18 de maio
de 1989, e Lei n' 12.229, de 9 de dezembro de 1993.
Art. 39 A autorízação concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo-de duzentos e setenta dias, contados
,-•
__ _
a partir de sua publicação.
Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

,O~~- ?.~ESID~NTE
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(Lucídio Porteila) -Em discussão

a redação final. (Pausa.)
··
• ·
· · · _ · · · ··
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
. A redação final é considerada definitivamente aprovada,
independentemente de votação, nos termos do art. 7? da Resolução n• 110, de 1993.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Nelson Cameiio.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia
o seguÍnte dis-Curso. Sem revisãQ do oradqr.)- Sr. Presidente,
Srs. SenadoreS, a circunstância de ó Senado Federal não se
reunir amanhã, dada a realizaÇãO dO-COilgre-sSô- Nadonal,
juStifica que eu ocupe esta-tribuna, na véspera de um acontecimento que marcará a presença da consciência do povo fluminense na imprecação que passou a ter o nome de "Viva Rio".
Em verdade, Sr. PreSidente, o movimento encontra forças
no propósito dos fluminenses de verem suas cidades livres
de_ las_timáveis episódios, que marcam de sangue, de destruiçãO, cae deSordem, de desespero, a população do Estado e
de sua Cidade Maravilhosa.
"Nessa. ~xta-~eira, 17, q_~_an_d_o, ao ~~~<? dia, cruzarem
os:ponteifósc do relógio e soarem os _sinos _de -toçlas ~as sua_s
igrejas; durante dois minutos de silêncio, un-~nirile e cOntrita,
a população invocará aos céus que sejam derramadas sobre
suas cidades a paz e a tranqUilidade que todos_alm.ejam_.·
Quero aprõVertaresta Õpof-iunidade, Sr. iifisidêrite, para
conclamar a_todos os Qr~il~iro~ a se sqlidari~.r ç:~:mt.a. população do Rio-de Janeiro, na certeza de que, com o pensamento
elevado a De,us, haveremos de pôr fim à praga de víólêricia
qUe-tem ma_rcado nosso EstaQo nos último~ doze.~n,os_, _Es.se
Viva Deus, Sr. Presidente, -é para ser dito não só_por nós,
os que vivemoS no Rió de JaneirO, mas por todas as Classes
sociãís, as Igrejas, as autoridades,_.,o_ povo, os pobres e os_
ricos_, os mendigos e os_miliD_nários. Tôdos, amanhã, estaremos
no Rio de Janeiro elevando o pensamento a De_us para que
se eX.tinga esta triste· fase de tantas apreensões e sobressaltos.
Sr. Presidente, lamento que, anlanhã, não haja uma sessão_ do Senado Federal, porque amanhã, ao meio-dia, todo
o Rio de Janeiro estará em silêncio por doís minutos. Poderíamos, aqui, reproduzir esses dois minutos_, em nome.dos representantes brasileiros, em nome de todo o .Senado_ Eeó~ral.
Antedpamo-nos a esses dois minutos,__fazendo votos para que
essas preces cheguem aos céus, que a atual situação mude
e possamos voltar ao Rio_ de Janeiro, à Cidade _Maravilhosa,
cientes de_ que _ali voltou a reinar a paz, a tranqüilidade e
a harmonia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Sr. Presidente, peço
a palavra como Líder: do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, que falará
como Líder do PMDB.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orad_or.)--:--:- Sr_._Preside_nte, Srs. Senadores,_ ocupo a tribuna
do Senado Federal, neste momento, pela Liderança do
PMDB. para manifestar a ~inha alegria ao verificar Que a
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Justiça confirmou a decisão do Senado Federal adotada: não
quando o S~nado Federal funcionava ordinariamente, ou ntesmo em caráter extraordinário, mas no· momento em que o
Senado Federal se constituía num Tribunal de caráter constitucional, para julgar o então Presidente da República Fernando
Collor de Mello.
Naquela oportunidade, o Presidente da República qüe
estava sendo examinado quanto à sua condUta, _por aquele
tribunal, resolveu renunciar para fugir à aplicação da pena;
a pena que era merecida; a pena que era justa; a pena determinada pela própria Lei Maior, em face dos desmandos cometidos no maior cargo, no magno cargo da Administra_ção brasileira e dentro da política nacional.
Houve, no entanto, a impetração do mandado de segurança. E o S_upremo Tribunal Federal, em má hora, deixou
de verificar que, quando o Senado Federal se constitui em
tribunal, paira acima de todos os outros tribunai& _o_rdinaria~
mente existentes. o-supremo Tribunal Federal,_en~ão, admitiu o mandado de segurança. E episódios negat~V'?S passaram
a ocorrer a partir de então. Primeiro, com o impedimento,
por certo, justific3do, de três componentes daquela Corte
Maior; depois, o ir ao julg~mento com _Q número par, o que
não deixava de ser um grande risco, pois h a via de se prenunciar
o empate.
Era perfeitamente visível a possibilidade do empate, sem
que devêssemos r~correr às videntes que ajudam e ajudaram
a C3sa da -binda-e ainda hoje _ajudam o empresário Paulo
César Cavalcante Farias. Nem precisávamos de videntes. Se
o número era par, o empate era plenamente razoável e presumível. Dàí por que, se devesse haver a conVoCa-ÇãO -~e minist.ros
de um tribunal imediatamente inferior, essa ConvOCaÇãO deveria se registrar a Priori e não a posteriori, como na yerdade
aconteceu.
·
Sei que se há de argumenrar que, não'térido a sessão
se encerrado, não se ·caracteriza a a1iirnáiiva a P,riõri, ÍTÍas,
de qualquer maneira, não houve a convOCaÇão CJ.ue-maiilivesse
em si u-m.- caráfer de cautela, um caráter de proteç~o_ da imagem
do próprio Poder Judiciário.
HOuve o empate. E havendo o empate, passdli~se·a peíiSaf
que a corrupção do País havia logrado êxito e que renunciar
. ao mandato era uma boa operação para qualquer detentor
de qualquer mandato que, em circunstância qualquer, viesse
a delinqüir ou houvesse dclinqüido. Talvez o estimulo a que
se venha a delinqüir, na utilização de um mandato-~ pará depois
a renúncia garantir que determinadas penas de caráter ético
não seriam aplicadas.
Ainda ontem, um dos deputados cassados produziu a
renúncia, exatamente_ estimulado pelo empate registrado no
Supremo Tribunal Federal. Mas, hoje -graças a Deus! com grande emoção, o- Brasil inteiro acom-panhou a continuação da reunião do Supremo Tribunal Federal, a cujo Pleno
se integraram os três mais veterano-s integr~ntes do Superior
Tribunal de Justiça, pessoas_ oriundas do Tribunal Federal
de Recursos, juízes honrados e probos que, ao longo de tantos
anos, estiveram no Tribunal Federal de Recursos, como hoje
estão no Superior Tribunal de Justiça e, passageiramente,
estiveram, esta tarde, no Supremo Tribunal Federal, comprovando o princípio de justiça como peça madelar e básica do
espírito de cada u~_deles. _
___
_
.
E, assím, Si. P-residente, Srs. Senadores, os três puderam
votar do modo como a consciênCia ilacioilàfesp.erava. Os
três votaram, Sr. Presidente, confirmando a decisão do Senado
Federal quando cortstituído em tribunal e negaram a segurança

impetradâ através do instrumento, cujo cabimento é, sinceramente, por demais duvidoso.
Ocupo, neste momento, a tribuna desta Casa, Sr. Presidente, para manifestar a alegria do meu-Partido, o sentimento
de justiça que se fortifíC:a não apenas no PMDB, mas, por
certo, em todas as Bancadas do Senado Federal e no Poder
Legislativo, mas, acima de_ tud~. Com__ impressão de que.
nesse momento expresSO õ sentimento nacional de "Não"
à corrupção. Ninguém quer corruptos. Ontem, a Câmara Federal produziu três cassações. Hoje, o Supremo Tribunal Federal nega esse mand.adp d~ __ segurança _e,_ por certo, tudo
isso significa uril tempo novo na moralidade nacional.
Queremos verificar-concluídos os trabalhos de todas as
CPI, inclusive da CPJ do Orçamento._ Queremo"~ rigOr-e justiça. Não queremos excess.o, nem injUstiça. Não queremosence~ações. Inclusiv~, amanhã, virá depor, sem grandes propó~tos,? empresáno Paulo César Cavalcante Farias. Não partictpar~t dessa sessão, por achar que não devo cooperar, atraVés
da mmha presença, com UJ!l acontecimento que será absolutamente infrutífero, do ponto de vista apuratório daquela CPI.
Mas, como a decisão foi de maioria para essa convo.cãção,
curvo-me à convocação, mas não coopero, evidentemente
com .o acontecimentQ aprazado p_ara amanhã, ria sala enl qu~
funciOna esse órgão do Congresso Nacional.
Queremos. Sr. Presidente, a continuidade disso que se
esboçou, ontem, que se confirma, hoje, e que há de se.confirmar nos dias seguintes. Varrer a corrupção deste País é um
imperativo, sem permitir que seguranças sejam deferidas- a
pessoas que não respeitaram a Nação, não respeitaram a sóCie~
da9e;:, feri~am a dignidade popular; pessoas· q-ue desrespei-taram o Est~do, atentaram contra os cofres públicos, feriái.m
a m?~~-1 nacwnal e implodirarn a administração pública. ~omos pel~ _justiça, basicamente pela justiça, e hojé é
unú~ta de regoZIJO, quando, de acordo com a nossa consdéncia, verificamos que os órgãos da República estão realmente
afeitos à produção de justiça, através da punição daqueles
qu~ merecem ser punidos. Que nunca, no entanto, punamos
os mocentes, mas que nunca deixemos de punir aos culpados!
·Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma breve comunicação.

ª

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte !la)-Tem a palavra
V. Ex•
O SR.. EDUÀIWO SUPLICY (PT- SP. Para uma comunicação. Sem tiVlsâO do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, em nome do Partido dos Tra,_q_a_lh~dores_, desejo, também, reafi(rfúti à importância da decisão-do Supremo Tribunal
Federal, ao confirmar a deliberação do Senado, que por tão
larg~ maioria suspendeu os direitos políticos do ex-Presidente
Fernando Collor de Mello, ainda que este tivesse renunciado
um pouco antes do seu julgamento, como forma de escapar
da punição que, conforme a Constituição e a lei sobre os
crimes de responsabilidade, era conexa_ A punição era não
apenas a perda dC? mandato, mo~s,_também, a suspensão dos
direitos políticos por oito anos.
Esse resultado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, anima
a todos os brasileiros, que querem que os recursos da população sejam administrados por mãos limpas, de forma transparente e segun_9ç _critérios de itnálise de custo/benefício social
os ritais adequados. Essa decisão anima-nos também aos membros da Comissão Parlamentar de .Inquérito que _exa!llina os '
problemas do Orçamento da União. SignifiCa que os trabalhos
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da CPI sobre as atívidades do Sr. Paulo César F_ari~s a~baram
à a_ssistência~ A legislação do trabalho, exageradamente protetendo frutos na justiça, assim como cerrament\! terão os trabacionista, conquanto objetivando amparar o menor, termina
lhos da CPI do Orçame~to da União.
.
por oferecer-lhe a alternativa entre a ocupação irregular e
Obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)_
a marginalização e a criminalidade.
Os últimos acontecimentos, como disse, despertaram a
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
sociedade
para a obrigação de reestudar a questão da inirnpu·
palavra ao nobre Senador Júlio Campos.
tabilidade_do me_nor de 18 anos de idade. lndiYidualmente
OSR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguiil;_
ou em gruPos, s~cedem-se, seffi nenhu~- teffior ·à repTessão
te discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Sehado_res, e_Q.sina-se .. policial, as manifestações de violência promovidas por assalque a legislação penal. do prescrever .as sançõ7s 9ue se d~vem
tantes, baderneiros e gangues, que fazem entre a população
impor às diferentes gradações dos qtmes, obJetlva prectpuacentenas de vítimas inocentes. São os maiores de 16 anos
mente inibir a sua incidência. Por iSSo, o ãpenamento.- como
de idade, que por um par de ténis assaltam e matam, nas
que revestindo função didática_f;}_caráterj~Jimj~~~óri'?1_ é tan_to o ruas de São Paulo; que se entrechocam, em luta pela supremais rigoroso quanto mais grave for a les~o ~o mter~sse_ ~-~c~al _ macia no bairro, no Rio de Janeiro; que se r~únem para
protegido. Ao reverso, se não há, ~or omts~ao_d~ let, p~mçao
perseguir e matar, a socos e ponta-pés, quem simplesmente
adequada para a ação delituosa, ena-se fqrte esttmulo_ ?_r~~?
lhes desagrada, nas superquadras de Brasília.
vação constante de sua prática, aumentando-se, em progressao
Tão graves e numerosos têm sido esses_ casos de cometi~
~
geométrica, a criminalidade.
.
.
mento de crimes por menores de idade, que a população,
A impunidade, ou o beneplácito da pena mu1~0 aquem
ameaçada, clama pela revisão _das leis que os imunizam de
da importância do crime, que a ela corresponde, e a causa
penalidade à altura da agressão que praticaram. Pesquisa há
fundamental do crescimento da violência e da prática crimipouco concluída pelo Jornal do Brasil, atesta que 80 por cento
nosa como aliás se tem dito aqui em múltiplos e incontáveis
das pessoas consultadas. julgam que os menores de__ 10 _a 16
pron~nciamentos. Nessa circunstân~a, e cinte ·a proximidade
anos de idade "deveriam ser responsabilizados pelos seus
da revisão constitucional,_d~ve a soctedade_re_ver os seus c?~~
atas".
___
__
_ __ .
.
ceitas acerca da eficáCia da lei penal, como está po~ta, ~ ~e~1mr
Aqueles que perderam os seus filhos, e outras vítimas
medidas que contenham de ve.z a criminalidãàC, antes que
de menores, querem a responsabilidade penal aos 16 anos
se alastre incontidamenre. ·
·- · ..
de idade, assim como "ó a'gi-aValrie'ntO; rCiacionado à_crueldade
Um ponto a ser visto, sobretudo em_ face_ dgs. últ~~~
da ação criminosa, das sanções. No mínimo, desejam que
acontecimentos, corresponde, por certo, à impossibilidade de
o agente, tendo a compreensão do crime e a disposição de
punir, na medida desejada, o c:imi~Oso men~r- de 18 anos
praticá-lo, seja submetido a julgamento regular, pois só excepde idade, assim como rezam as dispostções legais, que, aprecionalmente um criminoso, nessa faixa etária, será capaz de texto de sua proteção, na verdade acobertam inaceitáyel_collldesconhecer as conseqüências da violação das regras sociais.
portamento anti-social.
. . -~ _. _ . . _ .
--.
Nesse rumo prospera o entendimento firmado pelo DeTratando de interesses S9Clats e mdtviduats m9tsp_Oit(ve~s.
sembargador Marcelo Fortes Barbosa, do Tribunal de Justiça
as normas de proteção à criança ao idolesceilte,__ arrolada~s
do. Estado de São Paulo, segundo o qual a fixação da niaiorino artigo 227 da Constituição Federal, atribuem à família,
dade penal deveria subordinar-se ao critério biopsicológico,
à sociedade e ao Estado o dever _9-e g,aranti_r-lh~~ 1 " em sr~u
"conjugando a idade mínima com a capacidade de entender
prioritário, "o direito à vida, à saúde, à alimentação,~ ~dt:~ca
e de querer, aferidas através de exame assemelhado ao crimição,, ao lazer, _à profissionaliz~ção,. à ci.J.l~~ra, à_ digni_d~~e,
nológico".
ao respeito, à liberdade c à convivéncl3 (am_tl_tar e c_o~umt~D-f' 1_
. _ Para o magistrado, também professor da USP __e membro
além de colocá-lo a salvo de toda forma de neg\i&~nciª',_-4i~í:_í:-__ dO Instituto dos Ad~ogaQos de São Paulq, ero países do Cone
minação, exploração, violêndã. crueldade _e opressão".
Sul a maioiidade_ penal começa aos 16 anos. No Brasil, "se
Consoante o artigo 228, os menores de 18 anos, embora
o menor_com mais de 1.6.anos e meno.s 4e 18 toxna-~_e ciçladão
sujeitos às normas da legislação especial, são penalment~ íni~
pelo direito de voto". e se há prÕmessa_de lei permitindo-lhe
putáveis. Menores de 18 anos não podem trabalhar a nOite
a condução de veículos automotores, .. não s~ çompreende
ou em tarefas perigosas ou insalubres. Os__.de me_nos d_e,.14 que não possa responder pelos atos ilícitos que porVentura
anos não podem trabalhar. "salvo na condição de aprendiz."
praticar".
A proteção especial, assegurada na Carta, c~mpreende,
Assim, também, o Procurador Carlos.Augusto de Amoentre outras, a garantia dos direitos previdenciános e_ traba- rim Outra, da Vara de Justiça da Infância e_ da Juv.ep.tude
lhistas; de acesso à escola; de "pleno e formal con~e_c1mento no__Distrito federal, leciona que o sistema puramente biolóda atribuição de ato infracional, igualt?a9e na relaçao pro_ces_- gico, adotado no Brasil, leva em consideração, na fixação
sual e defesa técnica- por profissiõnal habilitado"; de "ob~ da inimputabilidade pela menoridade, apenas a idade do crimidiência aos princípios de brevidade, excepcion~lidade e re_spet- noso~ não importando o seu desenvolvimento menlal.
to _à_condição peculiar de pessoa em desenvolvimento_, quando
Os maiores, como ·se sabe, estão stijeitós ·ao-Cóôigo Penal,
da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade"_. __
determinativo de que só "é isento de pena o agente que,
Como se vê, grande distância mantém afastad~s a ordem . por doença mental ou desenvolvimento incompleto o_u retarlegal vigente e a realidade brasileira do f!1epo~, ,.~hl!l:e:?~a.ndo dado, era ao tempo da ação ou omissão inteitatne_rit~_irtcapaz
o debate entre os que pregam o aumento da prot~çao do de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
trabalho e os que a pretendem reduzida, no sentido de favore- acordo com esse entendimento".
cer o emprego e prevenir a ociosidade do trabalhado~ menor
Portanto, o menor infrator, à luz da legislação vigente,
não está submetido a qualquer sanção de ordem penal, mas
de idade.
_ .
_
,_, ., ___ _
A tutela jurídica exacerbada consid~rª~os _co_m.o deten:.: tão-somente às medidas sócio-educativas relacionadas no Estores de vontade mínima, ~ujei~and~-os_ à~ r_eJ?res~ntaçã<:> e tatuto da Criança e do Adolescente, entre as quais figuram

e
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''advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de.servi~
ços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação", aplicáveis após "processo de infração de adolescente".
Esse critério tem-sido largaffiente contestado, pois hoje,
mormente nos grandes centros urbanos, os· adolescentes possuem acentuado desenvolvimento psíquic<f.---o-s meios de comunicação garantem a todos a ampla possibilidade de enten-

der a conduta ilícita e de comportar-se de acordo com esse
entendimento. Aos 16 ou 17 anos qualquer adolescente tem
plena consciénda de que matar, lesionar, roubar, furtar constituem aç6es crimíiíOSãs~ contrárias conseqüentemente à ordem
social instituída.
Finalmente, para Paulo Lúcio Nogueira, em seu "Estatuto da Criança-e do Adolescente Comentado", a redução
da inimputabilidade para 16 anos daria_ao jO\_'Em nã9 apenas
a consciência de sua participação n:a sõciedade, mas também
a convicção de que todos devem respeitar as leis. Aqueles
que cometei_Il crimes bárbaros não devem merecer a proteção
integral da lei, mas a retribuição de pena que.- apeSar de
rigorosa, lhes promova a ressocialização.
No lado oposto da discussão, argumenta-se que, se de
fato não há como dissociar o aumentO-da violência e do número
de delitos do estímulo efetivo configurado na impunidade,
deve-se ter em conta que a razão maior~·aesse qUadro de
terror deriva da recessão económica, do desemprego, da fome
e da miséria. Agravar a punição de menores infratores s;_eria,
nesse caso, o me·smó que ·expandir os desníveís sociais, que
são a _própria origeni do crescimento da delinqüêncía.
E preciso não perder de vista o fato de que cerca de
90 por cento dos menores recolhidos aos centros especiais
de reclusão não têm _pai, mãé ou respohS:áver, _<?u são _filhosde pais há muitO separados. Sendo confífffia-dãmente pobres,
a infniputã.bilidade aos 16 anos seria, para el~s, o mesmo
que uma forma de odiosa segregação, uma Vez qué ã Metade
dos internados naquelas instituiçõeS alca,ri.Ç_am a mais completa
reabilitação pa-rcfó C6:riVíviO Social.
Para essa corrente de opinião, o que imporfa é a recuperação do adolescente infrator, como está no Estatuto, e não
reduzir a menoridade penal sob a emoção de tragédias que
revoltaram a sociedade .. Aquele documento deve prevalecer
em sua inteireza, ·pois obedece à doutrina sócio-jurídica de
proteção integral, expressa pela Orga-nizaçâo das Nações Unidas - ONU, garantindo aos menores- de 18 anos de idade
real amparo físico, psíquico e moral.
Desse debate há de surgir soluçáç compatível com as
aspirações maiores-da sociedade, que deseja_a paz, a segurança, o trabalho, uma vida, enfim-, sem os sobressaltos que
ação- criminosa continuada a todos inflig\!, sem a ameaça de
que, pela revoltante atuação de delinqüentes impunes, nOvas
vítimas venham a ser inutilmente sacrificadas.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - Concedo a .
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) --sr. Piesidente, sr-s eSrs. Senadores,
sirvo-me do espaço desta tribuna para instar, junto aos meus
pares, a necessidade imperiosa de se refletiJ; acerca da problemática em que se constitui o Orçamento da União, elevada,
hoje, à condição de estrela de primeira grandeza na imensa
vitrina da grande imprensa, falada, escrita e televisíonada.
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A confecção-das leis e a votaçáo do Orçamento têm sido,
'historicamente, a tarefa fulcral dos parlamentos. Mais ainda,
a apreciação do Orçamento público pode ser vista como o
próprio processo político responsável pela génese dos parlamentos nacionais.
Remonta à velha Inglaterra a máxima segundo a qual
"todo imposto deve ser consentido pelo povo". A Magna
Carta, de 1215, baluarte dos direitos ciVis dos cidadãos britânicos, asseVera que "nenhuma taxa pode ser lançada no nosso
reino sem consentimento geral'', registrando, assim, a~ primeiras fQnnas do que viria a ser- o Orçamento público.
Na França, desde 1483, e nos Estados Unidos da América,
j~ em ln4, encontra-se inscr.ito na consciê:Dcia hacional o
princípiO ·cte que todo imposto deveria ser submetido ao voto
dos representantes do povo.
__ Destarte, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o processo
de votação do Orçamento encõhtta-se-Ila base mesma do regime democrático, fazendo as vezes de pilar onde se apóiam
as instituições_, garantindo os direitos inalienáVeis da cidadania:
O Orçimênto configura a engrenagem essenciaí e determínante na mecânica do ajuste_ das con~as públicas e, por
via_de conseqüência; para a estabilização da economia e controle imprescindível do descalabro inflacionário que vive:riciamos em nosso País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos tempos obscUros que
se abate:~af!I sobre o noss.o povo, durante a ditadura militar,
o Orçamento da Repúblíca, por mera formalidade burocrática, era enviado ao Congr.e~S() Nacional para que este somente
o ratificasse, servilmente.
Co!U a_ i-edem9cratização e a instalação da Assembléia
- Corlstituinte, ein-1988, o Congresso Nacional se reabilit3. perante a nação e_ resgata se;~ poder, reassumindo seu papel
ativo na apreciação do Orçamento.
a·texio coristitucional, em seu artigo 166, assevera que
os projetes- de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes
orçamentárias, ao Orçamento anual e aos créditos adicionais
S~!~O apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional,
na forma do regimento comum. Ademais, compete ao ParlamentO Nacional a fiscalização contábil, fiilanceira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades
da administração direta e indireta.
-Para a consecução dessas tarefas, constitui-se a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e FiscalizaçãÇ>.
Contudo, assistimos hoje a um soturno espetáculo. A
questão orçamentária no Brasil aproximou-se, perigosamente,
da~ barras dos tribunais. Os escândalos envolvendo a Comissão Mista de Orçamento enxovalham a imagem do CongieSso
Nacional perante a opinião públiC?.
Ao inVés do estrito cumprimento dos preceitos constitucionais, o que se vê é a proliferação do clientelismo e ç:las
relações incestuosas _entre o público e o privado.
A CorilissãO Mista de Orçamento tornou-se terreno particU-lar de -~Jguns parlamentares, que, em proveito pr6pii.o, barganham as prioridades do País por propinas, negociando verbas para obter apOio político e gãflhos financeiros.
Ê notória a necessidade de se repensar a sistemática de
funcionameDto da Comissão Mista de Orçamento.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Orçamento deve ser
elaborado visando aos programas e pOlíticas nacionais, segundo um cronograma de gastos conforme as prioridades do País.
A pulverização dos recursos, consubstanCiada na apresentação das emendas indivitfuais, que chegam a dezenas de mi-
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lhares, necessita de uma solução efetiva, de modo a se garantir
a unidade orgânica da peça orçamentária, para que esta possa
realmente tornar-se instrumento de promoção do desenvolvimento nacional.
É indispensável que o Orçamento adquira um maiOr caráter participativo, com a assunção por parte das bancadas partidárias ou estaduais, em conjunto com os setores organizados
da sociedade civil, das definições das prioridades nacionais,
regionais e setoriais, democratizando e descentralizandO o
processo decisório.
E nesse contexto torna-se relevante o envolvimento massivo do plenário no processo de aprovação do Orçamento.
Atualmente, com a exigência de maioria absoluta em plenário
para a aprovação da lei orçamentária, verifica-se que o colégio
de líderes assume a direção do processo, pois, comumente,
a simples verificação de quorum impede a deliberação por
parte do pleno.
A redução do quorum para 30%, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, talvez desobstruísse o processo, pois haveria uma
maior preocupação dos parlamentares em comparecer à sessão
para a obtenção de maioria.
A fixação da despesa e receita da União deve, essencialmente, compor um autêntico programa de governo, contemplando recursos para investimentos públicos nas áreas vitais
para o desenvolvimento nacional como saúde, educação, infraestrutura, saneamento e segurança.
Não é, infelizmente, o que ocorre em nosso País. A pulverização de recursos e sua distribuição errática transmutam
a Lei de Meios em instrumento inexequível, tornando-a uma
"peça de ficção" por não traduzir uma orde_na_ção racional
de prioridades do_Govemo e, tampouco, refletir a realidade
dos programas e metas constantes de seu texto.
A corroborar esse triste quadro, constatamos que, do
total do Orçamento da União, apenas 6% destinam-se a investimentos públicos nas áreas vitais retromendonadas, sendo
que os restantes 94% encontram-se reservados à rol~gem da
dívida pública com os bancos, 67% e a transferências constitucionais para estados e municípios e custeio da máquína administrativa, no montante de 27% Paralelamente deve-se, urgentemente, redimensionar a distribuição de recursos e encargos
entre as três esferas de governo, uma vez que o texto constitucional de 1988 contemplou estados e municípios com acréscimos de receitas sem que a parcela correspondente de obrigações fosse descentralizada, sobrecarregando duplamente o nível federal de governo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores; a Constituição Federal,
em seu artigo 165, remete ao Poder Executivo a iniciativa
das leis que tratam do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e dos Orçamentos anuais, co-iesponsabilizando,
portanto, os poderes Legislativo e Executivo no iilgente esforço envolvido no processo de elaboração, apreciação e fiscalização do Orçamento da União.
Por tal motivo, não há razão justifíÇável,para que se
sacrifique somente o_ Poder Legislativo coro_o _único responsável pelas mazelas que acometem a tramitação da Lei de
Meios.
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O Plano Plurianual, elaborado pelo Executivo, deve estabelecer as diretrizes e prioridades, de forma regionalizada,
para os investimentos, inclusive os programas de duração continuada, de modo a impedir que a miopia de determinados
governantes propicie O liso inadequado dos recursos püblicos,
p1incipalmente em empreendimentos de grande porte que,
usualmente, servem apenas a interesses demagógico eleitoreiros de certos grupos, em detrímento do intereSse maior
da nação.
A complementar o plano plurianual, a lei de diretrizes
orçamentárias fixa orientações par3 a elaboração da lei orçamentária anual, configurando-se em precioso e indispensável
expediente criado para impedir que a proposta de Orçamento
torne-se vítima de ambições aéticas e contrárias à sua estrutura
técnica.
É por essa razões, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que
nós, legítimos representantes da vontade e anseios da sociedade brasileira, devemos garantir as prerrogativas constitucionais que nos cabem, fazendo valer, categoricamente, nosso
direito de apreciação e fiscalização da execução da peça orçamentária, em respeito, sobretudo ao cidadão, contribuinte
e eleitor, que exerce sua legítima faculdade de perquirir acerca
do destino dos recursos que fornece ao Estado.
Cremos ter aduzido ao debate, com as considerações feitas, tema de grande relevância e atualidade para o aprimoramento de nossas atividades, com vistas ao desenvolvimento,
e à distribuição de justiça em nosso País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao Senador Amir Lando.
S. Ex>- não está presente.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17h10min)
A TO N• 588/93
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competéncia regimental e regulamentar, em cOnformidade com .a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n~ 1.693/93-0, resolve aposentar, voluntariamente, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, SEBASTIÃO ALVES VILLAS BOAS, matrícula 0202, Analista de Indústria Gráfica Legislativa, Nível
III, Classe Especial, Padrão V/S30, do Quadro de Pessoal
do Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, nos termos do art. 40, inciso III, alínea c da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com os arts. 18-6, inciso III,
alínea c e 193, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 16 de dezembro de 1993.- Humberto
Lucena, Presidente do Senado Federal.
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SENADO FEDERAL
.SUMÁRIO
1- ATA DA 2• SESSÃO, EM 20 DE DEZEMBRO
DE 1993
1.1 - ABERTURA
1.2 -EXPEDIENTE
1.2.1 - Oficio do Primeiro Secretário d.=J_Cãmar::-!14.os
Deputados
N' 455/93, comunicando a aprovação do Projeto de
Lei do Senado n• 57, de 1992 (n' 3.291192, naquela Casa,
que fixa jOrnada de trabalho semanal à categoria profissional de Farmacêutico no Serviço Público.
1.2.2 - Expediente recebido
-Lista n• 4, de 1993
1.2.3 - Requerimentos
N• 1.437/93, de autoria do Senador Darcy Ribeiro,
solicitando autorização para ausentar..,;;e do País, no período de 20 de dezembro de 1993 a 3 de janeiro de 1994,
para participar de um Seminá-riO na Univ_ersida.de Aberta
de Portugal, em Lisboa. Votação adiada por falta de quo-

rum.
N' 1.438193, de autoria do Senador Beni V eras, solici·
tando que seja considerado, como licença, .o período de
20 a 23 do corrente mês para participar de exposições em
Fortaleza-CE. Votação adiada por falta de quorum.
N• 1.439/93, de autoria do Senador Esperidião Amin,
solicitando que seja considerado, como licença, o dia 17
do cOITente mês, quando_ estará participando do "II Encon~
tro Nacional de Vigilância Sanítáiiã", em Florianopólis.
Votação adiada' por falta de quorum.
~N·' 1.440/93, de autoria do Senador Carlos oe·Carli,
solicitando que seja considerado, como licença autorizada,
o período de 1• a 14 de dezembro de 1993, quando esteve

··~·----~-- -~·

·-- ~- ···-··

ausente dos trabalhos da Casa, por motivo de saúde. Aprovado.1.2.4 - Discursos do Expediente
SENADOR NEY MARANHÃO -Apelo em favor
da aprovação do Projeto de Lei do Senado n' 75, de 1991,
que regulamenta, com ba~c::-~~ J_J?._t~~f:.S~e ~~.ci'?-nal, os i_n_yes~
timentos de capital estraTigeiro, nas micras, pequenas e
médias empresas e_ dá outras providências, de autoria de
S. Ex•, em apreciação na Câm:ira dos Deputados.
SENADOR JOÃO CALMON - Discordância de
S. Ex• com o Plano de Estabilização do Governo_ no que
tange à redução de verbas para a Educação.
SENADOR JOSAPHATMARINHO- Homenagem póstuma ao Ministro aifosentado do Tribunal Federal
de Recursos, Álvaro Peçanha Martins.

1.2.5 -' Requerimento
N\' 1.441193, de autoria dos Senadores Josaphat Mari~
nho e Jutahy Magalhães, solicita~do homenagem de_ pesar
pelo falecimento do Ministro Alvara·Peçanha Martins.
Aprovado.
1.2.6 - Comunicação da Presidência
Edição pelo Senhor Presidente da República da Me·
dida Provisória n"' 387/93~ que revoga aS medidas provisó~
rias n~ 384 e 385, de _1993; designação da Comissão Mista
e fixação de calendário para a tramitação da matéria. 1.2. 7 - Oficios
Da Liderança do PPR, referente à indicação e substituição de membros em Comissão Mista ,
1.2.8 - Requerimentos
N~ 1.442 a 1.444/93, de autoria do Senador Josaphat
Marinho, solicitando aos Ministérios da Justiça, da Previdência Social e da Fazenda, respectivamente, informações
que menciona.
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1.2.9 - Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n<? 160/93, de autoria do
Senador Álvaro Pacheco, que dispõe sobre a distribuição
de processos a Juízes designados para os Tribunais Eleitorais.
1.2.10 - Comunicação
Do Senador Josaphat Marinho, que se ausentará do
País, de 25 de dezembro do corrente mês a 2 de janeiro
·
do próximo ano.

1.2.11 - C01J1Unlcações da Presidência
-Aprovação, pela Comissão Dii"etora , em reunião
do dia 14 do corrente, dos Requerimentos ·n9s 1.394 a
1.413/93.
:... Recebimento do Banco <:lo Brasil do Balanço do
Fundo Constitucional de FinanciamentO do CentrO-Oeste,
referente a 30 de junho de 1993.
-Recebimento do Ofício S/177/93 (n° 1.631/~à, na
origem). do Governo do Estado de Goiás, sol~ci~ando autorização para que poSsa eniitir Letras F{fiãnceíras daquele
Estado, para os fins que especifica.
1.3

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERa-:..:. ln'
dignação de S. EX" pelo conteúdo he-donista do_ ~.tual anúncio da Caixa Económica Federal Veiculado nas principais
redes de televisão.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Protestos
pelo incidente ocorrido entre estudantes e a segurança do
Sr. Antônio Carlos Magalhães, Governador da Bahia, por
ocasião de sua visita ao Pelourinho. Contrabando do gás
de cozinha brasileiro em nossa§ fronteiras.

SENADOR ESPERIDIÃO AMIN - Registro de
protesto pela importação brasileira de caryão energético.
Transcrição de correspondência recebida por S. Ex• da
Associação Nacional de Produtores de Alho, protestando
contra a importação de alho da China.
SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Texto e justiflcação de proposta de Emenda Constitucional de autoria
de S. Er para criação e composição do Grande Conselho
Nacional.
1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses'
são

ORDEM DÓ DIA-

- Projeto de Decreto Legislativo n' 6, de 1993, (n'
162/86, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da Convenção n9 126, da Organização Internacional do
Trabalho, sobre Alojamento a Bordo dos Navios de Pesca,
adotada por ocasião da 50~ Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, em 1%6~ Discussão encerrada, ficilndo a votação adiada, nos termos
do art. 168 do Regimento Interno.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 10, de 1993 (n'
147/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo sobre Transportes Aéreos, celebrado entre o
governo da República Federativa do Brasil e o governo
do Reino da Tailândia, em BraSília, em 21 de março de
1991. Discussão encerrada, ficando a votação adiada. nos
termos do art. 168 do Regimento Interno.

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATO DA COMISSÃO DIRETORA

-- N' 73, DE 1993
3- ATOS DO PRESIDENTE

- W 589 A 599, DE 1993
4- ATO DO DIRETOR·GERAL
- N' 87, DE 1993
5- ATA DE COMISSÃO
6 - COMISSÃO DIRETORA

7- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE PAR:TIDOS

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Ata da 23 Sessão, em 20 de dezembro de 1993
10• SessãoLegislativa Extraordinária, da 49• L.:gislatura
Presidência dos Srs. Valrnir Campelo e Bello Parga

As 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESEN·
TESOS SRS. SENADORES.:

-do Conselho Federal de Odontologia-Rio_ do Janeiro-RJ, enviando propostas de emendas ao Projeto de Lei
n9 53/93, em tramitaÇão nessa Casa;·
- -----------da PLAFORTE- Plásticos reforçados Ltda- Curiti-Bello Parga _ Dario Pereira -- Elcio Alv~e~ _ Epitácio
Cafeteira _ Francisco Rollernberg _ Garibaldi · Alves Filho _ ba~PR, solicitando empenho na aprovação da Reforma TribuJarbas Passarinho _ João França _ João Rocha__ )osaphat tária para vigOrar em 1994;
--do Conselho Regional de Assistentes Sociais- FortaMarinho _ José Sarney _ Jutahy Magalhães _ Lavoisi_e_r Maia _ leza-CE, solicitando aprovação da Lei OfgãníCa; .
.
Mansueto de Lavor _ Mauro B_en_eyides _ .Meira Filho _ ~~y
--da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo~SP,
Maranhão_ Pedro Teixeira_ Valmir Campelo.
solicitando providências, vísãndo à revogação do dispositivo
especificado do Código Tributário Nacional;
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -A lista de
-da Associação dos ex-Combatentes do. Brasil- Campresença acusa o comparecimento de 19 Srs. Senadores. Ha~_ . pina Grande-PB, solicitando a crfãÇão_de pãsSe livre nacionar;
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
-- -=-=.da União das Sociedades Espíritas-lntermunicipal de
Araras-SP, contrária a instituição da pena de morte, aborto
Sob a proteção de Deus, iniciamos riôsSos trabã.lhos.
e eutanásia em nosso Pafs;
a·sr: 19 Secretário_ procederá à leitura do_Expediente.
-da Câmara Municipal de Presidente Bernardes-SP,
É lido o seguinte
contrária à privatização do Banco do Brasil;
-da Câmara Municipal de Simões Filhos-BA, enviando
documento da participação da Petrobrás, como uma estatal
EXPEDIENTE
produtiva e lucrativa;
OFÍCIO
~da Câmara Municipal de Cassimiro de Abreu-RJ, soli~
citando que sejam tomadas providências para alterar· a lei
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
e pennitir que ·os niUnicípioS beriefici3dos- com royalties do
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
petróleo possam também ser aplicados na saúde, educação
N9 455/93, de 17 do corrente, comunicando a aprovação e habitação;
do Projeto de Lei do Senado n• 57. de 1992 (n• 3.2.91/92,
-da Fraternidade Irmã Dolores-SP, contrária a eutanaquela Casa), de autoria do Senador Nelson Carneiro, que
náSia
e a legalização do aborto;
fixa jorl:tada de trabalho semanal à categoria profissional de
r-do Sindicato Rural de São Borja-RS, solicitaO.do aproFarmacêutico ·no Serviço Público.
vação de projetes referente à cobrança da correção monetária
(Projeto enviado â sanção em 17-12-93)
no -crédito agrícolá;
LISTA N• 004, DE 1993
-da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais~
EM 17 DE DEZEMBRO DE 1993
MG, contando com aprovação do PLC n• 102193;
-da Câmara Municipal de São Mateus do Sul-PR, soliciCorrespondência recebidas e respondidas pelo Senhor
tando a derrubada do Veto a Lei n9 8.029;
Presidente do Senado Federal:
-da Câmara Municipal de Conquista~MG, contrária à
Diversos:
criação dO IPMF;
- .
-da Câmara Municipal de Uruguaiana~RS, solicitando
-do Fórum Municipal de Divinópolis- MG, contrária
aprovação de cobrança da .correção monetária no crédito agría privatização da RFSA;
-do Conselho Federal dos Detetives Profissíonaís-Bra- cola;
--:-da Câmara Municipal de Bento Gonçalves~ RS, solici~
sília-DF, solicitando aprovação do Projeto de Lei n• 3.003192;
tando agilização na votação da Lei de Diretrizes e Bases;
-da Câmara Municipal de Fortaleza-CE, solicitando
-da Câmara Municipal de Casa Branca-SP, favorável
adiamento da revisão constitucional;
-da Câmara Municipal de Anápolis~GO, solicitando vi- ao projeto que prevê a redução da maioridade penal de 18
para 16;
gor nas apurações das denúncias _de corrupção;
-do Sindicato dos Representantes Comerciais no Estado
-da Assembléia Legislativa do Estado do Sergipe-SE,
solicitando medidas rigorosas nas apurações das denúncias de Minas Gerais-MGY solicitando apoio ao Projeto de Lei
n• 1.458/91;
relacionadas ao economista José Carlos dos Santos;
•
- da Renovação Cristã do Estado de São Paulo-SP, con-da Universidade Estadual Paulista-SãO Paulo~SP, solitrária à aprovação do Projeto n• 894/91;
citando votação e aprovação no Projeto da LDB;
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-da Ordem dos Advogados do BrasiJ.:-Fr_anca~SP ,_ mani-festando preocupação pela apr6vação ·cto -Proji:tó it9 f29/9_2,

no estado em que se encontra;
-do Grupo Ambientalista da Bahia-BA, contrária ao
Patenteamento de seres vivos, processos biológicos e biotecno-

lógicos no Projeto n' 115/93;
-da Associação Brasileira do Comércio Farmacéutico
-São Paulo-SP, contrária ao Decreto n 9 793/93;
_ __
-do Centro de Estudos e Ação Socíar:..._ Silvãdol--BA,
contrário ao Projeto n' 115193;
-da Câmara Municipal de Guaratirlguetá-SP, contrária
à redução deimputabilidade penal;
-da Câmara Municipal de Embu-Guaçu-SP. favorável
ao projeto que propõe à redução da maioridade de 18 anos
para 16;
--da Câmara Municipal de Tupã-SP, contrária a legalização do aborto no Brasil;
-da Câmara Municipal de Porto Fer!eira-SP, favorável
a maioridade aos 16 anos;
_
-da Sociedade Brasileira de Direito· Criminal - São
Paulo-SP, solicitando unl.a análise profunda da nova Lei Eleitoral;
-da Câm~ra Municipal de Macatuba-SP, soli~itando
aprovação urgente do Projeto n' 3.383-A/92; ,
-do Movimento-em Defesa do Siste-ma TetibráS'-J oão
Pessoa-PB, solícitand? aprov~ç_ão _úrgen~e do Projeto n"
4.233/93;

-da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará-CE,
solicitando apoio nã tramitação do Projeto n" 114/93;
-da Associação dos Servidores da LBA de São PauloSP, solicitando alteração na Lei Orgânica- da Assistência Social; ·
-da Associação das Câmaras ·Mun-icipais do Sudoeste
do Paraná-PR, solicitando rejeição do Projeton' 824/91;
-da Câmara Municipal de Santos-SP, contrária a reabertura d_os Cassinos;
-da Câmara Municipal de Igarassu-PE, solicitando a
regulamentação do inciso 76 do art. 5 da Constituf&ão;
-da Câmara Municipal de São M3teus do Sul-PR, hipotecando apoio ao movimento pela monopolização da Petrobrás-;
--da Câmara Municipal de Santo Cristo-RS, favorável
na alteração ha Lei n• 8.o66/93;
-da Câmara Municipal de Canoas-RS, favorável ao projeto que regulamenta os aumentos dos -pre-ços dos medicamentos;
-da Câmara Municipal de Santos-SP, solicitando apoio
ao projeto que pretende proibir a divulgação de propaganda
na televisão de cigarros e bebidas antes das 21 horas:
-da Câmara Municipal de Campínas-SP_, encaminhando
moção de apelo ao Congresso Nacion-al para que incorpore
as propostas do Movimento Brasileiro tle Mulheres unidas
na reforma do Código Penal;
-ela Câmara Municipal de Castanhal-PA,_ solicitando
modificação dos estudantes- Brasília-DF~-apoiando à revogação do art. 4' da Lei n' 8.170/91;
---'do Posto Chaves Ltda- Natai-RN, soliclfando aprovação da Emen-da ConstituCional n~ 17;
-da Câmara M~.:~nicipal de Bauru-SP, rnanifestándo contrariedade com o governo ein --acabar CQII1 a apOSentadoria_
por tempo de serviço;
-~-

-da Câmara Municipal de Catanduva-SP, solicitando
para que os municípios atingidos por inundações tenham participação nos ICMS pelas hidrelétricas;
-da Direção Regional do Serrai -João Pessoa-PB, enviando contribuição em fqrma d~ -~mendas ao Projeto de Lei
n• 101/93;- ~
~
-_do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Belo Horizonte - MG, contrária à privatização
da Rede Ferroviária Federal;
-da Câmara Municipal de Cristais. Paulista-SP, moção
de apoio no sentido de atribuir responsabilidade penal ao
menor infrator a partir dos 14 anos;
-da Câmara Municipal de Flórida Paulista-SP, solicitando a preservação -do Banco do Brasil;
-da Câmara Municipal de Alegrete-RS, encaminhando
moção de apoio na aprovação no pagamento de um salário
mínimo aos deficientes físicos;
-da Loja Maçónica de Campina Grande-PB, solicitando
aprovação do Imposto Único.
-da Cânürra Municipal de Santos-SP, soliCitando anistia
aos demitidoS da administração Direta e Indireta, empresas
de economia mista, autarquia e fundações no governo Collor;
-da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo-SP,
solicitando elaboração de propositura proibindo a revogação
de lei patronímica anterior, quando a mesma for referente
à denominação de bens públicos;
-da Câmara Municipal de Chapecó-sc; solícit3iid0 -elaboração de legislação ,que permita a quebra de sigilo como
fortna de possibilitar a moralização da administração pública;
-do Conselho Federal de Medicina- BrasíJia-DF, solicitando esforços na aprovação do PLC n• 59193;
-da Assembléia Legislativa _do Estado de Pernambuco-PE, solicitando emenda constitucional para que antecipe
para dezembro deste ano as eleições previstas para 3 de outubro de 1994;
-do Sindicato_ do Defensores Públicos e servidores dos
órgãqs da DefensOria Pública do Estado da Para1ba-PB, solicitando i.ntervenção na _tramitação do projeto que define as
normas da Defensaria Pública do Distrito Federal e dos Estados;
-do Centro de Educação _e_Assessoram_ento __ Popular
- Passo Fundo-RS, solicitando aprovação do Projeto n"
173/93;

-do Movimento dos Trabalhadores Rurais em Terra
- Cbapecó-SC, solicitimdó aprovação do Projeto n' 173/93;
-da Câmara Municipal de Santos - SP, solicitando
que seja comissões para apurar irregularidades nas áreas de
educação, saúde, transporte, comunicação e das empreifeiras;
-da Assembléia -Legislativa do Estado da _Ceará-CE,
solicitando urgência na aprovação_ da regulamenfação da As-- sístência Social;
-do Sindicato dos Médicos de GóvetnadOi' ValadaresMG~ solicitando especial atenç-ão ao Projeto n" 59/93~
- da Cãmara Municipal de Chapecó-SC, soHci.tã.ndo a
quebra de sigilo em todas as instânciaS, a fim de moralizar
a administração pública;
-da Câmara -Municipal de Uberlândia-MG, solicitando
que seja estudada a possibilidade de ser. ~etirado do novo
Código Nacional de Trânsito, a obrigatorü!dade do uso de
capaCete no P~!Ímetro urbano;
"7""' do Conselho Federal dos Detetives Profissionais Santa Luzia-MO, solicitando urgência no Projeto· de Lei n"
3.003/92;

~
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-da Câmara Municipal de Assis-SP, requerendo ~-o Governo Federal a criação de um canal de televisão exclu ivo;
-da Câmara Municipal de Castelo-ES, sugerind a extinção da imunidade parlamentar;
-- --do Centro Espírita Irmã Izabel- Tupã-SP, contrário
a pena de morte e legalização do aborto;
-da Associação de Assistência Joana D' Are- Tupã-SP,
contrária a pena de morte e legalização do aborto;
-do Poder Judiciário de Franca-SP, contrário ao projeto
que visa controle externo da magistratura; e
-do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários do Estado do Ceará-CE_, solicitando maior atenção
em relação à questão dos ex-demitidos pelo ex-Presidente
Fernando Collor.
Manifestações referentes à Revisão Constitucional:

-do Centro Democrático dos Engenheiros- São Paulo-SP;
-da Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Carnaubaís-RN;
-do Sindicato dos.ProftSsionais .da Dança .do Rio de
Janeiro-RJ;
-da Câmara Municipal de Guarujá-SP;
-da Câmara Municipal de Riachinho-MG;
-da Associação Comercial de São Paulo-SP;
-da Câmara Municipal de Palhoça-Se;
-da União Nacional das Associaçõe_s de Bairros do Brasil - Curitiba-PR~
-do Senhor Aristides Mascari Ferraz - São Paulo-SP;
-da Câmara Municipal de Borebi-SP;
-da Câmara Municipal de São Luís-MA;
-da Assembléia Legislativa _de Mato Grosso _d_o Sul-MS;
-do Senhor Jadir Mourão- Rio de Janeiro-RJ;
-do Centro de Integração dos Servidores da Previdência
- São Paulo-SP;
-da Câmara Municipal de Duartína-SP;
-da Câmara Municipal de Douradina-PR;
-da Câmara Muiücipal de São João do Triunfo-PR;
- da Pré-Conferência Regional de Saúde de BoqueirãoPR;
-da Associação dos Vereadores da Região de Catanduva-SP;
-da Associação _de Mulheres Agricultoras de 'Itainópolis-Pl;
-da Câmara Municipal de Santa Cruz do Sul-RS;
- do Grêmio Estadual Olga Benário- São Miguel Paulista-SP;
-da Câmara Municipal de Concórdia-se;
-da Câmara Municipal de Osasco-SP;
-da Associação de Amparo ao Menor Carente ~São
Paulo-SP;
-do Banco do Brasil de Guarulhos-SP;
-da Coo"perativa "Regional Agropecuária de Taguarituba-SP;
-do Banco do BraSil de Miguelópolis-SP;
-da Prefeitura Municipal de Formigueiro-RS;
- da Câmara Municipal de Caçador-Se;
-do Banco do Brasil de Fraiburgo-SC;
-do Senhor Sandra Alberto Poletto - Ponte Serrada-Se;
-do Banco do Brasil de Paraúma-GO;
-da Câmara Municipal de Londrina-PR;
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-da Fedei-ação Nadonal dos-Engenh_eiroS- BrasíliaDF·
' -dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias da Gerência Regional de Arrecadação e FiscalizaÇão de São José do
Rio Preto-SP;
-do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil Porto Alegre-RS;
- da Câmara Munic::ipal de Itapetini!J-ga-SP;
-do Conselho Regional de Psicologia- Rio de Janeiro-R!;
-do Senhor Luiz Antônio Domingues- São Paulo-SP;
-do Sindicato dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias de Minas Gerais-MG;
-da Prefeitura Municipal de Mariano Moro-RS;
- da Câmara Municipal de Novo Horizonte-SP;
-da Câmara Municipal de Ibiraci-MG;
-do Sindicato dos Trabalhadores da Extensão Rural
na Paraíba- Patos-PB;
-da Câmara Municipal de Meruoca - CE;
-da Coordenação Regional de Jovens- Pranchita PR;
-da Associação Comercial de São Paulo - SP;
-da Câmara Municipal de Saudades- SC;
-do Síridicato Nacional dos D-ocentes daS Instituições
de Ensino Superior- Brasília- DF;
-da ConiísSâo de Educação, Cultura e Desporto- Câmara dos Deputados- Brasília- DF;
-da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - São
Paulo-SP;
-da Assembléia LegiSlativa do Estado de Santa Catarina
-SC;
-do VI Encontro de Professores_ Indígenas do Amazonas, Acre e Roraima - Boa Vista - PR;
-da Câmara Municipal de lbiúma - SP;
-da Câmara Municipal de Vicente Férrer- PE;
-da Câmara Municipal de Promissão - -SP;
-da Câffiara- Municipal de Cruz Alta -RS;
- da Câmara Muniéipal de Mafra - SC;
-da Câmara Municipal de Pereira Barreto - SP;
-da Comissão de Viação e TranspOrtes - Brasília DF;
-da Secretaria MuniCipal de Saúde de Itajubá- MG;
-do Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em
Geral e da Malharia no Estado de Pernambuco--:- PE;
-da Associação dos Advogados de São Paulo - SP;
-da Câmara Municipal de Tangará ·da Serra ---:- MT;
-da Câmara Municipal de Bebedouro - SP;
-da Câriiara Municipal de MO:iúe Castelo - São Paulo
-SP·
.
.
.
....:_da Asserribléia Legislativa do EStado de Minas -Gerais
-MG·
.
-'da Prefeitura Municipal de Angra dOs-Reis- RJ;
-da Câmara Municipal de Sertãozinho - SP;
-da Câmara Municipal de Igrejinha - RS;·
-da Prefeitura Municipal de Mogi-Mirim - SP;
-da Assembléia Legislativa do Maranhão -MA;
- do Conselho Estadual de Defesa das Crianças e do
Adolescente do Estado do Paraná -PR;
-da Câmara Municipal de Andradina - SP;
-do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão --MA'_da Câmara Municipal de Miracema - RJ;
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-da Associação Comercial e Industrial de TUpaCi.guara
-MG;
...
-da Associação das Câmaras MuniCipais dO Sudoeste
do Paraná - PR;
-da Cámara Municipal de !tara na- ES; ..
-da Câmã.ra Municipal de Cristais PaUlista- SP;
-da Câmara Municipal de Santana dos Garrotes - PB;
- da Federação do Comércio do Estado de São Paulo
-SP;
-da Cidade Universitária Zeferino Vaz - Campin~s
--SP;
·
-da Associação Comercial e Industrial de Rio Preto
-SP;
-da Associação dos Vereadores do Vale do Rio Pardo
-SP;
-da Câmara MUnicipal de RiO Brallcó ;.:_.:-AC;
-da Câmara Municipal de Goiânia- GO;
-da Câmara Municipal de Caicô :..:.... RN; --da Câmara Municipal de Ribeirão Preto- SP;
-da Câmara Municipal de Miracemã- RJ;
-da Câmara Munícipal de Mirassnl do Oeste- MT;
-da Associação dos Funcionários PúblicoS do Estado
de São Paulo - SP;
-do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado
de São Paulo - SP;
-da Câmara Munidpãi dc--GOIOtê -PR~-- da Câmara Municipal de Almas- TO;
-do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrías Urbana
do Estado do Pará - P A;
-da Câmara Municipal de Jacaref- SP;
-da Câmara Municipal de Maria da Fé- MG;
-da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz- PR;
- da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - RJ;
-da Câmara MuniciPal de SãiVãdor- BA;
-da Câmara Municipal de Guaíba- RS;
-da Câmara Municipal de Santos- SP; -da Câmara Legislativa do Distrito Federal- DF;
-da Câmara Municipal de Rio Pardo -:- SP:
-da Câmara Municipal de Canguçu- RS;
-da Câmara Municipal de Ponta Grossa- PR;
-da Câmara Municipal de Igrejinha- RS;
-da Câmara Municipal de Cerro Largo - RS;
-da Câmara- :tvfunícipal de Papanduva - SC; __
-da Câniara MunicijJB.l de- Mirante da Serra - RO;
-da Câmara Municipal de Sertãozinho - SP;
-da Câmara ·Municipal de Santana dos Ci_~rotes- PB;
-da Câmara- Municipal de Venâncio Aires -:- RS;
-da Câmara Municipal de Poços de Caldas- MG;
-da Câmara Municipal de Vinhedo....:. SP;
-da União dos ex-Vereadores e Suplentes do Estado
de Pernambuco- PE;
-da Assodação de Dirigentes Cristãos de Effipresa de
São Paulo- SP;
-do Sr. Edmar de Melo Lima- Bacabal- MA;
-do Senhor José Gonzaga de Medeiros - Macei6 AL·e
'-da Associação Nacional do~ J.uízes G~~~sistas d.a Justiça
do Trabalho - Brasflia -DF.
o

Manifestações contrárias ao veto do ex-Presidente Collor

de Mello ao art. 6• da Lei n• 8.029/90.
-da Câmilra Municipal de Lavras- MO;
-da Câmàra Municipar de Osasco _.:..: SP;
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-da Câmara Municipal de Pitangueiras- SP;
~da Câmara Municipal de Itajá -GO;
-da Câmara Municipal de Ponta Grossa-'- PR;
-do Banco do Brasil de Itaocara - RJ;
-do P-artido da _So.cial Democracia Brasileira de Rio
Grande- RS;
-da Câmara Municipal de Cruzílía- MG;
-do Banco do Brasil de Lençóis Paulista - SP;
-do Excelentíssimo Senhor Senador Agenor Maria Currais NoVos - RN;
-do Banco do Brasil de Bento Gonçalves- RS;
-da Câmara Municipal de Teresina- PI;
-da Associação dos Fornecedores de Cana da Região
de Catanduva- SP;
- d_o Senbor José Olimpo Mendes- São Luís- MA;
-do Banco do Brasil de Ouro Fino - MG;
-:-- ab_aiX6--assinado da cidade Lavras - MG;
-do Sindicato dos Bancários de Umuarama- PR;
-da Câmara Municipal de Uchoa- SP;
-da Associação Comercial e Industrial de Seabra BA;
-do Banco do Brasil de Itaigara - Salvador - BA;
e
-do Banco-do Brasil de Ronda Alta- RS.
Manifestações sobre o PL V n• 64/90 (Majoram a alíquota
do Finsocial):
-da Pavimentadora e Construtora Norte S.ul Ltda;
-da Barefame Instalações Industriais Ltda;
--..::..-da Construtora Baesimi Ltda;
-da Dragagens e Cons~ru_çõeS: Ltda;
-da Groove Dominium Engenha:ria, Industrial e Comércio Ltda;
---da-Temor Comercial e Incorporadora Ltda; e
-da Resmat Parsch Sistema Contra Incêndio Ltda.

M;anifestações referentes ao Projeto de Lei n9 41/93:

-da Guenofarma" Drogaria Ltda;
-da Câmara Municipal de Mogi-Guaçu -SP;
-do Senhor João José Lino- Juaz.eirinho---:- PB;
-da Drogaria de Rincão Ltda- São Paulo- SP;
--do Sindicato 9o Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Ribeirão Preto -'SP;
.-da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte - CE;
e
-da Câmara Municipal d~.~~nt~ Alio -SP.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr.
.19 Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 1.437, DE 1993
Senhor Presidente,
Venho solicitar o obséquiO de alcançar dQ Senado Federal
a necessária autorização para que eu me ausente do País,
no período de 20 de dezembro de 1993 a' 3 de janeiro de
1994.

.

Irei a Lisboa para uma visita de observação à Universidade Aberta de Portugal, onde participarei de um seminário
sobre as nov4s tecnologias de educação a distância. O tema
tem a maior irtlportânciã, -porqué-·a Lei de Diretrizes e Bases
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da Educação Nacional- LDB, que está sendo discutida no
Senado tem todo um capítulo regulamentando a matéria, que
é totalmente nova no Brasil.
Por oportuno, informo a V. Ext que a viagem será feita
sem ônus para o Seni}d_p Feder~l.
Aceite meu abraço cordial
Atehciosamente,
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1993. - Senador
Darcy Ribeiro.

REQUERIMENTO N•1.438, DE 1993
nos teimas do art. 13, § 1'?, do Regimento
Interno, que seja considerado como licença o período de 20
a 23 do corrente mês, que me ausentarei desta Casa para
participar de exposições em Fortaleza - CE, sobre o Relatório Final da Comissão Especial Mista incumbida de estudar
ReqUeiro~--

o problema dos desequilíbrios inter-reg-iOnais brãsi1eiros, criada através do Requerimento n' 810/91, da qual fui o Relator.

Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1993. -Senador
Beni Veras.

REQUERIMENTO N' 1.439, DE 1993
Senhor Presidente,
Requeiro, nos teriitos do art. 13, § 1", do Regimento
Interno do Senado Federal, seja considerada como licença,
mitlha ausência dos trabalhos desta Casa, no dia 17 do corrente
mês, quando estarei paiticipando, como palestrante, do "II
Encontro Nacional de Vigilância Sanitárfa", em Florianópolis.
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1993. -Senador
Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A votaçao
dos requerimentos fica adiada por falta de quorum.
Sobre a mesa, requerime~to que será lido pelo Sr. 1"
Secretário.
-É !ido o seguinte
REQUERIMENTO N• 1.440, DE 1993
Requeiro, nos termos do art. 43, inciso], do Regimento
Interno do Senado Federal, seja consiclerado corno liçen_ça
autorizada o período de 1-? a 14 de dezembro de 199_3, quando
estive ausente dos trabalhos da Casa, por.motivos de saúde,
conforme atestado médico em anexo.
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1993. - Senador
Carlos De'Carli.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O requerimento está devidamente instruído com o _atestado médico_ previsto no art. 43, I, do Regimento Interno~
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
·
Aprovado.
.
_
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) ....: Passames à
lista de oradores.
·Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
(Pausa)
Concedo_ a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
(Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Nex Maranhão.
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O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. ~residente,
Srs. Senadores, tenho proclamado da tribuna do Senado Federal a necessidade de medidas objetivas e- inteligentes para
reverter o quadro de miséria, fome e_ perplexidade que se
abate só~re o noss_o_ aí~.
6eritte as diversas políticas de governo que são reclamadas pela soCiedade para desenvolver o País e retirá-lo da
crise, destacamos a diminuição do papel do Estado ·na economia, com a sua-conseqüente modernização, para desempenhar
as suas atividades com eficiência, transparência e voltadas
para o-bem geral da Nação brasileira.
Exige-se do Estado brasileiro um desempenho compatível
com os grandes desafios dos atuaís tempos, que são o emprego
de novas tecnologias, permanentemente, a fiin de roJIIper
a inércia da pobreza, da violência urbana e das disparidades
' inter-_regional e intra-regional.
- Aléin de um Estado enxuto, probo e eficiente, com os
três Poderes exercitando bem as suas funções, exige-se um
Judiciário-independente e rápido, e um Legislativo síntonizado
com os anseios da coletividade, exercitando bem as suas atividades, notadamente as que dizem respeito à ação fiscalizadora
dos atos do Poder Executivo.
De outra parte, devemos ter uma participação- efetiva
e predOminant~ d3 inicíati':'a- privada nacional e, suplei:ívamente, da poupança estrangeira.
Por isso, com o objetivo de .atrair os investimentos de
capital estrangeiro nas médias, pequenas e microempresas,
apresentei e tive a honra de merecer o apoiamento de todos
os Senadores da Rep_ública para_ o projeto que regulamenta,
·-oom báse
interessé -nâCiõnal, os irlvestimentos externos
no País, disciplina a formação de joint ventures e regulamenta
a remessa de lu~ros para o exterior.
Como todOs sabem, as médias, pequenas-e microempresas são responsáveis por mais de 70% do emprego no Brasil.
Com a aprovação de-ste meu projeto, só no Nordeste serão
criados mais de um milhão de empregos no perfodo de cinco
anos.
O .Senado Federal aprovou, por unanimidade, o meu
projeto (PLS 75/91), no dia 23 de abril de 1993. No dia 24-4-93,
chegouà Câmara dos Deputados e lá tomou o n' PL 3768/93.
, _ O R~lat_o,_çifpnatéria_ na ComisSão de.Econ_Omia, lndús- tria e COmérciO, da Câmara dos DeputadOs, é o ihistre nordestino e cearense Gonzaga Mota.
Sr. Presidente, dada a importância do projeto para a
solução do emprego, da geração de renda e do desenvol-vimento do País, para o Nordeste e, especialniente, para o
'=Estado de Pernambuco, encaminhei apelo aos líderes dos principais partidos do País, espedalmente para a Bancada do meu
Estado, para que dessem um tratamento de urgência à proposição em tela.
Para os Srs. Senadores terem uma idéia da importância
e da necessidade da edição da norma legislativa _de _minha
autoria, no meu Estado, o Projeto Sino-Brasil, todo Calcãdo
na filosofia e diSclplinamento dos investinlentos--de caplfal
_estrapge_ir<;t.. daquela proposição, vem tendo um cresdmento
surpreenderite.
Nesta semana mesmo, acabamos de inaugurar uma fábrica de bicicletas, na cidade de Recife, em sistema de joint
venture, com capacidade para produção de duzentas mil bicicletas por ano. _

:e

-no
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Vários outros projetos já eStão em eSfudõ, ãguafdando
a entrada em vigor das normas legais que _disciplinarão a entrada e saída de capitais estrangeiros.
Ein função do grande interesse dos Tigres Asiáticos em
particij:>ai-de projetas em nosso Estado, aos vinte e sete dias
do mês de outubro de mil novecentos e noventa e três, o
Governador do Estado de Pernambuco, atraVés da Se_cretaria
de Indústria, Comércio e Turismo, fep-reseritãda Pelo seu titular, Dr. CelsoSteremberg; da AD/DIPER -Agência de
Desenvolvimento Económico de Pernambuco, representada
pelo seu Presidente, Dr. Jocildo Fernandes Bezerra; da Federação das Indústrias de Pernambuco- FIEPE, representada
pelo seu Presidente, Dr. Armando_ Queiro2; Monteiro Neto;
e da Sino Brasil Industrial Park, representada pelo Dr. Wang
Don Huand. resolveram:
1-Criaro Núcleo deArticula~o do Programa Industrial
- NAPI, escritório de Pernambuco, do Sino Brasil IIJdustrial
Park, que funcionará com escritório na sede da Federação
das Indústrias de Pernambuco___..; FIEPE.
2 ~ O NAPI é constituído de um Comitê Deliberativo
e de uma Secretaria Executiva.
Estamos convencidos de que o Estado de Pernambuco
está no caminho certo para a retomada do cresc;imento industrial, tão necessário ao seu deserivõiviinento: _ -~
Por essas razões, Sr. Presidente, quero fazer um clamoroso apelo ao Sr. Presidente da Câmara dOs Deputados, o
pernambucano Inocêncio Oliveira, aO Líder do Governo, Deputado pernambucano Roberto Freire, ao Líder do PRN,
Deputado pernambucano José Carlos Vasconcellos, ao Líder
do PFL, Deputado Luís Eduardo, e à Bancada do meu Estado,
todos da sofrida região nordestina, pata (JUe -ajudem a aprovar
o projeto QUe -regul~menta os invéstini~ntõS'i;;Ie capital estran·geiro nas médias, pequenas e mictóeinpresas. --
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São empresas de grande interesse para Pernambuco e para
o Nordeste como um todo, não s6 de Formosa, mas também
de Hong Kong, da Malásia, da Coréia. Enfim, é um projeto
de grande relevância, que temos que aprovar o mais r'ápido
possível. Muito obrigado a '' l=<,x•
Esse projeto tdm uma aJúOa ii:nportante de V. Ex\ que
é autor de uma emenda concernente à remessa de lucros para
fora do País. Na China Popular, um país comunista, os lucros
do médio, pequeno e mic_._;<iempresário, no fim· dó-a:no, são
remetidos para fora do país sem nenhum problema, e nós,
aqui, ainda estamos tegulamentando um tipo de investimento
como esse._ Na China Popular, só há o banco do governo,
e esses lucros só !X'dem ser remetidos através do Banco da
China.
O Senador Marco Maciel, com a sua_-expe-riência parlamentar e administrativa, apres.entou uma emenda referindo·se
não só aoS bancos oficiais, mas t3mbém aos particulares existentes no Brasil. Tenho certeza, Senador Marco Maciel, de
que essa emen4a terá apoio rápido porque estabelecer parcerias é de grande importância não só -para Pernambuco. mas
também para o Brasil como um todo.
Se forniOs contar, Senador Marco Maciel, somente com
o Orçamento da República, vamos conseguir muito em.termos
_de desenvolvimento. A Ásia, o mundo inteiro, princíi)almente
Formosa, com 95l?ilhp~s 4~ s(óla.res de reserva cambial, quer
investir_no nosso País uma grande parte dess_e dinheiro. Precisamos, portanto, de leis transparentes, para que essa gente
yenha investir e saiba o que vai retir~t _de lucro_, "
Quero agradecer a V .. EX" por esse oportuno aparte ao
meu pronunciamento.

o SR. MARCO MACIEL-- Nobré Senador Ney Maranh<:i9, pedindo escusas pela inte_rrupção, eu: gostaria de, mais
uma vez; çliz~:r a V. Ex~·que a regulamentação desse_ dispositivo
O Sr. Marco Maciel - Permite-me V. Ex~ um aparte?
também.tem a vantagem de ~ar e~c~.c~_a p~eJ):a à nossa ConStiO SR. NEY MARANHÃO- Ouço V. Ex•, com p~azer.
tuição .. A Carta de 1988, em muitos ci_e seus dispositivos, ainda
O Sr. Marco Maciel - Senador Ney Mar~~hão, s~rei não obteve _a desejada eficácia, porque contém dispositivos
breve em minha intervenção. Desejo apenas cumprimentá-lo pendentes de regulamentação, ou seja, dependendo de legislapela oportunidade do tema que fere hoje ? tarde na tribuna ção complementar- ou intercalar, como dizem alguns constitucionalistas- para -que tenham vigênçia; s~jam-'I.etra-·vlva.
desta Cãsa. -Em segundo lugar, quero- fazer também meu e por que nãó -dizer da Bancada do meu Partido, o PFL, Acredito que esse .é. um,·ponto sensíVeL VJvemos no Brasil
- o apelo de V. Ex~ Acredito que a Câmara dos Deputados uma gr-ande re~são, e isso -se deve _em grande parte à redução
será diligente com relação ao assuntO suSCltãdO por y. E~ de investi.ÇnentÇ)_s. Comó~Q Estado brasileiro passa por uma
grande crise fisçal - e quem o diz não sou eu, é O Ministro
e, tendo em vista o relevante interesse público; não' deiXará
de apreciar tempestiva e oportunamente a _matéria~ Pe' tOda da Faz~nda, Fernando Henrique Cardoso-, o úrliOO caiiliD.lio
maneira, fique certo V. ~ de que, de minha parte, fqra para obtermos_ investimento é mediante o aporte de capitais
de risc-o-do exterior ...Se Dão__ obtivermos esses recurSos, certada tribuna parlamentar, farei também gestões no sentido _de
mente rião s·airemos· d3s difiCui~ãdes pelas _quais e_stamos pasque a proposição~ que Se rciJ)ort:iV. E~•.:~e-fundamerital
sando. Se olharmos a histõria-ecõn:Omica: brasileira, sobretudo
importância para a· economia brC~;sileira~ teiJ,ha a t:ra1_11jfaÇ~o
que solicita, ou seja, mais ágil, de sorte_ que o- País possa neste século, verificaremos ·cructo-s Surtos- ae- deserivoiViinento
contar com mais esse instrumento legislatiVo~ possibilitando, -sempre ocorreram, ou~ quando o Estado estava capitalizado
e, conseqüentemente, pôde financiar investim:entos de porte,
assim, a retomada do nosso crescimento. ·
ou quando houve_ aplicação, de forma abundante, de recursos
O SR-·NEY MARANHÃO- Senador Marco Maciel, externos na nossa economia. Não vejo=outra forma· de obterconsidero que o seu aparte será um tanque Osório p3ra ·a mos investimentos na economia. Como o Estado br3sileiro
Câmara dos Deputa~os, devid9 ~ liderança que V. EX" tem
vive um momento dif[dl ~ o déficit público é grande e o
não só no seu partido, o PFL, mas em termos nacionais. ·GoVerno Se vê em--grande dificuldade a~é para honrar comproTenho certeza absoluta de que êsse projeto, _como V. Ex• missoS na área social -~-nós hão temos outro recurso senão
muito bem situou, é de grande importância. u--crpv~rnadOt os investimentos externos. Regulamentando esse dispasitivo,
de Pemambm:o assinou com ern.presáriOs··cruneses· e a Fe-de- criam-se condiÇões· para aplicaçõés que se darão, tenho certeração das IndúStiíaS de P:ernambuco um-·cob.trato que diz_ re_s- za, como V. Ex~ está _vendo__ ocorrer em Pernambuco. em
peito à existência, hoje, Çe um escritóriO qu~-reCebe os einpre- pequena~! médias e, quem sabe, microempresas. Esses recursários, não só da China, como também dos Tigres AsiátiC9s·. sos vão !:fi aplicados, em alguns casos, estou certo, em joiot
~
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ventures, em empresas que vão fazer associações com empresas brasileiras, que vão se unir, conseqüentemente, a empresários brasileiros que estejam dispostos, naturalmente, a participar de esforços dessa natureza.
O SR. NEY MARANHÃO- Agradeço a V. Ex• pelo
oportuno aparte, Senador Marco Maciel, e gostaria de complementá-lo, falando a respeito dos contatos que tenho nessa
área com a China - Formosa e a China PopUlar.- D-iSSeram-me, certa feita: "o Brasil, Senador, tem riquezas naturais
imensas e terras também muito boas. Precisamos nos associar
em uma parceria, entramos com- capft3l e·tecitOIOgia e o bi-asileiro com as terras e com a matéria-priiitá:" Sr. Presidente,
temos que chegar a -um caminho, em parceria com o capital
estrangeiro; CJ,Ue ela seja de igual para igual, não um querendo
passar o outro para trás.
Sr. Presidente, foi-me enviada, da Embaixada da China,
uma fotografia em que o Presidente dos Estados Unidos está
recebendo em audiência, no seu-rancho, o Presidente da China
Comunista~ Secretário-Geral do Partido Comunista, o Sr.
Jiang Zemin e, do outro lado, o re-pr-es-e-ntante de Chiang
Kai-Shek, o Ministro Vicenth Cie"ve, ex-Miriis-troda Economia
e, hoje, Ministro do Planejamento, o cargo mais iinportaDte
de Formosa.
SI· Presidente, trata-se de dois países que derramaram
sangue de milhares e milhares de seus compatriotas. Após
a revolução vitoriosa de Mao Tse-turtg, a sétima "fr(fta americana teve que ficar patrulhando o Estreito de Formosa, para
que Mao Tse-tung não invadisse a "ill}a.
No entanto, hoje, depois de todos esses anos, estão unidos; unidos, porque, acima dos interesses ideológicos~ existem
os interesses da China, do povo chinês. É o que temos que
fazer neste País.
Ideologia? Acabou-se. Acho graça, porque, ainda se fala
em partidos de esquerda e de~direita no nosso País, principalmente no meu Estado. Hoje sáo gtupoS, sáo blocos ·se unindo
em torno, acima de tudo, do bem-estar social dos povos.
ContinuO o·meU J5roriunciamento:-- ---- -- Assim sendo, Sr. Presidente, quero fazer um clamoroso
apelo aos Srs. Presidente da Câmara dos Deputados, e demais
Deputados da sofrida região ·nordestina, para que ajudem
a aprovar o projeto de minha autoria que regulamenta os
invéstimentos de capital estrangeiro nas micras, pequenas e
médias empresas, a fim de que o Estad_o de Pernambuco· e
a região nordestina possam reverter o quadro de niiséria·_e
fome, castigado, até agora, pela nossa gente:
Sr. Presidente, de hoje em diante quero me declarar em
obstrução a todos os-:-projetos de autoria dos deputados até
que o PLS 075191 seja votado pela Câmara dos Deputados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) :___Concedo a
palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O Senador Marco Maciel cede a vez ao, nobre Senador
João Calmon.
O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. Pronuncia' o
seguinte discurso. Sem revisão do. orador.) --Sr. Presidente,
Srs .. Senadores, no dia 7 do cqrrente mês, o eminente Senador
e Ministro Fernando Henrique_ Cardoso encaminhou ao Presidente Itamar Franco uma Exposição de Motivos, que tomou
o número_ 395, em que traça, com muito realismo e invejável
objetividade, um quadro extremamente scnnbrio da situação
que o País enfrenta neste momento.
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Há dias, comentei uma entreviSta, concedida pelo eminente Ministro Mun1io Hingel ao Jornal do Brasil e à Folha
de S. Paulo, em que S. Ex~ proclamava, corajosamente, que
a Educação no Brasil está falida e que a situação tende a
piorar ainda mais·.
Decorreram poucos dias e a Folha de S. Paulo de ontem,
dia 19, na página 6 do 4ç. Caderno, inicia uma outra matéria
sobre Educação que inclui, inicialmente, uma afirmação semelhante à do titular da Pasta da Educação. Vou citar textualmente este trecho:
'"A educação básica pública no Brasil está falida
-ou quase-, concordaram os seis de batedores reunidos na Folha de S. Paulo, no dia 1ç. do mês passado,
para discutir as saídas para essa situação. Mas não há
consenso em torno dos indicadores dessa falência que
aumentam ou diminuem, dependendo do argumento
em questão. A greve de 79 dias dos professores estaduais de São Paulo ficou com 90 dias no debate. A
porcentagem do ICMS - Imposto sobre Circulação
de Mercadorias _e Serviços, destinada à__folha de pagamentos da Secretaria de Estado da Educação oscilou
entre 19 e 26%."
Sinto-me no dever de trazer ao conhecimento da Casa
alguns trechos da maior importância da ExposiçãO de Motivos,
de autoria do eminente MinistrO Fernando Henrique Cardoso.
S. Ex• inichfãS-suas considerações com uma nota de otimísmo,
que parece essencial no quadro tenebroso da realidade brasileira. O trecho do seu programa de estabilização a que me
referi, diz:
"Importantes avanços foram obtidos na execução
do p_rograma de Racionalização. Ressalto entre os principais:
a) Graças, sobretudo, aos esforços do combate
à sonegação de impostos, no corrente ano de 1993,
a receita mensal de impostos da UniãQ passou de uma
média histórica de3.3 bilhões para 3.8 bilhões de dóla-res, ou seja, um acréscimo de 500 milhões de dólares
por mês."
Esse dado se reveste de extraordinária importância porque demonstra que se houver um programa eficiente-de combate à sonegação de impostos, poderão ser evitadas as medidas
extremamente drásticas an.uitciadas no programa de estabilizaçãc;> pelo eminente Ministro Fernando Henrique Cardoso.
Os índices de sonegação de impostos no Brasil são aterradores, e as providências iniciais tomadas pelo atual Diretor
da Receita Federal são realmente muito auspiciOsas. Para
evitar essa catáStrofe qúe pOderá oCOrrer nó -Brasil dentro
de" pouco tempo, o eminente Ministro Fernando Henricj_ue
C~rdoso faz algumas sugestões c~m as quais eu, que sou um
lutador obstinado em favor da educação, não posso conCordar.
O mais graVe desse projeto Ü1.clui, dentro de cinco ·anos, a
eliminação do percentual_de 18% da receita de impostos federais para a manutenção e desenvolvimento do ensino.
. Essa vinculação foi uma conquista que se deve creditar
ao Congresso Nacional .e, ef!t seguida, à Constituinte que
elaborou a Carta Magna de 1988, consagrando aquele percentual na área federal, que iniCialmente era de 13% e que na
Constituinte. c_qm o apoio da maioria esmagadora dos meus
colegas parlamentares, conseguimos aumentar para 18%.
Neste proje~o de estabilização, a primeira providência
na área da educação que_ está sendo sugerida é a eliminação,
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num período de cinco anos, desse percentual, que pretendo

aumentar, na revisão da nossa -carta Magna, de 18% para
20%, na área federal, e de 25% para 30%, na área doS estados
e dos municípios.
---

0 Sr. Ney Maranhão- V.

Ex~

me permite um aparte?

O SR. JOÃO CALMON- Ouço com prazer V. Ex'

O Sr. Ney Maranhão- Senador João Calmon, nin"glfém
melhor que V. Ex~. que dedicou a sua vida à causa da educação. numa luta sem trégua, tem autoridade para protestar.
E todos nós, Senadores, CongressistaS, temos que dar apoio
irrestrito á V. Ex\ porque está proVa-dO --e V. Ex~ sabe
melhor do que níngué"m- que para um pafs Se desenvolver,
para ter equilíbrio social, precisa, em primeiro lugar, de educação, de educação e de educação. Estou solidário com V. Ex~
e tenho certeza de que os nosson::olegas Senadores, se aqui
estivessem. lhe aparteariam para dar iodo o apoio ao pronunciamento que faz da tribuna do Senado, porque não-podemos
admitir cortes de verbas destinadas à educação. Agora mesmo,
Senador, nós estamos passando um vexame na ín-dia, onde
nosso Ministro da Educação está nos representando num congresso sobre educação. E V. Ex~ sabe muito_ mais _do que
nós qual é, no ranking mundial, a nossa posição referente
ao analfabetismo. Que se cortem verbã.s de qllalquei- áfea,
menos da educação, porque é através da educação que se
irá reverter o quadro da realidade brasileira. E quero dizer
mais: V. Ex~ acaba de citar que a arrecadação teve um aumento
de praticamente 20%. O Ministro deveria complenientar que
a despesa, S_enador João Calmon 1 também aumentou em mais
de 47%. Ficaríamos satisfeitos Se _esse-aumento-da despesa
fosse revertido em educação, porque estaríamos investindo
no futuro, quando receberíamos, como retorno, -no· amanhã,
com juros e correçã-o ·monetária, uma iildhor educação do
povo brasileiro. Quero, neste momerito, congratular-me com
V. Ex~ e apresenülr ineus protestos a qualquer corte de verba
que venha a prejudicar a educação do nosso País.
O SR. JOÃO CALMON - Agr~àdeço a V. Ex•, nobre
Senador Ncy Maranhão, o seu entusiástico apoiO a esta reação
que estou esboçando no plenário do Senado a qualquer redução nos percentuais da receita de irp.postospara a educação.
V. E~ citou exemplos realmente inspiradores: da República
da Coréia, da República da China, que alguns Chamam também de Taiwan ou de China Nacionalista, paíseS enquadrados
na categoria dos "tigres asiáticos'~, q~~ estão realizando verdadeiros prodígios, graças ã educação, deixal)dO de lado d~mago
gias, preconceitos e conquistando a admiração do mundo inteiro.
Vou prosseguir na leitura de outro trecho da Exposição
de Motivos do eminente Ministro Fernando Henrique_ Car,doso, na página-12, item 68. CitO textU:atOteüie:·
,
"Na área de educação, o avanço--da descentralização impõe que se prepare o terreno para a progressiva transferência das instituições federais de ensinO
superior para a órbita dos estados. :Estes, os estados,
ficam também, corno em grande :Pãrte já acontece,
com a responsabilidade principal pelo enSino médio,
mantendo-se o ensino pré-escolar com os municíPios
e cabendo à União, ao Governo -Féderal, funções de
coordenação-e fomento- através dO-repasse criterioso
de recursos às outras esfer-as do GOverno."
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É incontestável que as unidades da Federação brasileira,
com exceção·apenas do Estado de São Paulo- que, se não
fosse um Estado do nosso País seria uma nação rãtoavelmente
desenvolvida - , e do Estado do Paraná, que já mantém duas
ou três universidades. estaduais, os demais Estados da Federação, nem mesmo o Rio Gran-de do Sul- cujo filho tão ilustre
ataba de chegar a este plenário, o Líder do Governo. eminente
Senador Pedro _Simon - tem capacidade para manter, com
recursos próprios, universidades estaduais. O Rio Grande do
Sul, como sempre, deu uma inspiradora lição a ~od9_0 B.çasil,
porque a Constituinte gallchcl niio se_-fimitou a cumprir o que
determina a ConstituiçãO federal no seu art. 212, destinando
apenas 25% da receitá de impostos estaduais para a Educação;
os gaúchos, campeões de patriotisnio e _de civisrrio,_ elevaram
essa porcentagem para 35%, o que representa um aumento
de 40% sobre o mínimo eStabelecido na Constituição Cidadã
de Ulysses Guimarães.
Entretanto, na exposição de motivos, está proposta a
progressiva transferência de responsabilidade das instituições
fedei-ais de ensino superior para os estados. Em outro trecho,
inclui-se, nessa transferência de respons~bilidªfle do Governo
d_a União para o Governo dos Estados, também as excelentes
escolas técnicas federais, que são modelos de estabeledmento
de ensino, prestam relevantíssimos serviços e, obviamente,
não passarão para a órbita dos estados, porque nós, membros
do Congresso Nacional, vamos derrotar essa proposta, que
é bem intenciOnada, mas não pode se consumar, porque os
estados já vivem uma gravíssima _crise em virtude de uma
política errada de distribuição dos recursos públicos, já que
a União conserva algumas fatias bem superiores ao que seria
razoável admitir.

O Sr. Marco Maciel- V.

Ex~

me permite utn aparte?

o SR. JOÃO CALMoN·:....: CO-m ·muitã honrá, nobre
Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel - Senador João Cãlmori~ estamos
todos ouvindo o discurso de V. Ex~. que, como sempre, trata
de questão não somente de muita-atualidade, mas igualmente
de grande interesse público. Cumprimento V _Ex~ pela palavra
que nos traz hoje à tarde _e__ ressalto a minha concordância
com muitas das considerações que V. Ex~ faz sobre o assunto,
- de modo especial aquelas relativas à questão tributária brasileira.

O SR. JOÃO CALMON -Agradeço a V:-Ex•, Senador
Marco Maciel, pelo seu magnífi~ ~parte, visto _ter sido_V.
Ex~ um dos mais_a"tuantfis e eficientes titulares _da Pasta da
Educação. Nesse período, realmente nunca se cogitou a transferência da responsabilidade das atuais universidades federais
para o âmbito dos estados.
Como já salientei, o projeto ora em tramitação no Congressõ Nacional, por iniciativa do Poder ExecutiVo, não se
limita à transferência das universidades federais para a responsabilidade dos estados; inclui também as escolas federais e
agrátécniCa.s fe-deraiS, que desempenham um papel de extraordinária relevância em cada uma das Unidades da nossa Federação.
O eminente Presidente Itamar Franco tem o seu nome
indissoluvelmente ligado à aprovaÇão da minha emenda à
Constituição, que, em 1983, vinculava 13%, no mínimo, da
receita de impostos federais e nunca menos- de 22% da receita
de impostos estaduais e municipais para a educação.
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Com o Presidente Itamar Franco à frente do Poder Executivo e a permanência, altamente desejável, do professor emérito Fernando Henrique Cardoso como titular do Ministério
da Fazenda, as decisões agora anunciadas serão moçlificadas.
Aproveito esta oportunidade, com poucos mas notáveis
ouvintes no plenário, para lembrar que, por ocasião da elaboração do anteprojeto da Constituição atual, a vinculação de
impostos para a educação somente foi incluída depois do terceiro anteprojeto.
O primeiro passou, na história da Constituição, como
o Projeto Frankenstein, cujo Relator-Geral_e!~ o Deputado
Bernardo Cabral. No segundo projeto, forças ocultas, mas
que nãQ estavam inteiramente ocultas, pois deixavam algu~
sinal para a sua identificação, também conseguiram eliminar
essa vinculação. Apenas no terceiro ante projeto o líder dessas
forças obscurantistas e retrógradas foi fiil3.lmente derrotado,
e o projeto da Constituição passou a incluir os percentuais
para a educação.
Infelizmente, há outros pontos que estão em cogitação
e que deverão ser amplamente debatidos para chegarmos a
uma solução que consulte os interesses nacionais. O Sr. Marco Maciel - Senador João Calmou, V. Ex•
me concede mais um aparte?
O SR. JOÃO CALMON- Com muito prazer, nobre
Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel - Quero apenas -gizar que essas
mudanças na área da educação precisam de uma prévia reflexão. Nem quero discutir a questão- das universidades, mas
as chamadas escolas técn-icas: tecno-industriais, agrotécnicas,
etc,-as quais acredito_ se forem transferidas para os estados,
certamente, pelo menos num primeíro irlstante, vão acusar
uma grande perda de qualidade. Muitas dessas escolas técnicas, de modo especial os chamados CEFETs, já sãO reputadas
como ensino de 3Q Grau.
O SR. JOÃO CALMON - Os CEFETs estão incluídos
como escolas de 3" Graú.
O Sr. Marco Maciel - Exatamente. Então, se transferirmos essas escolas para os estados, isso vai significar, imediatamente, uma perda de status da própria condição do professor, porque o docente, no plano federal, tem- "Qão podemos
deixar de reconhecer- uma retribuição fin-anceira bem acima
do que se paga nos estados e municípios. Em segundo lugar,
porque não acredito que os estados possam, pelo menos logo
na fase inicial, assumir os ónus da administração e funcionamento dessas instituições. Daí por que acredito que precisamos fazer uma reflexão muito grande sobrç ~ssas mudança$
na área da educação, já que elas envolvem uma área hipersensível. Todos aqui estamos acordes- sobre esse aspecto, não
.há divergência 1- de que a educação deva ser a grande
prioridade nacional. E, se estamos de acordo com relação
ao assunto, é fundamental que isso não fique apenas em palavras, seja uma mera prioridade verbal ou, no máximo. uma
prioridade política; ela haverá de ser, na minha .opinião, uma
prioridade concreta, real, tangível, palpável, e para isso é
fundamental que traduzamos essas prioridades em medidas
bastante claras. Daí por que quero .também dizer que o que
V. Ex~ suscita sobre esse aspecto é também extremamente
pertinente e precisamos, conseqüentemente, neste instante
de revisão constitucional, cravar nossos olhos nestas questões
para que não cometamos equívocos e, em lugar de prestigiar
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a educação brasileira. contribuamos para enfraquec.ê-la ou
desprestigiá-la.
O SR. JOÃO CALMON -Agradeço a V. Ex• este novo
aparte, com o qual concordo inteiramente. O. Brasil aparece
no anuário da UNESCO~ entidade da Organização das Nações Unidas que_cuida de educação e cultura no mundo inteiro
- em 44~ lugar em dispêndios públicos com a educação em
relação a Produto Interno Bruto. Todos os anos somos apo~
tados.à execração mundial por estarmos colocados numa post,
.ção tão humilhante.
Estou convencido, dentro da precariedade da certeza humana, de que haverá uma modificação da posição do Governo
atual e, se isso não ocorrer- creio que não vá ocorrer vamos aqui, no decorrer da votação da Revisão- constitucion.al,
derrotar os planos que iriam ter uma repercussão catastrófica
na área de educação.
_ Passo a ler o item 102 da ExpoSíÇão de Motivos:
··o sistema previdenciário proposto na Carta de
1988. baseado na aposentadoria por tempo de serviço
e na ampla concessão de aposentadorias especiais, não
tem qualquer viabilidade econômica. Trata-se 4e obra
de ficção social. É imperiosa s_ua substituição por um
sistema misto, que combine idade _e te~po de servi_ço
com a eliminação das apOSentadorias especiaiS-e a cnação de um mecanismo factível de financiamento."
É verdadeira a informação do atJ.,tal titular da. P.a.sta .de
Educação que indica o ónus pesadíssimo e insuportável das
aposentadorias precoces-- após 25 .anos de._t_rabalho para
professoras e 30 anos de trabalho para professores.-.Entretanto, ninguém ousaria propor a imediata adoção ~e uma
providência desse tipo, porque a lei não pode retroagir.
A experiência demonstra nesses últimos ~nos que, apesar
das_ intenções tão patrióticas e tão louvávets do Deputado
pernambucano Osvaldo Coelh?, a~é hoje não é cumpri?~ o
art. 60 das Disposições Transttónas da atual ConstitUiçao,
que determina que, nos próximos dez anos, a partir da data
da promulgação, metade do dinheiro da educação dev~ _s_er
destinada obrigatoriamente à erradicação do analfabetismo
e à universalização do ensino fundaD)ental.
Desde 1989, o Governo_.Federal vio.la esse .dispositivo
constitucional, porque aO invés de destinar metade dos_18%
-portanto, 9%- para aquelas duas finalidades,. está canalizando apenas 4,2%; menos da metade do que determina com
a maior nitidez a atual.Cart_a Magna.
.. . Q Tribunal de Contas da União~ que é um órgão auxiliar
do. Cong_resso Nacional, no seu _!elatório anual, denuncia essa
violação do art. 60 das Disposições Transitórias. O Proc;urador-Geral da República, Dr. Aristides Junqueira Alvarenga,
concorda plenamente com essa afirmação da inconstitucionalidade do Orçamento.~ e n_ada acontece.. Já. m~ _r~feri~a_ e;ss_a
.violação nefanda da ConstituiçãO pelo menos cinco ou sets
vezes neste plenário e, até agora, a -situação continua inalt~
rada.
Recentemente, conversando com alguns Ministros do Supremo Tribunal Federal, em. busca de um~ soluç~o par~ e~sa
anomalia que não provoca nenhuma mamfestaçao de m?IgnaÇão e de revolta das entidades ligadas à área de ensmo,
cheguei à conclusão - depois dessa troca de idéias - de
que há um remédio que ainda não foi utilizado, que é um
mandado de segurança impetrado diretamente junto ao Supremo Tribunal Federal, que terá que ser acolhido imediatamente.
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Passo a ler o item 138 da exposição de motivos em que

o Ministro Fernando Henrique Cardoso utiliza -um tom dramático:
"Infelizmente não há atalhos. A estabilização-definitiva ê Um programa: de transformação de mentalidade
que toma tempo e requer ·coerência e persistência de
todos. A ansiedade por resultados imediatos é compreensível, mas altamente perigosa, como a própria
experiência brasileira tem demonstrado. É justamente
o imediatismo que impede que o caminho in.ais longo
da estabilização seja trilhado com a coerência e persistência necessárias.
-
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.e.tividade". Permito-me repetír: "A folha de pagamen-.
tos ·de inativos no Estado de São Paulo já é maior
que a folha de ãtivos". Autor da afirmação é o Professor
Mauro Aguiar.
Peço à Mesa que autorize a incorporação ao meu· pronunciamento do texto integral da _rnaté_ria publicada na Folha
de S. Paulo de ontem, porque há um confronto altamente desejáVel eDtre representantes de várias tendências e de várias
ideologias.
__
_ _ _____________ _
Encerro o rrieu pronuiiCiamento, nest~ tarde tranqüila
de segunda-feira, com a affrmãÇão de que- este Congieiso,
em sua fase de Revisão da Constituição, vai piocurar eiiminar
várias das distorções constantes da Carta Magna atual. ·
Fica aqui este grlto de alerta, que espero seja ouvido
pelas entidades de classe da área de educação, inclusive da
heróica, da combativa União Nacional d_os Estudantes. que
conseguiu, em um certo momento, mo.bilizar---ª mocidade para
promover passeatas que tiveram êxito total.
Está chegando a hora de ser lançado um movimento semelhante em relação aos atuais planos, que vão causar, se forem
concretizados, um dano irremediável à educação em nosso
País.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTO A- QUE SE REFERE O SR.
JOÃO CALMON EM SEU PRONUNCIAMENTO:

O programa que estou propondo a V. EX' para
que seja levado à Nação, na se-qüência das ações que
vimos perseguindo desde o Programa de Ação Imediata. não abrandará talvez a ansiedade daqueles que
continuam a demandar resultados imediatos e contundentes, a despeito da precariedade de soluções mágicas
que, ademais, reiteradamente temos descartado. Não
obstante, é justa e, mais do que isSo, imperativa a
ansiedade da população por· posturas· firmes do Governo no combate à inflação."
Quero reiterar, com a maior ênfase, que, realmente, todos nós reconhecemos a extrema gravidade da conjuntura
que estamos enfrentando, mas não vamos eliminar a· inflação,
não vamos vencê-la, não vamos seguir uma política realmente
marcada por excesSiva violência, fazendo cortes precisamente
na área da qual depende o futuro deste País, que precisa
DEBATE MOSTRA 'DANÇA DE NÚMEROS'
ter, em prazo curto, urriã distribuição mais equitativa da renda
DO ENSINO
nacional.
Folha de S. Paulo 19-12-93
Se essas providências não forem tomadas, se o Congresso _
Nacional, dentro de poucas semanas, ao ihiciar a Revisão
ESPecfalistas concordam sobre falência da escola
pública mas argumentos trazem dados desencontrados
da Carta Magna, não modificar alguns desses pontos do projeto de estabilização, ViVeremOS dias muito amargos.
Já, agora, passando do âmbito federal para o âmbito
Fernando Rossetti
estadual, registro rtiã.téria publicada ontem· pela Folha de S.
Da
Reportagem Local
Paulo, que demonstra que mesmo no Estado da economia
A educação básica pública no Brasil está falida - ou
mais rica do País a situação também é altamente preocupante~
Trata-se de um debate de que participaram eminentes educa- qUase -concordaram os seis de batedores reunidos na Folha
dores, como a Professora Eunice Durham, da Universidade no dia 1'1 passado para discutir as saídas para essa situação.
Mas não há consenso em torno dos indicadores dessa falência,
de São Paulo; o Professor Mauro Salles de Aguiar, Presidente
que aumentam ou diminuem dependendo do argumento em
do grupo que reúne esColas particulares; a Professora Selma
Rocha, coordenadora do Programa de Educação do Partido questão.
_ A greve de 79 dias. dos professores estaduais de São Paulo
dos Trabalhadores; o Professor Célia da Cunha, Diretor de
ficou com 90 dias no debate. A porcentagem do ICMS (Impolíticas educacionais do MEC; e, o-Professor Roberto Felíposto sobre a CircUlação de Mercadorias e Serviços) destinada
cio, Presidente da Apeoesp, a entidade estadua_l de profesà folha de pagamento da Secretaria de Estado da Educaçao
·
sores.
Ao longo dessa matéria, da ·qual vou ler apenas alguns oscilou de !9% a 26% (veja quadro ao lado}.
A "dança dos números" levou Eunice Durham, no Nútrechos, há algumas afirmações contundentes, uma delas de
cleo de Pesquisas sobre Ensino Superior da USP, a propor
autoria da Professora Eunice Durham, que foi Secretária do
Ensino Superior do Ministério da Educação na gestão do emi- que "grupos efetivamente interessados façam uma discussão
para acertar essa extraordinária manifestação estatístiCa".
nente Ministro José Goldemberg:
. Mas Durham não- escapou da "dança" da qual todos os
de batedores participaram. Criticando a aposentadoria precoce
"Se fizéssemos um sistema de -áposentadoria com
dos professores como uma das causas da falência do ensino,
idade mínima de 55 anos, teríamos wria enonne econoela afirmou que a rede estadual de ensino de São Paulo é
mia para o futuro. Falta apenas salientar que a lei
não retroage,-qué-ós que estáó conqUiStando a aposen"um sistema no qual para cada professor na ativa nós sustentamos outro parado". Os dados do governo indicam que da
tadoria, ~e acordq com as regras exiStentes, não podem
folha de pagamento da Secretaria da Educação, 19,7% são
:::.ofrer nenhuma violência~ porque lei não retroage".
inativos.
Outra afinnação:
"A folha de pagamento de inativQS do Estado de
Apesar dos desencontros estatísticosm há um cert_o_conSão Paulo já é maior que a folha de funcionários em
senso sobre quais as principais medidas necessárias para supe-
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rar a crise. Todos concordam que os recursos disponíveis são
mal utilizados e que a burocracia "come" muit.o mais dinheiro
do que precisaria. Solução: uma ampla reforma administra:..
tiva, com redistribuição de verbas e responsabilidades entre
União, Estados, Municípios e, inclusive, escolas- defendida
por Célia da Cunha, diretor do Departamento de PolíticasEducacionaiS do Ministério da Educação, Selma Rocha, coordenadora do programa de educação do PT, e Eunice Durham.
Para isso acontecer é necessário ter um-a-política nacional
de educação, concordaram os debat_edores. Mas é aí que surgem os principais problemas. O primeiro é a descontinuidade
das administrações: ''Murílio Hingel é o 49~ Ministro da Educação desde o primeiro em 1930'_', afirmou Cunha. A média
é de um ministro a cada um ano e três meses.
Para o representante do MEC, a política nacional já existe: "O Plano Decenal de Educação para Todos representa
uma proposta do governo para ser-debatida com a sociedade",
disse sobre o programa elaborado neste ano. Selma Rocha
contrapôs: ''Esses planos não têm perenidade, não são cons ..
truídos com a sociedade".
Um dos po-ntos de atrito do debate ocorreu entre o presidente da APEOESP (Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial do Estado de São Paulo), Roberto Felício, e o diretor
do Colégio Bandeirantes, Mauro de Salles Aguiar - que
preside o GrupO, entidade que reúne escolas particulares.
Enquanto Felício apresentava dados segundo os quais os professores recebem hoje 20% do salário de 1979, Aguiar criticava
Ho problema do corporativisril.o pavoroso e maligno na estrutura sindical dos profissionais de educação".
Sílvio Tichauer, da Câmara Americana de Comércio, por
sua vez, apresentou alguns resultados obtidos com o investímento de US$50 por estudante/ano em duas escolas públicas
da Grande São Paulo. E defendeu -como Durham, Cunha,
Aguiar e Rocha - a necessidade de avaliação do trabalho
desenvolvido pelas escolas.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pro)luncia
o seguinte discurso.)_ ~ Sr, Presidente_, Srs., S~itaQores, foi
sepultado ontem, em Salvador, o Ministro Alvaro P~çanha
Martins, juiz aposentado do antigO Tribunal Federal de Recur~
s.os. Com_ tristeza assinalo a perda do amigo, cuja estiffia se
consolidou ao longo do tempo. Com exato sentimento de
justiça-, relembro e realço a personalidade do homem público,
probo c eficiente.
Contemporâneos de vida universitária, no exercício- da
advocacia é que começamos uma aproximação de maior conhecimento recíproco. Advogado realmente militante, da mocidade ao meio-dia da existência, eu lhe admil::a_v_a_o zelo profissional e o espírito de fraternidade. Reabertas as ur.nas_democráticas em 1945, ingressou na polítiCa, e:-riela aprofundamos
relações constantes. Participanios juntos da Assembléia Constituinte do Estado da Bahia, que elaborOu a Constituição
de 1947. Era companheiro de firmeza inexcedível. Depois,
tornou-se magistrado; juiz federal, de início, alçou-se_ ao Tribunal Federal de Recursos, a que presidiu e onde confirmou
suas -qualidades de inteligência e correção,- até aposentar-se,
por implemento de idade.
•
A franqueza, de que era dotado, em nada lhe diminuía
o trato ameno, gerador de cordialidade .. A _toga austera não
lhe restringiu a expansão no convívio social e com os advoga-
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dos. Tranqüilo no cumpriment9 :do dever, não s~ distanciava
de qu_em preten<;lesse falar-lhe sobre causa pendente de julgamento. A delicadeza da postura de ouvir não comprometia
a isenção e a seriedade de seu voto. O diálogo servia-lhe,
por vezes, de oportunidade para percepção de sutileza da
demanda, que colhía, sem comentário, até o ato de decidir.
Não foi e jamais se gabou de ser, doutrinador. A pesquisa
teórica não o empolgava. Conhecia suficientemente o direito
aplicável e a jurisprudêncía, a que juntava forte intUição,
que lhe permitia captar as questões e julgá-las com segurança
e objetividade. Por isso mesmo, seus votos revestiam-se de
clareza e concisão. Firmada convicção sobre determinado problema, podia fiCar solitário no julgamento, sem arrependimento nem jrritação. CQitvencido da verdade __Q_U da procedência de outro voto, adotav_a-o com a serenidade do bom
juiz. Assim ãgindo, afastou-se do Tribunal com o apreço de
seus pares e do meio forense.
Inconformado, porém, com a velhice, a inatividade forçada o abalou sem remissão. Nem a presença na Academia
de Letras Jurídica da Bahia, de que foi o segundo Presidente,
o reanimou. E a saúde ferida não o ajudava a reagir. Nesse
quadro de desânimo, que não procurava ocultar, experimentou singular alegria ao·ver o filho, Francisco Peçanha Martins,
nomeado para o Supeiiior Tribunal de Justiça. Não obstante
esse momento de conforto, foi perdendo o vigor e o gosto
da conver~a, -que sabia entretecer com o dito cheio de graça.
Na última visita que me coube fazer-lhe, já no hospital,
de que somente saiu ontem para a derradeira morada, disseme,· na presença da família, num instante fugaz de reação:
·~:Sena4~r ,_ não podemos conversar". Como também agcira.
E lamentavelmente para sempre.
Se não pude assistir a seu funeral, quero, desta tribuna,
manifestar-lhe, no silêncio -a -que estã recolhido, a expressão
de minha saudade, e pedir à Casa que seja- córisignã-do na
Ata de nossos trabalhos um voto de pesar, comunicado à
família na pessoa do Ministro Francisco Peçanha Martins.
O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. _Ex~ um aparte,
nobre Senador Josaphat Marinho?
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Concedo o aparte a
V.Ex•
O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador Josaphat Marinho,
as palavras de V.

Ex~

expressam o mesrrio Seiltimento que

domina os integrantes do noss-o nosso Partido nesta Casa,
o PFL. Conheci, todavia não com_ a intimidade de V, Ex\
o ilustre Ministro Álvaro Peçanha Martins. Tive .com ele,
posso dizer, larga convivência, porque quando vim--para esta
Casa, tal como o Setiã.dor Francisco Rollemberg, no início
da década -de 70, o Ministro Álvaro Peçanha Martins não
sómente integrava o Tribunal" Federal de Recursos como também, em algumas oportunidades, o Tribunal Superior Eleitoral - TSE. Ouvi, por muitas vezes, S. Ex~ prolatar seus
votos e julgar feitos no TSE. Era um jurista- aplicado- como
V. Ex~ citou com muita, propriedade- e extremamente zeloso
no cumprimento do seu dever, mas abria sempre a oportunidade para a discussão de assuntos do interesse do próprio
Judiciário. Em mais de _uma ocasião, pude conversar com
S. Ex~ e ouvir opiniões sempre muito lúcidas sóbr"e as questões
_brasileiras, vi_sto que, além de jurista~ S. E~ e:ra também
um homem público, ou seja, tinha - como V. Ex~ _citou
-uma vocação política, somente sopitada pelo exercício das
funções de magistrado. Posteriormente, conheci o seu filho,
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hoje Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Posso afirMar
que, de alguma forma, a amizade que eu nutria pelo Ministro
Alvaro Peçanha Martins se prolonga através da amizade que
tenho pelo seu filho que, seguindo as tradições do seu pai,
também enveredou pela magistratura, sendo, atualmente, um
conceituado Ministro daquela Corte. Desejo, ao Concluir as
minhas breves palavras, solicitar, por intermédio de V. Ex•
e da Mesa do Senado Federal, que V. Ex• faça chegar à
família do ilustre falecido nossos sentimentos_ e também a
expressão de que a passagem do ilustre Ministro Álvaro Peçanha Martins no Tribunal Federal de Recursos e no Tribunal
Superior Eleitoral contribuiu para não somente dignificar a
nossa magistratura, mas também para que nóS -pudéssemos
constatar-que a Bahia, mais uma vez, nOs: óÍerece ilustres
homens públicos devotados às causas que· abraçam.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite~ me V. Ex• um aparte,
nobre Senador?

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Concedo o aparte a
V. EX'
O Sr. Jutaby Magalhães - Senador Josaphat Marinho,
permita-me juntar minha voz ~ a eXpressão do_ me~ pesar
pelo falecimento do Ministro Alvaro Peçanha Martms_ .. V.
Ex~ já fez uma síntese de sua vld3.: o professor, o político,
o magistrado, o amigo, portanto~ eu nada acrescentaria acerca
do Ministro Álvaro Peçanha Martins. Nos últimos anos, tive
a oportunidade de uma convivência um pouco mais aproxi~
rnada com ele, nos nossos veraneios ern Itaparica, já que
tanto apreciava passar algum tempo naquela Ilha e, princiPalmente, na sua fase de recolhimento, já na aposentadoria.
Tive uma grande alegria na miriha vida, Q.O ___ momento em
que ele, me chamando para uma conv~~~· demonstrou acom~
panhar a nos'Sa vida política e, espe_cifiCamente, o meu ~rabalho
aqui no Sfmado Federal. Ã conversa que tivemos foi para
mim um grande incentivO, porque, comO se sabe, não fui
um correligionário de Peçanha Mar~ins, corit~ y. Ex~ o foi.
Mas quando tive oporturi.ídade de ieiornar à Bahia e acompanhar os trabalhos da Assembléia, ainda no Cariipo Urande,
pude perceber na figur~ _4e_J~~ç~nh~ Martins :;lquel~ ~o lítico
lhano, sério, competente, duro nas suas opiniões, Iitme nas
suas posições, masque, sempre cavalheiresco, podia conversar
com todos aqueles com que convivia na Assembléia, Por isso,
foi com profundo pesar que recebi a notícia do seu_ faleci~
ffiento. Já no último verão, senti falta da presença de Peçanha
Martins em Itaparica, porque ele já est_ava bem combalido
e não pôde ficai", como gostaria, naquela Ilha. Permita~me,
Senador Josaphat Marinho, pedir a V. Ex" que seja: também
portador do meu pesar â famt1ia de Peçanha Martins, principalmente ao Francisco, hoje ministro, porque com ele convivo
mais~ Em nome da Bancada da Bahia no Senado~ qu_ero que
V. Ex• seja o portador da saudade dessa figura tão exponencial
do nosso Estado. _
O SR. Francisco Rollemberg - Perrri'íte-me V. Ex~ um
aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Francisco Rollemberg- Senador Josaphat Marinho, o Senador Marco Maciel, em nome do Partido que representamos, já troUxe a -v. EX" a solidariedade cabível neste
instanfe, quando prestou uma homenagem ao seu amigo;
homem com quem conversava, trocava idéias e conviveu na
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Academia Baiana de Ciências Jurídicas. Eu não dev_eria então
falar, se não fosse sergipano e tão vizinho de V. Ex• Conhe~
cemos, também, Peçanha Martins, e não co-nhecíamos essa
faceta do homem público, não sabíamos que ele tinha sido
deputado. Veja como é importante que, no mais das vezes,
se vá -buscar na· classe política, no meio daqueles que têm
o saber da experiência feita, homens amadurecidos para comporem cortes de justiça. Dizia V. Ex~ que ele não fora um
elaborador de doutrinas, que não fora um pensador, não fora
um l{ans Kelsen, não fora um homem que, na sua passagem
pela vida jurídica, tenha deixado um elaborado trabalho doutriri:ário; Mas veja como V. Ex~, que é um pensador, um
doutrinador, um homem de idéias próprias· e definidas, que
escreve, que produz, que deu aulas e que formou gerações,
reverencia um homem que é quase o seu oposto, pela maturidade, pela experiência, pelo saber - como· eu disse - da
experiência feita, saber este que lhe dava a tranqüilidade ne~
cessária para interpretar a lei, para estudar a jurispru-dência
e para aplicar a justiça na sua fOrma niais legítima. _Senador
Josaphat Marinho, hoje, assi&to a um fato muito interessante
na Justiça brasileira: abrem-se concursos para juízes e para
promotores; realizam~se pfovas, e o peso da_experiêncía quase
sempre é negativo. Vencemos concursos os jovens formandos,
que estão imbuídos de doutrina e completamente desnudados
de experiência. A todo instante e a toda hora, vemos uma
confusão jurídica tremenda, porque esses jovens inteligente~ •..
c_Últos, preparados e donos de doutrina, que estudaram Hans
Kclsen e tantos outros, aprenderam a Teoria TrldimenSiõnal
do Direito e a filosofia jurídica, mas não aprenderam, também
ao lado da sociologia jurídica, decidir existencialmente, dosar
a pena, fazer com que a pena seja adequada ao crime cometido. Esse dom, Sr. Senador, só o tem quem já viveu muito
ou quem já viveu razoavelmente. Porque, em tendo vivido
as lições da vida, aliadas aos conhecimentos jurídicos que
obteve na sua escola, esses homens podem fazer o que fez
Peçanha Martins, esses homens podem merecer, nesta tarde,
oJamento sentido de V. Ex•, que diz: -Não é um Carnelucci,
não é um Hans Kelsen, não foi um jurts-filosofO, mas foi
um homem de decisões imbuídas do maiOr respeito à lei.
~ porque respeitou a lei foi sério, 'leal e justo. Em nome
da Bancada de Sergipe, quero me solidarizar com· V. Ex~.
neste instante de saudade, de recordação. E essa é uma homenagem de um homem que lhe disse o que talvez Hermano
Hesse escreveu um dia na sua porta: "Nesta casa mora um
homem que já viveu muito. Deixe-me cultivar as rosas"; Peça~
nha Martins disse-lhe: ·• - Não posso mais conversar com
você". Se formos olhar, ambos foram homens que viveram
muito; um, não queria conversar, porque queria cultivar a~
suas rosas nos seus instantes finais; o outro, p'orque estava
convencido, Mestre Josaphat, de que já tinha lhe dito tudo.
Muito nbrigado.
O SR. Anion-io Mariz- Permite-me V. EJr." um apã.rte?
OSR. JOSAPHAT MARINHO -Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Antonio Mariz- Senador Josaphat Marinho, quero
assoCiar~ me

também às homenagens que V. Ex~, com tanto
brilho e propriedade, presta ao Ministro Peçanha Martins.
_Tive ~ hovra ae conhecê~lo, certa ocasião, no gabinete do
Senador Luiz Viana, quando S. Ex~ presidia esta Casa. Dei~
Xou-me a mais elevada das impressões, por sua erudição;por
seu espírito público, por sua visão- dos problemas do Poder
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Judiciário brasileiro. O Ministro Peçanha Martins distinguiuse na sua passagem pelos altos tribunais deste País, tanto
no Tribunal Federal de Recursos, como no Tribunal Superior
Eleitoral, pela retidão de caráter, pelo senso de justíça das
suas decisões, e, com isso, impôs-se à admiração de quantos
o conheceram e do mundo jurídico em que viveu. Por essa
razão, é justa por todos os títulos a homenagem que V. EX1'
presta neste momento, à qual se associa, sem dúvida alguma,
todo o Senado brasileiro.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Incorporo, Sr. Presidente, às palavras que acabo de proferir, os altos testemunhos
dos nobres Senadores Jutahy Maga~hães, Francisco Rollemberg, Antonio Mariz e Marco Maciel, que falou também em
nome do Partidn da Fre_nle Liberal._ Todos. çonfir:m_am e,_mais
do que isso, ampliam o sentido da justa homenagem que,
neste momento, o Senado presta ao Miriistio Álvaro Peçanha
Martins, no momento em qtie-assirial3.ffios a triSteza pOr seU
falecimento; e o fazemos na certeza de que se rende tributo
ao Magistrado que soube, superiormente, cumprir o seu dever.
Muito obrigado.
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PPR
Levy Dias

Louremberg Nunes Rocha
PSDB

Jutahy Magalhães

Mário Covas
PSB

José Paulo Biso!
PT
Eduardo Suplicy
DEPUTADOS_
Titulares

Suplentes
BLOCO

Jofran Frejat
Pedro Corrêa
Jerónimo Reis
Wilson Cunha
PMDB
Aloísio Vasconcellos
Armando Viola
PPR

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Albano Franco _ Alvaro Pacheco _ Antonio Mariz __ Aureo
Mello _ Esperidião Amin _ Gilberto Mirancja __ Henrique
Almeida _ Humberto Lucena _ Hydeke\ Freitas _João Calmon _
Levy Dias _Marco MaoieJ _ P_edro Simon. _

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 1.441, DE 1993
Requeremos, nos termos do art. 218 do Regimento Interno
e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homenagens
pelo falecimento do Ministro Álvaro Peçanba Martins, juiz
aposentado do Tribunal Federal de Recurso.
a) inserção-em ata de um VotO de profundo pesar;
b) apresenta__ç_ão de _condolências à famílía por iiltermédio
do Ministro Francisco Peçanha Martins do Superior Tribunal
de Justiça.
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1993. - Senador
Josaphat Marinho - Senador Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenári9.
O SR. PRESIDENTE (Va_Imir.Campelo) ~O Si. Presi'
dente da República editou a Medida Provisória n9 387, de
13 de dezembro de 1993, que revoga as Medidas Provisórias
n• 384 e 385, de 8 de dezembro_de 1993.
SENADORES
-------Suplentes

Titulares
PMDB

-Am_ir Lando
António Mariz

Mansu_eto de Lavor
César Dias
PFL
Carlos Patrocú>,io

Raimundo Lira

Carlos Azambuja

Tadachi Kuriki
PSDB
Sérgio Macliado

LéZio Sathler

·pRONA
Regina Gordllliô ·
Salatiel Carvalho

PP
José Linhares

De acordo com as indicações das Lideranças e nos termos
dos §§ 4~ e 5:> da Resolução n9 1189wCN. fica assim constituída
a ComisSão Mista iilcunibida âe emitir parecer sobre a inatéria:
De acordo com a Resolução n"' 1, de 1989wCN, fica estabew
1ecido o seguinte calendário para a tramitaçãO da Inateria:
Dia 20-12- Designação da Comissão Místa;
Dia 20w 12 - Instalação da Comissão Mista;
Dia 19w12- Prazo para recebimento de emendas. Prazo
para a Comissão Mista emitir o Parecer sobre a admissibiw
lidade;
Até 29-12- Prazo fiital da Comissão Mista;
---,Até 13w1w94- Prazo no Congresso NacionaL
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Sobre a mesa,
ofícios que serão lidos pelo Sr. 19 Secretário.
São_ lidos os seguintes
Brasilía, 13 de dezembro de 1993
Senhor Presidente,
Em nome do Partido Progressista Reformador - PPR,
v~lho-me deste para indicar os nobres Senadores Gerson Camata e Esperidião Amin, como Titular e Suplente respectivamente, em substituição aos Senadores anteriormente indicaw
dos, para integrar a Comissão Mista incumbida" de emitiYp-aiiw
cer sobre admissibilidade da Medida Provisória n9 381, de
6 de dezembro de 1993 que ''altera dispositivos das Leis no;-s
8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências".
Na oportunidade, renovo os meus- protestos de elevada
estima e distinta consideração.
Cordialmente,
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1993. -Senador
Epitácio Cafeteira, Líder do PPR.
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Em norne-c:Jo Partido Progressista Reformador - PPR,
valho-me deste para indicar os nobres Senadores Le_'YY _I:? ia~
e Lourenberg Nunes Rocha, como Titular e Suplente respectivamente, em substituição aos Senadores anteriorment~ _in_Qicados, para integrar a Comissão Mista incumbida cte emítir parecer sobre a admissibilidade da Medida da Medida Provisória
n•382, de6 de dezembro de 1993 que "dispõe sobre a aplicação
dos artigos 37, incisos XI e XII e 39, § 19 , da Constituição
Federal, e dá outras providências".
Na oportunidade, renovo os meus-protestos de elevada
estima e distinta consideração.
Cordialmente,
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1993. - Senador
Epitácio Cafeteira, Líder do PPR.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Serão feitas
as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, requeri~e_ntos que serao lidos pelo Sr.
V Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO N• 1.442, DE 1993
Requeiro, na forma do art. 216, I, do Regimento Interno,
seja solicitado ao Ministério da Justiça que informe:
a) se está sendo cumprido o disposto no art. 25, incisos
I e II, do Ato das Disposições Transit6fiaS da Constituição
Federal;
b) se houve prorrogaÇão legal quanto a algum texto, com
a respectiva indicação.
Justificação
O A to das Disposições TranSifórias da Constituição de
1988 estabelece,"no art. 25:
"Ficam revogados, a partir de cento e oitenta:dias
da promulgação da Constituição, sujeito este prazo a
prorrogação por lei, todos os dispostivos legais que
atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo
competência assinalada pela Constituição -ao" Congresso
Nacional, especialmente no que tange a:
I - ação normativa;
I I - alocação ou transferência de recursos de qualquer espécie."
Embora a revogação seja automática,_ decorridos os 180
dias previstos na disposição transitória, eSSêntiãl é que se
saiba se o-ordenamento foi e está sendo cumprido, e se houve
prorrogação legal, a que texto se referiu.
O pedido de esclarecimento envolye matéria que se encer·
ra na competência fiscalizadora do Congresso Nacional, e,
portanto, do Senado.
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1993. - Senador
Josapbat Marinho.
(Ao exame da Mesa Diretora.)
REQUERIMENTO N' 1.443, DE 1993
Requeiro, com fundamento no art. 216, I, do Regimento
Interno, seja solicitado ao Poder Executivo,_ por intermédio
do Ministério da Previdência Social, que informe se a Administração vem cumprindo, regularmente, o disposto no ãrt. 20,
§ 5'?, da Constituição Federal, que estabeleceu:
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"Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado
terá valor mensal inferior ao salário mínimo."
Justificação
A solicitação constante do requerimento enquadra-se no
~oder de fiscalização do Congresso Nacional, e, assim do
Senado.
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1993. - .. Senador
Jo:Sapbat Marinho.

(Ao exame da Mesa Diretora.)
REQUERIMENTO N• 1.444, DE 1993
Requeiro, na forma do art. 216, I, do Regimento Interno,
seja solicitado_ ao ·MinistériO da Fazenda que informe:
a) se e~tá sendo cumprido o -~~sposto _no ~rt. 25, incisos
I e II. do Ato das DisposiÇõeS. Transitórias da Constituição
Federal;
b) se houve prorrogação legal quanto a algum texto, com
a respectiva indicação.
Justificação
O _Ato das DispOsiÇões Transitórias da Constituição de
1988 estabelece, no art. 25:
"Ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias
da promulgação da Constituição, sujeito este piazo a
prorrogação pot lei, todos os dispositivos legais que
atribuam ou deleguem_ a órgão do Poder Executivo
competência assinalada pela Constituição ao Congresso
Nacional, especialmente no que tange a:
I - ação normativa;
n·.:_ alocação ou transferência de recursos de
__qualquer espécie."
Embora a revogação seja aütonlática, decorridos os fgb
dias previstos na disposição transitória, essencial é que se
saiba se o ordenamento foi e está sendo cumprido, e se houve
prorrogação leg_al, a que texto se referiu.
O pedido de esclarecimento envolve matéria que se encerra na competência fiscalizadora do Congresso Nacional, e,
portanto, do Senado.
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1993. - Senador
Josaphat Marinho.
(Ao exame da Mesa Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campeló) -Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos
termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
So_bre a IJ;l_e_sa, projeto que será Iid9 pelo Sr. P Secretário.
É lído o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 160, DE 1993
Dispõe sobre a distribuição de processos a Juízes
designados para os Tribunais Eleitorais.
O Congresso Nacional d.~creta:
Artigo único. Acrescente-se ao art. 15 da Lei nÇ> 4.737.
de 15 de julho de 1965 o seguinte:
- -- - - ---"Parágrafo único. Cessará a distribuição de processos, não se fazendo compensação, ao Juiz que estiver'
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no exercício efetiVo de função na Justjça Eleitoral no
perío<io compreendido entre 60 (sessenta) dias antes,
até 30 (trinta) dias depois das eleições.
-Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
-Revogam-se as disposições em _contrário.~•
Justificação
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É lida a seguinte
Sr. Presidente do Senado Federal
Comunico, para os devidos fins, que deverei ausentar-me
do País, de 25 de dezembro deste mês a 2 de janeiro próximo,
em viagem particular.
· Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1993. - Senador
Josaphat Marinho.

A Justiça Eleitoral no País, como se sabe, não possui

quadro próprio de Juízes, precisando para funcionar de Magistrados já comprometidos com a serviço de suas jqrisdiçóes.
Convocados, passam a acumular processos - os de sua
competência na inStância de que são originários e os_e_leitorais,
_
no novo serviço.
Para muitos desses Juízes, a matéria eleitoral, por si complexa, constitui desafio por ser de grande novidade. Daí ser
preciso que se conceda a todos mais tempo, pelo menos no
período de maior movirilento, nos anos em _que s_e real_izem
eleições.
Tendo que dar conta dos processos sob sua jurisdição
nos Juízos ou Tribunais que i:ritt'igram e tendo, ao mesmo
tempo, que cuidar dos processos inerentes à eleição, o Juiz
Eleitoral acaba submetido a intenso desgaste intelectual e
físico, o que não é bom_ para o resultado final do seu trabalho~
Este projeto não desobriga o Juiz das tarefas a que já
esteja entregue no período; ele vai continuar trabalhando na
sua jurisdição. Só que não lhe serão entregues novos processos
para que não tenham acUmulo maior e possa, assim, dispor
de tempo mínimo para a administração dos processos eleitorais
a que vai, cumulativamente, se dedicar.
Nada mais justo e importante para o aperfeiçamento democrático. A Justiça eleitoral não pode funcionar a toque
de jurisprudência antiga e de decisões ~pressadas, despachos
de afogadilho, só porque os prazos são curtos e os Juízes
estão sem tempo. A Justiça Eleitoral precisa refletir e construir
à luz da nova ordem constitucional; incumbe-lh~ dar alma
às intenções que o legislador constituinte apenas cOnsignou
na Carta Magna.
É, pois, de esperar que o presente Projeto de Lei venha
a ser acolhido e, se possível, aperfeiçoado pelos ilustres _Pares.
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1993. -Senador
Álvaro Pacheco.

LEGISLAÇÃO CITADA~
LEI N' 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965
Institui o Código Eleitoral.
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Art. 15_. Os substituiOs dos membros efetivos dos tribunaiS eleitorais serão escOlhidos, na mesma ocasião e pelo mes-mo processo_, em número igual para cada categoria.
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(À Comissão de Canstituição, Justiça e Cidadania
- decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O projeto
será publicado e remetido à Comissão compde-nte:
Sobre a mesa, comunicação que setá lida pelo Sr. 19 Secretário.
~ -~
-

O SR. PRESIDENTE (Valmit Campelo)- O expediente
lido vai à publicação.
A Presidência comunica ao Plenário que a ComiSsão Diretora aprovou, em sua reunião do dia 14 do corrente, os Requerimentos de Informações n 9s 1.394 a 1.413, do Sr. Senador
João Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- A Presidéncia
recebeu, do Banco do_B_rasil S.A., atendendo ao disposto
no § 4• do art. 20 da Lei n' '7 .827, de 27 de setembro de
1989, o Balanço do Fundo Constitucioóal de Fina'nciame-õto
do Centro-Oeste, referente -ã 30 de junho de 1993, devidamente auditado.
A matéria será despachada à ComiSSão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- A Presidência
recebeu, do Governo do Estado de Goiás, o Ofício n~ S/177,
de 1992 (n• 1.637/93, na origem), solicitando, nos termos da
Resolução n9 36, de 1992, do Senado Federal, autorização
para que possa emitir Letras Financeiras daquele Estado, para
os fin-s que especifíca.
A matéria será despachada à Comissão de Ass_untos Econômicos, onde aguardará a complementação dos documentos
necessários à sua instrução.
~~O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Esgotado o
tempo destinado ao Expediente.
- - Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
DiscUssão, em tuffió úniCO, dó Projeto de Decreto Legislativo n• 6, de 1993 (n' 162186, na Câmara dos Deputados),
que aprova o _texto da_ Convenção n9 126, da Organização
Internacional do Trabalho, sobre Alojamento a Bordo dos
Navios de Pesca, adotada por ocasião da 50~ SeSsão d_a Conferência Internacional do Trabalho, real_izada_e_m Genebra, em
~
1966, tendo ~
,, ___ Par~cer fayor_á..vel, sob n~ 400_, de 1993, Q~_Comíssao
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Em discussão o projeto, em turno úniCO:. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a djscussão.
A v-o~~ç~o fica adiada, nos termos do _a_rt. 168 q.o _RegimenJ,P In_tçmo.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Item 2:
Discussão, em tumQ único, do Projeto de D_e_creto Legislativo n' 10, de 1993 (n' 147191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos,
celebrado entre ·o Governo da República Federativa do Brasil
·e··o Governo do Reino da Tailândia, em Brasília, em 21 de
março de 1991, tendo
Parecer favorável, sob n9 408, de 1993, da Comissão
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- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Em discussão o projeto, êm turno úrilco. (Pausã)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada nos termos do art. 168 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDÉNTE (Va1mir Campelo)- Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
-Há oradores inscritos.
Com a palavra o nobre Senador Marco Maciel.
·O SR. MARCO MACIEL - Sr. Presidente, cedo o meu
lugar ao Senador Francisco Rollemberg.

OSR. PRESIDENTE (ValmirCampelo) -Com a palavra
o nobre Senador Francisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLÉMBE!fG (PFL-,SE .•Pronuncia o seguinte discurso·. Sem revisão dooradQr.)- Sr. Presidente, Srs._Senadores, já de algum tempo, não ocupo a tribunc.t.
desta Casa, por força de circunstâncias da prój>ria Casa, ou
seja, por estar pertencendo a uma CPI _que me te~ absorvido
todo o tempo.
-. _.
__
Todavia, no correr da semana, Sr. Presidente·, houye um
fato, a meu ver, inusitado. Não assisto-à televisão com-assiduidade. No entanto, assisti a uma propaganda da Caixa-EConómica Federal, Casa- a que voto o maior reSpeito pelo Banco
Socíal que representa, e que passo a descrever, lendo este
discurso elaborado, para melhor definir o impacto que me
causou aquele tipo de propaganda.
_Sr. Presidente, Srs. Senadores, os telespectadores são
convidados a viver uma verdadeira confusão em suas cabeças
quando as estações de televisão exibem um comercial da Caixa
Económica Federal que, a pretexto de enfatizar a iJnportância
do sistema de poupança daquela instituição, faz a apologia
do mais puro hedonis~o, ~ombando dos sacrifícios impostos
à maioria esmagadora da população por uma crise económica
perversa, para a qual pelo menos trés governos inos~arai'n~se
impotentes.
Refiro-me, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao anúncio
em que respeitável chefe de fami1ia aparece em filmete comercial para exibir seu expansivo contentamento com a poupança
da Caixa Económica, que lhe permite usufruir de legendárias
férias na região 9_o _Çaribe, graças a-o~ 16_ saláriOs a que o
privili:giado cidadão tem direito.
:
..
Ora, o anúnCio é urii 'eScárnio~ mais- dO que um desrespeito, diante do sofrimento da maíoriá da população. As estatístic3S costumam ensinar qtie 32 milhões d~ brasil_~iros _yivem
em estado de miséria absoluta. ConviveinoS cOm aS maiS-altas
taxas de desemprego de toda a História brasileira, graças a
uma recessão, que é, ainda, responsável por unta política
de arrocho salarial que impõe progressiva(perdis ao poder
aquisitivo da-~nla~a assalariada.
___
_
O Ministro d3. Fazenda, Sr. Fernando Henrique Cardoso,
nosso colega Senador, acaba de lançar um programa económico que muitOS chariiam-de declaração de intenções, outros
de "plano de fuga". De toda sorte, é uma tentativa ·de cbnter
a escalada altista da inflação, que· ganhou novo ímpeto, embora não tenha inspirado confiança nos agentes económicos e
na sociedade. Todos estão ~~carmentados pelos fracassos sucessivos de outras tentativas.
_
Porém, o Ministro fala em cortes orçamentários, da necessidade de uma política de austeridade, no·justo momento
em que o comercial de uma instituiçãO ofiCiã.l de crédito,
que em outros tempoS foi chamada de Banco Social, resolve
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investir, não na poupança, de que o Brasil tanto_carete nesses
dias de crise, mas na gastança, no hedonismo mais deslavado,
uma vez que o Caribe costuma ser O_ local preferido para
férias_de milionários ou da privilegiada classe média norte-americana.
___ _
Devo dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que aumentou consideravelmente Q_J_uri~mo _para aquela região neste
ano, segundo inJormaçõeS que recebi de fontes fidedignas.
-A realidade, que o esforço do Governo não consegue
modificar, está longe dos_l6 salários-que percebe o privilegiado
personagem do comercial da Caixa Económica Federal. Pelo
contrário, se consegUir fugir do desemprego, o trabalhador
brasileiro é obrigado a conviver cor~ um salário comprimido,
que se revela insuficiente para garantir o seu_ -e o sUstento
da famllia. Férias no Caribe só para- uma minoria privilegiadíssima, não para a sofrida classe média ou ainda para o
rtüiiS ·sofrido trabalhador brasileiro.
Se o Brasil precisa de poupança, como poderá uma insti-_
tuição oficial de crédito incentivar o consumismo e ·até o hedonismo? E onde estaria o interesse de alardear as excelências
do Caribe, em detrimento _das ine-gáveis belezas de nosso litoral; que se estende por mais de sete mil quílômetros de Atlântico? Está na hora de o Presidente da Caixa Económica retira-r
do ar esse anúncio infeliz e ·enganoso, que c"ohstitui uni desres_ __ _
'peito à maioria da população. _
Com uma inflação que está na iminência de chegar aos
40% mensais, nosso País não pode se dar ao luxo de estimular
os privilégios de uma minoria, enquanto a parcela majoritária
da população vive o drama quotidiano da difícil e suada sobrevivência.
Eram essas as palavras que eu tinha a dizer, nesta tarde,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, palavras que me foram inspiradas pelo mal~estar, pela repulsa que me causou 1 Iio mOmento
que estamos vivendo, ao assistir a anúncios _como esse.:"
"- (f$r. E_S,PeridiãO Ainilt- Permite~ me V. Ex~ um aparte?
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Concedo o aparte ao eminente &~nador Esperidião Amin, que, certamente,
va"i C<?mplementar O meu raciqcfnio.
·o Sr. EsP~ridi~o Alnin- Nobre Senador Francisco Rollemberg, desejo apresentar a minha solidariedade à sugestão
construtiva que V. Ex~ faz, em primeiro lugar, em nome do
interesse do trabalho, porqüe acredito que há, nesse anúncio,
um equívoco. O Brasil precisa -de muito trabalho; mostrar
o ganho aparentemente fácil não é uma forma educativa. principalmente: quando o País, não apenas em função desse plano
económico, mas _em função das suas dificuldades 1 precisa adquirir essa consciência. Em segundo -lugar, quero concordar
com V. Ex~ que, mesmo abstratamente, o anúncio não é construtivo para o interesse brasileiro, já que não apenas o seu
Estado, por exemplo, mas o me·!J. ta-mbém, e, mais do que
isso·, ó" tUrismo ínternq brasileiro oferece todas as alternativas,
pois o Brasil é urit universo por si só~ De Sorte, _que seria
muito bom que o Governo tomasse um pouco mais de cuidado
com as agências que produzem os seus comerciais. Outro
dia, assistimoS a·qui a uma reclamação muito procedente, feita
contra a Fundação Banco do Brasil, que veiculava um anúncio
em que havia uma crítica específica aos políticos, um libelo
contra os políticos; e agora V. Ex~ traz mais um caso à lume,
em que se constata, primeiro,_ essa deficiência educativa, pedagógica; segundo, uma indução que contraria os interesses turísticos, os interesses de arrecadação direta e indireta de recursos
pelas economias de diversos estados e municípios brasileiros
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que procuram se vocadonar para o turismo. De forma que,
por essaS razões, quero me solidarizar com a oportunidade

do registro que V. Ex~ faz.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Como eu previa.
o aparte de V. ExA veio enriquecer o meu discurso, aliás,
o meu protesto. V. Ex• lembrou um fato de capital importância: não se valo_rizou o trabalho; valorizou-se o ganho fácil,

valorizou-se o hedonismo, valorizou-se o epicurismo até. Mostrar que a vida tem que ser vivida em todas as suas potencia-

lidades, no sentido dos prazeres, sem nenhuma responsabilidade para com a famflia, para com a Pátria, enfim, desenvolvendo e mostrando um lado do homem, que não é necessariamente o homem que esperávamos formar no século XX,
por certo, se estimulados dessa forma, sequer os formaremos
no próximO século, ou seja, no século XXI,
É preciso que se divirta, que se tenha lazer, mas é preciso
que se trabalhe, que se produza, que se dividam as riquezas;
é preciso que se socialize a riqueza; tOdavia, já que ninguém
ousa dizer, há que se so_cializar também um pouco da miséria
para que ela diminua.
-- Agradeço a V. Ex• pelo aparte que enriquece, neste instante, o meu modesto pronunciamento.
Sr. Presidente, creia:que assim falando cumpri o dever
de alertar à Caixa Económica, entidade da qual sou um profundo admirador, pelo imenso trabalho e grande serviço que
prestou e presta ao País, para que preste atenção a esse anúncio que, longe de engrandecê-la, coloca-a em posição muito
desabonadora.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. PreSidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Pedro Simon, (Pausa)
S. Ex• não Se encontra em plenário no momento.
COncedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. President_e,
Srs. Senadores, venho a esta tribuna, hoje, para fazer referência a um fato ocorrido na Bahia:
No sábado passado, o Governador do meu Estado, acompanhado de seus seguranças, foi fazer uma visita- ao_ Pelourinho, que tem servido de palco para que S. Ex• _tente levar
à opinião pública nacional uma imagem de administrador e
de benefícios que ele diz fazer à Bahia.
No Pelourinho, no decorrer da visita, S,_ Ex• passou por
alguns estudantes da Bahia e de outros.estac!.os. Um. dos estu.dantes baianos perguntou a S. Ex~: "GoVernador, onde está
o povo do Pelourinho?"
Isso por que, Sr. Presidente? Porque na Bahia confisca-se
a forma pela qual foram afastados do Pelourinho seus antigps
moradores. Muitas vezes. por ato de força, outras vezes, com
indenizações irrisórias.
-· ~.
Era uma crítica do estudante ao Governador do Estado
.
.
da Bahia.
O Governador, querendo dar uma detnQnstração, dirigiu-se a uma estudante e estendeu sua mão para cumprimentá-la. A estudante recusou o cumprimento; e, nesse instante,
Sr. Presidente, a segurança d_o Sr. Governador começou a
praticar a tos aos qUais está acostumada:. a_g_~diu, irresponsavelmente, arbitrariamente, violentamente, aqueles estudantes
que lá se encontravam, de tal maneira que um deles foi hospitalizado, e foi constatado fissura na sua coluna cervical. Os
outros três que se encontravam nesse grupo, depois de espan-
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cados, foram levados_ para a prisão c colocados, incomunicáveis, à disposição do Sr. Secretário de Segurança do Estado
da Bahia.
Na Bahia, estar à disposição do Secretário de Segurança
significa que somente um desembargador pode solicitar alguma coisa ao Sr. Secretário. E o Secretário desapareceu. Estudantes e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil
na Bahia foram ao juiz e conseguiram um habeas corpus,
mas não tiveram a quem_ entregar; ninguém recebia. E os
estudantes ficaram presos sábado e domingo, somente para
mostrar a autoridade do Sr. Governador do Estado da Bahia,
que não adm!te_ que se ll:te façaJU críticas e qu_e se recusem
a cumprimentá-lo.
- --- --- ---Mas isso, Sr. Presidente, acontece na }3ahia. É o Governador que está acostumado a esses atos, tantas vezes repetidos,
porque não tem quem faça S. Ex~ ver que não pode desrespeitar a lei. É o direito.constitucional dos cidadãos brasileiros
que não é respeitado no meu Estado.
_
Mas, Sr. Presidente, ele procura levar à opinião Pública
uma imagem diferente da realidade. Ontem mesmo, Ii na
coluna do Marcone Formiga, no Correio Braziliense, uma
nota com o título "'Malvadeza". que dizia que o Sr. Governador do Estado da Bahia estava dísposto a dar umas pauladas
nos empreiteiros, que esses mereciam a punição e que não
permitia que nenhum empreiteiro passasse próximo da sala
da Comissão de Orçamento nem da CPI. Como se S. Ex•
pudesse dar exemplo a quem quer que fosse!
Hoje, estou passando um fax para o jornalista Marcone
Formiga, dizendo que realmente a sua nota fez uma previsão
correta. O Governador andou distribuindo pauladas, não a
empreiteiros. mas em estudantes baianOs e paulistas. Nos empreiteiros, ele não dá paulada, não! Dos empreiteiros, ele
é amigo. Ele recebeu muitos favores dos_.empreiteiros durante
a sua vida e não pode dar paulada em nenhum deles. Mas
nos estudantes ele dá, porque sabe que fica impune. Um
dia, porém, a Bahia vai conseguir se libertar desse cidadão.
Um dia, o povo baiano vai conseguir evitar essa máquina
que mói as consciências da população, essa máquina organizada da mídia, na Bahia, que funciona exclusivamen_te a favor
de uma pessoa e manipula a opinião pública. Um dos maiores
crimes que se pode praticar neste País é a manipulação pública,
como vem sendo feito no_ Brasil, que em diversos estados
têm os donos da ·consciência pública através de estações de
rádio e televisão, distribuídas para que isso viesse a ocorrer.
Mas um dia, mesmo assim, a população vai acordar e vai
dar um basta!
·
Na Bahia, a segurança do Governador é conhecida como
a SA V AK- parece-me que é esse o nome - , que era a
polícia secreta do Irã no tempo do Xá. Isso não é de hoje,
é de muitos anos. É uma turma tão violenta que chega a
criar na imaginação pública a possibilidade, que não sei se
existe ou não, de ser responsável por um fato muito grave
no meu Estado. Mas isso está na consciência deles.
QUero apenas lançar o meu protestO aqui. Ontem falei
com o MinistrÇ>da Justiça e pedi_ que~- E;x\ mesmo respeitando a autonomia dos estados, procurasse interferir para
que os estudantes não continuassem presos, num desrespeito
à lei e à_ Constituição. S. Ex~ prometeu fazer p que fosse
possível. Não Sei até onde pôde ir. Mas enquanto esse Governador não sentir que há alguém acima da sua irresponsabilidade, ele continuará agindo da manei_r~ _como agiu.
De qualql.!-er maneira, fica este protesto, o qual não- tem
repercussão porque a grande imprensa prefere ignorar ·esses
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acontecimentos, prefere não tomar conhecimento do que se
passa na Bahia; todavia, é obrigação- de um representante
do Estado da Bahia trazer esse fato ao conhecimento da Na~
ção, utilizando a sua voz neste recinto.

Esta é a minha tribuna. É aqui que posso tazer as colocações que entendo devidas, mesmo que não repercul3rif, inas
ficam nos Anais, para que, um dia, alguém que venha estudar
a história política deste País possa saber quem é realmente
o Sr. António Cãrlos Magalhàes. ~_mbora seja um Magalhães,
é de outra família, não é da rninh_a, apesar de sua família
ser__ de ótíma origem e seu pa:i te:i:-sido uma pessoa extraordinária. Como diz aqui o Senadoi ESperidião Affiin - fora
do microfone - , era tudo da UDN, era tud9 _uma familia
só, que, graças a Deus, dividiu-se, pofque o fruto podre daquela árvore nada tem a ver co~ a nossa. E esse_ fruto podre
tem um nome: Antônio Carlos Magalhães,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, outro assunto traz-me
à tribuna.
-- - O subsídio ao gás de cozinha, generos~mente coQ-cedido
pelo Governo para beneficiar, sobretudo, as famílias mais
carentes, estimulou o contrabando do produto para países
vizinhos e acabou criando a indústria do frete~fantasma. O
próprio Governo admite que os descaminhos produziram bilhões de dólares de lucros, nos últimos vinte anos, para as
empresas distribuidoras de gás, envolvidas em um negócio
escuso que reclama uma investigação em profundidade a fim
de que os responsáveis sejam exemplarmente punidos e obrigados a devolver aos cofres do Tesouro o cjue dele subtraíram
por meios ilegais.
É o próprio Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás J..iquefeito de Petróleo quem admite, pelos jornais, que as dlstii.buidoras sabem da existência de contrabando
de gás de cozinha de origem braSileira na fronteira com_ os
países vizinhos. O contrabando é estíril.Ulado pelo fato de
um botijão de gás, de 13 quilos, custar, no Brasil, entre três
a quatro dólares, enquanto seu preço ~:h_ega a oito dólafes
nos países limítrofes. O rilesmo Sindicato reconhece que há
irregularidades na cobrança de fretes pelas distribuidoras, po.r
meio da conta Frete de Unificação de Preços (FUP), administrada pela Petrobrás.
A conta Frete de Unificação de Preços (FUP) constituiU
o subsídio pago pelo Governo para promover a equalização
dos preços do gás de cozinha em todo o País. O secretário~geral
do Sindicato Naciomil das Empresas Distribuidoras de Gás,
Maurice Cunio, afínrià pela imprensa, sem qualquer disfarce,
que as fraudes só acabarão com o fiiil da põlítiC3de subsídio.
E esse órgão de classe tem autoridade par~i"Iazer tal afinnação,
uma vez que reúne as 17 empresas de distribuição acusadas
pelo Departamento Nacional de Combustíveis (DNC) de fraudar notas fiscaiS com-01ntuitci de receber fretes não realizados.
Uma investigação preliminar,- Sr._ PreSidente, Srs. Sena~
dores, realizada pelo DNC, descobriu que as empresaS distribuidoras de gás cobraram US$28 bilhões de dólares (CR$
3 trilhões) por fretes que nunca fo~am r~alizados. O DNC
estima que essas empresas distribuidoras se apropriaram, indebitamente, de US$15 bilhões ou o equivalente a CR$ 1,6
trilhão do TesOuro, nos últimos viitte.ã.noS, o que correS'fJõnde
à metade de todo o gás de cozinha vendido no país,_durante
o referido período. A fraude é mais revoltante quando se
sabe que o consumo de gás alcança 400 mif toneladas anuais,
o que obriga o ·oovernó brasileiro a imporfar 25% ou. 100
mil toneladas.
--
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Mais grave, ainda, é o cálculo do próprio Departamento
Nacional de Combustíveis, segundo o qual, dos US$ 31 bilhões
de dólares que o Governo pagou às empresas distribuidoras
de gás de c;ozinha e de combustíveis líquidos (álcool e gasolina), nos últimos vinte anos, pelo menos metade decorreu
de fraude. Essa-soma representa nada menos do que um terço
da dívida externa bra~ileira. O Gpverno Federal paga aos
distribuidores, desde 1991, uma média mensal de us:S"-i30
milhões, mas, em 1989, c_hegou a pagar US$ 200 milhões
ao mês.
Eis um escândalo que chega às raias do cinismo, quando
uma autoridade, o diretor-adjunto do DNC, reconhece que
o esquema de extorsão montado por PC Farias no aparelho
do Estado "é café-pequeno" diante das fraudes promovidas
descaradamente pelas empresas distribuidoras de gás liquefeito .de cozinha. O Ministro de Minas e Energia,_ Paulino
Cícé:ro, já pediu ao Ministro da Justiça que a Polícia Federal
investigue essa negociata escandalosa, que envolve todas as
empresas distribuidoras, sem exceção, vejam bem. Sr. Presi~
dente, Srs. Senadores, sem nenhuma exceção.
O que causa esp_a:nto, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
é que tudo isso ocorra à luz do dia, sem que os responsáveis
revelem _qualquer tipo de preocupação. E, ainda, o diretor~
adjunto do Departamento Nacional de Combustíveis, Sr. Edi--~ldo Amorim Farias,_ quem declara aos jorríais, com tOdas
as letras, que ''a chamada 1\.fáfia do botijão e os álcooltraficantes contaminaram o país inteiro." A frãude maior, a
que impõe maiores danos ao Tesouro, reside no sistema de
distribuição do gás. Ãs empresas infoirllam o transporte de
imensas quantidades de botijões de gás, freqüentemente para
locais distantes dos grandes centros, quando o produto foi
e?tregue em .quantidade bem menor e em locais mais próXImos.
A mesma autoridade revela que o Governo vinha pagando as viagens-fãntasma desde 1971, sem sequer pedir as notas
fiscais correspondentes à mercadoria entregue. "Era tudo na
hase da confiança"_, confe~s~ o diretor-adjunto d0J::5NC. A
confiança-era cega, uma vez que as empresas distribuidoras
chegara113 a informar um consumo mensal de 170 quilos por
- p~~soa. E o caso, por exemplo, da Agrip~Liquigás, qe São
Paul<), que só em julho de_ 1992,_ cobr9u do Governo frete
pela entrega qe grande quantidade de gás de cozinha em Alto
Taquari, no Maranhão._ A qtr,antidade transportada àquela
pequenina cidade do interior do Maranhão correspondia ao
consumo mensal, por pcssoa-,-ne 10 botijões de gás, quando
o DNC calcula que o gasto mensal se situe em 2 quilos, por
pessoa.
Eis um episódio nada edificante para o nosso pobre País.
Desde maio passado, diante da decisão do Governo de não
mais pagar o que excedeSse à quota de dois quilos por pessoa,
as despesas com frete do gás de cozinha e combustí_vellíquido
caíram para US$ 45 milhões mensais- quantia que é, ainda,
considerada demasiadamente alta pelos próprios técnicos.
Acontece que o próprio DNC confessa que continua pagando
às distribuidoras que apresentam notas fiscais,- ainda_ que o
Cons-umo por pessoa esteja acima dos dois quilos. "Temos
uma sala cheia de notas fiscais irregulares - reconhece o
diretor-adjunto do DNC, revelando-se convencido de que.
embora seus níveis tenham caído, a fraude continua.
Em verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Departamento_ Nacional_de Combustíveis sofreu completa desestruturação no Governo Collor, que chegou ao desplante de revo-
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O primeiro, voltado para o meio ambiente: a recupcgar, em 1991, até mesmo o decreto que assegurava respaldo
rnçâo, principalmente, dos mananciais de água e de todo t)
legal à repressão ao sistema fraudule-ntO
distribuição. do
conjunto da natureza, destruído ou comprometido pela c:xtragás de cozinha. O dírctor-adjunto ·cto DNC chega a dizer
ção do carvãO, sempre feita por autorização âo Governo Fede~
nos jornais que o "PC engoliu moscas", pois podia ter faturado
ral. Um dos exenl[llos dessa chaga 4uc foi aberta em Santa
uma fábula de dinheiro se tivesse entrado nessa negociata
Catarina encontra-se no Municipio de Siderópolis, onde a
escandalosa e deprimente para o nosso País.
Companhia Siderúrgica Nacional, por meio de urna sua subsiO Ministro de Minas e Energia, Paulino Cícero, revelou,
diária próspera. cOm Uma máquina- poderosíssima. durante
numa entrevista em programa de televisão, exibido à noite
muitos e tnuito·s anos, extraiu carvão a céu abeito, disso resulde domingo. que o esquema criminoso foi descoberto por
acaso. Técnicos em informática estavam {azendo cruzamento --nfndo uma paisagem lunar, ou seja, sem vida. Os recurso~
hídricos de toda a região, que tem como Pólo a cidade de
de dados em computador quando notaram que uma pequena
Criciúma, encontram-se tão comprometidos que o abastecicidade do interior de Minas Gerais, Grão Mogol •. consumia
mento da referida cidade só poderá ser ·suprido nos próximos
tal quantidade de gás que não podia ser possível "nem que
anos com investimentos vu_ltosos, que vão permitir fazer a
seus habitantes tomassem gás no café-da-manhã", uma vez
adução de água de uma longa distância.
que o consumo per capita chegava mensalmente a 100 quilos!
Eis um processo escandaloso de extorsão do dinheiro
A segunda direção desse programa era de natureza econôpúblico que precisa ser apurado em toda a sua extensão, para
mica, voltada para a vida do trabalhador, para o grande proque os responsáveis sejam exemplarmente punidos, devolvam
blema de desemprego que surgiu com as providencias que
o dinheiro que subtraíram ao erário e tenham os ~eus nomes
o Governo Federal tornou _em setembro de 1990: o anúncio
publicados em toda a imprensa.
da criação de um programa destinado a dar à região sul de
Era o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente. Muito l>briSanta Catarina alternativas económicas. Nem uma coisa nem
gado.
outra funcionou até hoje, apesar dos esforços do Governo
Federal c de algumas migalhas que conseguimos fazer constai
do Orçamento Federal e que vêm sendo repassadas da maneira
Durante o discurso do Sr. Jutahy Mugalhães, o
mais procrastinadora possfvel por parte dos órgãos federais
Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira da presidência,
responsáveis por tais providências.
que e ocupada pelo Sr. Bello Parga
Por fim, quase que como um deboche. o Governo Federal. valendo-se da eficiência do Porto de Imbituba, que tem
um custo operacional equivalente a 25% do custo operacional,
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Concedo a palavra
por exemplo. do Porto de Santos, menos da metade do custo
ao nobre Senador Esperidião Arnin.
operacional do Porto de Paranaguá, ainda facilita a imporO SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR - SC. Pronuncia o
tação -de carvão energético, além do carvão siderúrgico que
seguinte discurso. Sem revisão do oradorJ -Sr. Pre~idente,
já vinha sendo importado, sem qualquer alíquota. Ou seja.
Srs. Senadores, ocupo o microfone do nosso Senado Ft:dcral
todos os países que produzem carvão têm a atividade carbuR
para fazer, publicamente. o registro de um prott::sto duplo
nífera classificada como de segurança nacion_al e de interesse
que os catarincnscs realizaram na última semana.
social; no Brasil, essa atividade não é classificada nem como
O primeiro protesto foi em função da importação de car~
uma coisa nem como outra e, além disso, é tributada com
vão energético, ou seja. carvão para conSUmo pela indústria
uma alíquota zero, quando, desde 1990, reivindicamos que
cimenteira brasileira, oriundo, pelo que temos de informação,
o carvão importado seja tributado com uma alíquota cuja
da África do Sul, que se.ria feita através do PortO de Imbituba,
arrecadação viesse a compor um fundo destinado a dar consisporto que foi construído exatam-ente- para-o inverso. --para
tência c conseqüência a esse Programa de Recuperação Ama exportação de carvão. Disso resultou um embargo levado
biental e de Desenvolvimento _Ecori.ômico Auto~Su~tcntado
a termo pelos produtores de carvão~ _inclusive por rninciro.c.,
do sul do Estado.
que impediram o desembarque de carvão de um navio de
O incidente a que me refiro, no qual catarinenses impebandeira chinesa que o transportava.
diram o desembarque desse carvão, recebeu apoio e comO protesto a que eu quero me associar de_cprr~ de, pelo
preensão do Governador do Estado, Vilson Kleinubing, e
menos, três anos c alguns meses de descaso do Governo Fedede todos nós, homens públicos de Santa Catarina. A revista
ral cm relação ao problema econômico, profis<~ional e de saúde
Veja desta semana •. em outro contexto de informação, traz
dos mineiros de Santa Catarina, bem como em relação à ativiM
um resumo do que teria ocorrido, caracterizando o q·ue desejo
dade de extração e aproveitamento do carvão catarinense,
aqui registrar: o -de_scas_o do Governo Federal para com as
além de todo o conjunto da indiferença demonstrada pelo
conseqüências de uma atividade que ele próprio estimulou.
Governo Federal em relação ao sul do meu Estudo, de onde,
O segundo anúncio de protesto que quero fazer foi levado
desde o iníciO deste século, se extraiu carvão com autorização
a termo no último dia 17, sexta-feira, no" Município de São
__
governamental.
Cristóvão do Sul (SC), no tr_e_vo das rodovias BR 116e BR-_470,
Um dos primeiros pronunciamentos que fiz da trihuna
e decorreu da autorizaçãO irresponsável do Governo Federal
do Senado Federal foi para reclamar a ativação de um prograde importação de alho da China e da Coréia. Tambt!m, nesse
ma que permitisse a recuperação ambiental e o desenvolcaso, uma importação absolutamente desnecessária foi autorivimento econôriliCo áutO-sustciüado da chamada Região CarM
zada com evidência de dumping. O Ministério da Indústria,
bonífera de Santâ. Catarina.
do ComerCio e do Turismo, cujo titular foi procurado por
Em abril de 1991, o Governo Federal instituiu o chamado
nós na última quinta-feira, reconheceu que tais guias de imporM
"Pró-vTda", um Programa de Rel:upcração Ambiental c Desenvolvimento Auto-Sustentado da região sul de Santa Cata- tação foram dadas. favorecendo dumping, ou seja, subfatur~•
mento de produtos que vêm de um país cuja economia r.ão
rina, com dois objetivo~ fundamentais.
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é de mercado -c, por-isso, não tem·preocup~ão quanto
aos custos de produção-, prejudicando uma atividade que,
no meu Estado, reúne mais de cinco mil produtores que trabalham diretamente na produção e na colheita do alho.
É tão comprovada a irregularidade de__ta_! importação
que o Ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo, José
Eduardo de Andrade Vieira, na mesma quinta-feira em que
nós o procuramos, comunicou que, a partir daquele mOinento,
estava sustada a concessão_ de qualquer nova guia de importação. Essa sustação é- a comprovação de que foi praticado,

pelo Governo Federal, um ato prejudicial aos interesses dos
produtores de alho no meu Estado; tão prejudicial e tão irregular que ele foi, pronta e cabalmente,_ revogado a partir da
última quinta-feira. Só não foi revogado aquilo que já tinha
sido autorizado antes, com todas as conseqüências nefastas
que de tal advêm para a economia do meu Estado, particularmente para a economia sediada no Município de São Cristóvão do Sul e, principalmente, no Município de Curitibanos,
em Santa Catarina.
São essas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as observações
que gostaria de fazer. Solicito, ainda, que consie dcsse_segundo
registro a convocaçãO-feitã- pelo Presidente da Associação
Catarinense dos Produtores de Alho e pelo Presidente da
Associação Nacional dos Produtores de Alho, respectivamente Sr. Nilton Ribeiro Dias e Takashi_ Chonan~_ Gostaria, pois,
pronunciamento,
que esta convocação fizesse parte a-o
o qual faço em nome do direito que os ca"tãrinenses têm de
trabalhar e de terem o fruto de seu trabalho reconhecido
ou, pelo menos, não prejUdiCado pelo Governo Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ESPERIDIÃO AMIN EM SEU PRONUNCIAMENTO:

meu

ANAPA
Associação Nacional dos Produtores de Alho
A Associação NaciOnal dos Produtores de Alho, Associação Catarinense dos Produtores de Alho e Associação Gaúcha dos Produtores de Alho, diante da importação criminosa
e desnecessária de 20 mil toneladas de alho da China, em
plena sfra nacional, após todas as tentativas legais junto- aos
governantes, e não havendo nenhuma providência para sanar
este problema, estão organizando um protesto público, que
será realizado no trevo das BR 116 com 470, no___Município
de São Cristóvão do Sul --SC, no dia 17 do corrente mês,
às 14 horas, ocorrendo ato similar em São Marcos, no Rio
Grande do Sul.
Nesta oportunidade, participarão todos os municípios da
região produtora de Santa Catarina, onde estarão presentes
os produtores com tratorcs e implementes agrfcÇ>las, bem_ como trabalhadores rurais, em um número aproxirriado de 5
mil pessoas.
Gostaríamos _de contar com vossa inestimável presença
e apoio a esse movimento, na tentativa de sensibili:tãrmos
as autoridades para o sério problema que essas importaçoes
descabidas trarão a todos os produtores nacionais.
Curitibanos, 14 de dezembro de 1993. - Nflton Ribeiro
Dias, Presidente A CAPA- Associação Catarinense dos Produtores de Alho - Takashi Chonan, ANAPA - Associação
Nacional dos Produtores de Alho.
Contatos: Fone: (0492) 45-0777
Fax (0492) 45-1114
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O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) -A Presidéncia defere. a solicitação do Senador Esperidião Amin.
Concedo a palavra ao eminente Senador Pedro Teixeira.
O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP-DF. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. P_residente, Srs. Senadores, é gravíssima a
crise fieral por que passamos, de onde s.e destacam nossos
sistemas eleitoral e partidário. E, hoje, vemos novamente
como certa a possibilidade de ruptura da ordem constitucional,
se a Assembléia Revisora, somada aos demais estamentos
que fazem parte da classe politiCá nacional, -llão tomar a decisão de fazer as reformas necessárias, e não simples farsas
de reformas, com o intuito demagógico de ir tapeando o povo.
Só os donos de partidos e os conhccidíssimos interessados,
daqui e de fora, em que tenhamos um Estado fraco, não
querem as reformas exigidas, alheios às conseqüências inevitáveis que se desenham no horizonte, mais ou menos próximo.
Todo o atual quadro de_ nosso sistema partidário foi construído, no evoluir da história, por leis fãbricadas- pela classe
política dominante, posta a serviço de um gigantesco e impatriótico esquema, sobre o qual paira o Sistema Financeiro
Internacional. de mãos dadas com o nosso, que deseja fazer
de nós escravos de sua agiotagem, com instituições frágeis,
para dominá-las à sua vontade.
A classe política vem sofrendo perante a Nação o maior
desprestígio de que tem notícia a história.
De roldão, os outros dois Poderes descem ladeira abaixo,
salvo o Poder Judiciário pelo gongo da prudênCia demonstrada
pelos três ministros do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do caso Collor.
A imprensa detectou as nuvens negras que se formavam
no horizonte, sentindo que "cresce a sombra militar". Releiamos:
ISTOÉ de 15/12193:
"Os últimos acontecimentos da cena política mostram, claramente, que as instituições estão no auge
de um processo de desgaste e. em conse_q üência, cresCe
no horizonte o desenho nada alentador da tutela militar
sobre o Governo Itamar Franco. Tudo começa com
um Congresso encurralado. A partir da descoberta da
corrupção na Comissão de Orçamento, ele se mobilizou
na prática, dedicando-se apenas ao inquérito sobre suas
mazelas ..... Significativamente, o Presidente Itamar
Franco submete-se, cada vez mais, âs _ç:~ig~J!Cia~_ da
corporação militar, justamente a única instituição não
atingida pelo descrédito popular ness_es tempos de feroz
-crise política."
Dois dias depois, no dia 17, Villas-Bôas Corrêa escreve
no Jornal do Brasil, a respeito da crise de harmonia entre
os Poderes:_
".~.Sua ampli~ude institucion~l balança o r_egime
e esparr'áma ameaças e riscos. Ninguém está livre das
conseqüências de uma recaída_ Pois a sensação difusa
da ruptura democrática provocou a mobilização que
começa a oferecer nítidos resultados estimulantes .... A
- regra de .ouro é o silêncio dos quartéis, enquadrados
na severa disciplina dos regulamentos."
E termina:

"Mas é falaciosa e irrealística a cobrança do distanciamento dos militares dos problemas e das crises que
atormentam o País. A crise chega à tropa na marcha
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batida da angústia paisana. A farda não isola o militar
do povo. Entre a receita ideal e a- realidade, alarga-se
o fosso das circunstâncias. Se -os. paiSanoS reagem- e
buscam solução,- o quartel silencia. A crise desata a
língua e solta o berro de advertên~ia e de ameaça."
Lemos, de Ruy Fabi~no, "A Ótica Milí~ar"_,_ ng Correio
Braziliense, do dia 9 passado:
"Se dependesse da vontade dos militares da reserva, que hoje se agrupam em falanges variadas, a fujimorização do processo político brasileiro já teria ocorrido.
Eles mesmos se encarregam de remeter à imprensa
seus manifestos ... e o teor _desses manifestos_ é sempre
de grande fúria cívica. Pregam com freqüência o fechamento do Congresso e a instalação de um governo
forte, com ou sem o-Presidente Itamar ... A insatisfação
é grande ... Não quer dizer, porém, que entre ambos
(reserva e ativa), não haja canais--eficazes de comunicação ou que um não exerça influência sobre o outro.
O intercâmbio é intenso e o pensamento costuiná estar
em sintonia."
Do artigo deve se destacar:
"Os militares da ativa __quc..:.tíoriam intensamente
o processo democrático em curso, mas sabe que ele
ainda não esgotou suas possibilidades."
É essa a grande lição que interessa aos revisdtes da Constituição: os militares querem cumprir a sua destinação militar.
Não pretendem intervir. Mas ... se a corrupção das instituições
for de tal sorte que uma máfia, composta de Joóes~Aives
et caterva, assalta todo o Poder, passando a manobrar o_Congresso, os Partidos, o Orçamento, o Sistema _Financeiro, e
não houver mais meios democráticos de_s_e fazerem as reformas
normativas, para eliminar as que a máfia foi conseguindo
criar através dos anos, de mãos dadas com os inocentes e
os idiotas úteis, é evidente que os militares não ficarão omissos,
de braços cruzados, cumprindo somente o que ela, a Máfia,
quer que seja "sua missão constitucional''. Mesmo porque
isso seria descumpri-la.
Intervirão, fatalmente, como nos demonstram seguidos
exemplos históricos, que são "relações necessárias- que derivam da natureza das coisas". Leis sociológicas, portanto, que
a pregação da Máfia rião"ConSeguirá re'(oga_f"e,_por:melõ-âela~
conter os militares, pois eles não se prestarão ao papel de
idiotas úteis.
- --__ -É hora de se dar as mãos, Sr. PreSidente, Srs. Senadores.
O Bem contra o Mal. Os hOmens liinpos;- que existem eril
todos os setores da produção, na indústria, na lavoura e no
comércio cOntra a máfia que está -instalada para continuar
a lambança que está fazendo, juntamente com o poder paralelo do qual faz parte, acima de todos-, u-m pequeno grupo
de homens: 150 gananciOsos agiota:S~ COrri ilO:Ofe aeOàilqueiróS~
que estão sugando o sangue do traba~l_lo de todos nós, com
seus juros e-xtoi"siVoS. São-só 15011! E__O_s_d_e_maiU50 milhões
de brasileiros estão submetidos a eles, por outra máfia muito
mais poderosa que a de João Alves, que há de ser apontada
pela CPI do Sistema Firianceiro que haveremos de constituir,
em futuro próxirrio, -se esta AsSembléia ReViSOra· não quii:ler
cumprir o seu papel e preferir se entregar a ela.
ClarO que existein banqueiros que usam- as regras que
aí estão simplesmente porque elas exiStem, inaS ci_úe -se subrne·
teriam de bom grado a um sistema justo com os o1hos voltados
para os interesses do Brasil, em primeiro lugar, e não para
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se integrar, para se submeter às re..ceitas de que estatnos cansa·
dos, sabedores de que não nos servem senão para nos escra·
vizar aos interesses do sistema.
É agora ou os militares inte-rvírâo, a éOrütagõStó, tiOb
os aplausos da Nação inteira. É agora, na Revisão Constitucional, a hora de se passar o Brasil a limpo. As emendas
revisionistas já foram propostas e já ficou bem claro o_ que
sabíamos, de longa data~ os 150 agiotas, denominados banqueiros, querem tornar mais fácil continuar mamando nos
150 milhões -de brasileirosi os donos dos partidos políticos
não abrem mão de continuarem a govern·á-los ditatorialmente,
enquanto Fernando Henrique ficou certíssimo de que pode
continuar empurrando Itamar com a barriga até o fim de
seu govemp, fing_ifi_do que quer combater a inflação. E isso
tudo com o consentimento do próprio Itamar, que afirmou
'"p<?r ele, se dependesse dele. da vontadP dele - Itamarnão faria isto e aqhilo, mas o Ferna,c!o quer ... ", e ele consente, mesmo a contragosto.
______ Em torno dos pronunciamentos que vimos fazendo, desde
o primeiro dia _em que _chegamos ao Senado, apresentamos
algumas propostas de emendas constitucióhaiS. inspiradas em
nossos estu_dos e, prinCif)almente, em afirmações de vários
líderes de nosso Congresso.
SãO dos_ fatOs _que brotam aS- uexigência:s nCiti_nativas"
- para usar linguagem muito do gosto de Migu~l Reale.
Não de "modelos abstratos", corno, de resto 1 vêm usando
todas as equipes ec_onômicas nessas últimas três -décadas; pelo
menos.
Neste sentido, apresentamos _uma proposta de emenda
que visa tentar evitar, o mais possível, a ruptura da ordem
constitucional, em momento de enorme _crise institucional,
para a qual os militares não enxerguem outra safda, senão
a intervenção pura e simples, nos moldes da Revolução Republicana de 1889; a de 1930 e 1937, com Vargas ou a de 1964.
O textO inteiro da proposta de emenda e da sua justificação é o seguinte:
Insere mais um título, na Constituição Federal, renumerando os demais e seus respectivos artigos.
O título V da Constituição Federal passa a se dE,:nomjnar:
Do Grande Conselho Nacional
Art. O Grande ConselhO Nacional se compõe:
I - do Presidente da República, do Chefe do EstadoMaior das Forças Armadas e do Conselho de Defesa Nacional
(art. 91 da Constituição Federal);
-li--de nove membros eleitos pelas Mesas do Senado
e da Câmara Federal;
III-dos nove MinisfroSquecompõem o Supremo Tribunal Federal, pela ordem de antigüidade de suas nomeações;
IV- pelos líderes dos partidos com representação no
Se"nadó e -na Câmara Federal.
-Art. ·Compete ao G~ande Conselho Nacional, noS rriomentos de gravíssima comoção social, ou de de_sarmonia entre
os Poderes, que ponham em imiite"nte perigo a democracia
e a ordem constitucional, se não forem suficientes as decreta~
ções do Estado de Defesa Oo Estado de Sítio, para -Salvar
as institUições democráticas:- I -suspender os-_ trinta dias da ordem jurídica constituoional, como o Grande Conselho julgar conveniente;
II -editar os A tos Constitucionais que julgarem necessários para co-ntornar 3 crise, nos mOldes que as circUnstâncias
exigirem. -

e
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§ 1?- O-Grande Conselho Nacioniii Se reunirá no Senado Federal e poderá ser convocado pelo Presidente da República, pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, pelo
Presidente da Câmara ou do Senado, ou pelo Presidente do
Supremo Ttibunal Federal: __
§ z~ - As normas definidoras deste título tém aplicação
imediata.
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que aprova _o texto d<! ConvençãÇl n" 126, d~ OrgaQização
Internacional do Trabãlho, sobre Alojamento a Bordo dos
Navios de Pesca, adotada por o_casião da 50~ Sessão- da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, em
1966, tendo
Parecer favorável, sOb n" 40_0, de 1993, da Comissão
--de RelaçõeS Exteriores e Defesa Nacional.

Justificação

-3-

Não é necessário ter conheci~~!lfO profu~c!_o de PsicopoIítica. Sociologia ou História, priricipalmente da nossa, para
saber que a intervenção militar, nos IJ!Omentos de grandes
comoções sociais ou de desarmonia entre os Pode_re_~._é uma
constante história, ap~sar do que se tem dito sobre a decisão
das Forças Armadas de permanecerem estritamente pá.utad~s
pelo papel a elas destinado pela própria Constituição.
Já estamos ouvindo e sabendo que não é bem assim.
A imprensa tem dado notfcias alarmantes sobre os movimentos que se processam entre os militares da reserva, que têm
canais eficazes de comunicação com os: da a_tiva, já se falando
abertamente em "fujimorização" do processo político brasileiro, em face dos últimos pronunciame~tos d~ ch~fe~_ militares.
.
A emenda quer armar a Con:SfituTÇão ·de ma_~s _u~_ ÍI_lstrumento de defesa da ordem constitucional~ Som_~nte quando
houver gravíssimo e iminente perigo de qUebra da ordem
constitucional.
_
O Grande Conselho Nacional colnpõe-se das cúpulas dos
Três Poderes, presentes os líderes militares e de todos os
partidos que atuam no Senado e na Câmara dos Deputados,
inclusive os da Oposição.
Não há nenhum perigo ~Ql optarmos por essa solução.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (BelloPllrg.a) -,--NobÚ,-Senador
Pedro Teixeira, a Mesa retirará do seu pronunciamento as
expressões não-regimentais.
- - - -- --~---- ·

PROJETO bE ôÊCRETÓ LEGISLATIVO
N' 10, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 10, de 1993 (n'147/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo do Reino da Tailândia, em Brasília, em 21 de
março de 1991, tendo
Parecer favorável, sob n" 408, de 1993, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-4REDAÇÃO FINAL
.
PROJETO DE RESOLVi;:AO N' 62, DE l991
Discussão, em turno único, _da Redação Final (oferecida
pela ComisSão- Díretora em seu Parecer n 9 355, âe 1993) do
Projeto de Resolução n' 62, de 1991, de autoria do Senador
Jutahy Magalhães, que altera dispositivos do Regimento Interno do Senado Federal.
• O SR- PRESIDENTE (Bello Parga) él"SeSsão.

(Levanta-se a sessão às 16h58mii1.)

ATO UA COMISSÃO DIRETORA
. ·ATO DA COMISSÃ-O DIRETORAN' 73, -DE 1993
Disciplina a utilização e funcionamento da Central

O SR-- PRESIDENTE (Bello Parga)- Nada mais havendo a tratar, a Presid~ncia vai encerrar seus trabalhos, designando para a próxima-seSSãO a seguinte

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 220, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353
parágrafo único, do Regimento In_temo)
Discussão, em tunlo !Jrlíco, do Pf()je-to- de Lei da Câm3ra
n' 220, de 1993 (n' 3.711/93, na Casa de origem)~ de iniciativa
do Presidente da República, que cria, C6ln natureza_ civil~
a Agência Espacial Brasileira - AEB, e dá outras providências. (Dependendo de pareceres das ComissõeS de Educação,
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de Assuntos Económicos, e de Constituição, Justiça e Cidadania)

-2PROJETO DE bEéRETd LEG!sL~TIVÓ.
N' 6, DE 1993
.C

Votação, em turno único, do Projeto de. Decreto Legis:lativo n' 6, de 1993 (n' 162186, na Câmara dps Deputados),

Está encerrada

de Vídeo do Senado Federal-

A ComissãeJ DiretOI-a:do Seriado Federal, no uso de sua
competéncia n!giméntal e regulamentar, re_Sõlve:
Art. 1" O funcionamento e a utilização dos trabalhos
produzidos pela Central de Vídeo do Senado Federal, com
suas competénd~s-~egulamentares, reg~r-se-ão segt.nido os Cri-rérlõS -êStabelecidos neste Ato.
AtL -~9 _ Caf?~rá à Sub_s~cretari_a de Divulgação, além da
-supervisão geral da Central de Vídeo, a coorde_nação e controle_ de__ todo o processo jornalístico e de geração de imagem
destinados a piomover a cObertura jo_rna_lí_sti.ca, para uso direto
pelas emissoras_ de televisã9_,_dos_ eventos ocorridos no _Senado
Federal e no Congresso Nacional e de eventos externos, quando enl acompanhamento de missões oficiais dli" dO Presidente
do Senado Federal.
.
_
Parágrafo únicó.. ___Será de sua responsabilidade o fornecimento de cópias de gravações para as emissoraspre-vianifÇffte
credenciadas, o~servado o disposto nos arts. 19_e 48, inCisO

31.

Art._ 3_9_ Cqmpe(e à"SQbse_cr6taria TéCbica deEletfÕ~íca

a tra~SffilSSã_O aas gravações de vídeo, a manutenção e aresporÍSabilidade dos eqllip.amentos constantes do sistema de vídeo.
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Art. 49 Cada Senador disporá de uma Sessão mensal
de 30 (trinta) miilutos corridos, para gravação de até 20 (vinte)
minutos de vídeo com pronunciamento ou entreVista: pessOàl,
em estúdio localizado nas instalaç_õe!;;"da Subse_ç_r~taria Técnica-~
de Eletrônic3, conforme critérios- definidos n_os parágrafos
seguintes.
_ __ __ ____
_______ _
§ 1" O Senador interessado tiã graVã~o -~m-estúdi.o de~_
verá inscrever-se na secretaria da Céntral dGVídeo_, no período
de 15 a 25 do mês anterior ao çl_a_ gravação.
§ 2~ As gravações previst3:s ~~E"-~ut ~_e_!t~ artigo serão
efetuadas somente nos dias úteis, sendo 4 (quatrol gravações
diárias no período compreendido entre 8h30min e 10h30min.
§ 39 A ordem adotada para a marcação dos dias e horários de gravação obedecerá a_o critério da anteria:rida~e d_e
inscrição.
§ 4(> Ficam proibidas, durante os 60 (sessenta) dias que
antecederem eleições proporcionais ou majoritárias,·as·gr~va-.
ções objeto deste artigo.
Art. 59 Cada Senador terá direito, quando -requerer,
a uma cópia da gravação de seus pronunciamentos em plenário, comissões e estúdio de gravações.
§ 1~ O requerimento objeto deste artigo deverá serescrito e acompanhado de fita de vídeo a ser forneci,da pe!o
Senador interessado, compatível, tecnicamente_, có_m o e_qUipamento da Central de Vídeo,
§ 2' A Central de Vídeo terá o prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, após o recebimento da_s_o_licitação _e reSpectiva
fita de vídeo, para efetuar a reprodução.
§ 39 Após a entrega da cópia ao solicitante, a responsabilidade de sua utilização será do Senador usuário.
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ATO DO PRESIDENTE N• 589, DE 1993
O Pre-'-sídente dõ SenadO Federar;- no uso de suas ati-ibulções~ em conformidade com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Difétorri. no 2, de
1993, e tendo
vista 6 que consta do Proc. n• 024.689/93-9,
Resolve
- ·_Tornai--sem efeito a n0meáç3o de MAI{C1A ANUNCIA- ·
ÇÁO DACOSTA V ~SCONCELOS para cargo de Técnico .
Legislativo, Nível II, Area de Apoio Técnico-Administrativo,
Especialidade Datilografia, Padrão 16, do Quadro de Pessoal
do :senado Federal. conS_tãnte do Ato do Presidente n9 545,
de 1993.
. .
.
.
.
.
...
.
Senado Federal, 20 de dezembro de 1993. - Senador
Humberto Lucena, Presidente do_ Senado Federal.

em

o

ATO DO PRESIDENTE N• 590, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso_ de suas atribuições e em conformidade com a delegação :de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato_ da Comissão Diretora n~ 2,
de 1973, Resolve___
___
_
"-Declarar vago o cargo de Técnico Legislativo. Área de
Apoio Técnico Administrativo, Especialidade D:itilogàtfia,
Ntvel II, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos
do art. 33, inciso Vlll, da Lei n' 8.112, de 1990, ocupado
pela servidora DILENE SOARES DA ROCHA TAVARES
a partir de 6 de dez.embro de 1993.
.
-Senado Federal, 20 de dezembro de 1993. - Senador
Humberto Lucena, Presidente.
.·o

.

'

Art. 69 A Central de Vídeo manterá em seu arquivo,
por período de 7 (sete) dias, tOdas as imagens gravadas e,
após, efetuaiá--processo de seleção de assuntos, classificanATO DO PRESIDENTE N• 591, DE 1993
do-os entre EventoS HistóriCos--e EventoS Comuns, ficarido
O
Presidente
do Senado Federal, no uso de suas atribuios primeiros em acervo permanente e os demais serão desgrações,
em
conformidade
com a delegação de c_ompetência que
-- --- vados para reaproveitamento da fíta.
ParágrafO único: Para efeitos deste artigo, são conside- lhe foi outorgada pelo Ato da ComissãO Diretorã n9 2, de
1973, e tendo em vista o que consta do Proc. n• 024.619/93-0,
rados Eventos Históricos:
Resolve
a) Sessões Solenes no Senado Federal, Congresso Nacio... Tornar sem efeito a nomeação de RICARDO MA--- NHt\.E.S
nal e Assembléia Nacional Constituinte, e
SEABRA, para o cargo de Técnico Legislativo, Nível
b) fatos de relevância histórféa para õ País, seledonados
II,.Area de Apoio Técnico-Administrativo, Especialidade Dade acordo com critérios jornalístico. tilografia;Padrão 16, do Quadro de Pessoal do Senado FedeArt. 79 Os equipamentos utilizados para a geração de_ · ral, constante do Ato do Presidente n9 491, de 1993.
som e imagem não poderão ser deslocados para fora das deSenado Federal, 20 de dezembro de 1993. - S.enador
pendências do Congresso Nacional, com exCeção _dos câ.sOs Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.
previstos no art. 29, in fine, deste Ato.
Art. 8(> As equipes da Central de Vídeo, no exercício
ATO DO PRESIDENTE N• 592, DE 1993
de suas atividades, terão acesso às áreas restritas aos Membros
O Presidente do Se.nado Federai. no uso de suas atribuido Senado e do Congresso· Nacional.
Art. 9" Todas as imagens pródui:id~fs- e graVadas pela ções regimentais e reguJamentares, e de confOrmidade com
Central de Vídeo deverão se_r identificas- com- o· logotipo do a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
Senado Federal no canto superior direito"-da tela, exceto na da Comissão Diretorã n~ 2_. de 1973, e tendo _eiri vista o que
consta do Processo n9 024.946/93-1. resolve
hipótese do art. 29, parágrafo único deste Ato.
Designar EDILENICE JOVELINA LiMA PASSOS
Rrt. 1v. Os casos omissos serão··-resõiVídóSpeto PresiAnalista Legislativo, "Área de Apoio Técnico Legislativo, Ní:
dente do Senado Federal ou seu substituto.
Art. 11. Este ato entra em vigor na data de sua publi- vel III, Padrão 45, do Quadro. de Pessoal do Senado Federal,
para substitl:!.ir .. a Diretora da Subsc;:cretaria de__ ~ibliotc;:ca,
cação.
no período de 2-1-94 a 21-2-94, durante o gozo de férias da
Art. 12. Revogam-se as disposiÇõeS em· contrário.
Sala da Comissão Diretora--do Senado Federal, 14 de titular.
Senado Federal, 20 de dezembro de 1993. -. Senador
dezembro de 1993... - Humberto.Lucena-' Nabor Júnior
Humberto LuCena, Presidente.
Nelson Wedekin- Beni Veras.
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Nomear LUIZ HENRIQUE DE FARIA LEITE para
ATO DO PRESIDENTE N• 593, DE 1993
o cargo de Téc::nico Legislativo, N,·vel li, Área de Polícia,
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compeSegurança e Transporte, ESpecialidade de transporte, Padrão
tência regimental e ~::egulamentar, de conformidade com a 16, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, em vírüide
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
de aprovação em concurso público, homologado pelo Ato
da Comissão Diretora n9 - 2, de 4 de abril de 1973, e -tendo do Presidente n• 262, de 1992, publicado no Diário do Conem vista o que consta do Processo n~' 024.481/93-9, resolve
gresso Nacional, Seção II, de 25 de junho de 1992. e Diário
Aposentar, voluntariarit_ente, o servidor BENTO SOU- Oficial da União, Seção I, de 30 de junho de 1992.
ZA COSTA, TécniCo Legislativo, Área de Apoio Técnico .
Senado Federal, 20 de dezembro de 1993. - Senador
ao Processo Legislativo, Nível II, Padrão 30, do Quadro de
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.
Pessoal do Senado Federal, nos termos- do artig9 40, incis9
ATO DO PRESIDENTE N• 597, DE 1993
III, alínea a, da Constituição da _República Federativa___9Q _
Brasil, Combinado com os artigos 18_6, incisó 111, -allllea a,
O Presidente do Senado Federal, no uso da competência
e 67, da Lei n• 8.112, de 1990, bem assim com os artigos
que lhe confere o art. 49 da_ Resolução n 9 26, de 1991, resolve,
34, § 2•; 37; e 41; da Resolução (SF) n• 42, de 1993, com·
Dispensar, a pedido, a senhora IONE MARIA DE CAR·
proventos integrais, observado o disposto no artigo 37, inciso
VALHO, do Conselho Curador do Museu Histórico do SenaXI, da Constituição Federal.
do Federal - MUSEN, a partir desta data.
Senado Federal, 20 de dezembro de 1993. - Senador
Senado Federal, 20 de dezembro de 1993. --::--::-.Senador
Humberto Lucena, Presidente.
}lumberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 594, DE 1993
ATO DO PRESiDENTE N• 598, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compeO Pi-esidente do Senado Federal, no uso da competência
tência regimental e regulamentar, de conformidade cODI a
que lhe confere o art. 49 da Resolução n!' 26, de 1991, resolve
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
Designar a Senhora MARLY GONÇALVES DE FAda Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
RIA, para integrar o Conselho- Curador do Museu Histórico
em vista o que consta do Processo n? 023.007/93-1, Resolve
do Senado Federal - MUSEN, com o fim de estimular o
Aposentar, voluntariamente, o servidor DOMINqos- desenvolvimento na coleta, conservação e manutenção de-õbSOARES DE OLIVEIRA FILHO, Técníco Legislativo Area
jetos e çlocumentos que devam constituir o seu acervo.
de Polícia, Segurança e-Transporte, Nível II, Padrão 30, do
Senado Federal, 20 de dezembro de 1993. - Senador
Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo
Humberto Lucena, Presidente.
40, inciso Ill, alínea c, da Constituição da República FederaATO DO PRESIDENTE N• 599, DE 1993
tiva do Brasil, combinado com os-artigos 186, inciso III, alínea_
_O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compec; e 67, da Lei n9 8.112, de 1990, bem assim como os artigostência regimental e regulamentar. de conformidade com ~
34, § 2•; 37; e 41; da Resolução (SF) n• 42, de 1993, com
delegação _ge competência que lhe foi outorgada pelo Ato
proventos proporcionais ao tempo de serviço, observado o
da Comissão Din!tora n? 2, de 4 de abril _de _1973, e tei:ldo
disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 20 de dezembro de 1993. -Senador em vista o que consta-do Processo n 9 021.334/93.-5, resOlve
Aposentar, voluntariamente. a servidora MAÇRILA
Humberto Lucena, Presidente.
RODRIGUES DA COSTA, Técnico Legislativo, Area de
Apoio Técnicó ao Processo Legislativo, Nível II, Padrão 30,
ATO DO PRESIDENTE Ni 595, DE 1993 .
do Quadro de Pessoal do SenadO Federal, nos termos do
art. 40, inciso 111, alínea a, da Constituição da República
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições, em conformidade com a delegação Qe competênciã.- que
Federativa do Brasil, combinado com os arts. 186, incisos
III, alínea a, 250; e 67, da Lei n• 8.112, de 1990, bem assim
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora õ• 2, de
com os arts. 34, § 2•; e 37, da Resolução (SF) n' 42, de
1973, e de acordo com o § 6• do art. .13 da Lei n• 8.112,
de 1990, resolve
_
_ 1993, com pr:oventos integrais, observado o disposto no art.
Tornar sem efeito a nomeação de LUIZ HENRIQUE. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 20 de dezembro de 1993. --Senador
DE FARIA LEITE para o cargo de TécniCo Legisiativo, Nível
Humberto Lucena, Presidente.
II, Área de Polícia, Segurança e Transporte, Especialidade
Transporte, constante do Ato do Presidente n 9 277, de 1992,
ATO DO DIRETOR-GERAL
em virtude de não haver cumprido o prazo previsto para posse
no referido cargo, de acordo com o disposto Do árt:-13, §
ATO DO DIRETOR-GERAL N• 87, DE 1993
1•, da Lei n• 8.112, de 1990.
O
Diretor-Geral
do Sen3d6 Federal, no uso da atribuição
Senado Federal, 20 de dezembro de 1993. - Senador
que lhe foi conferida pelo art. 10 do Ato do Presidente n 9
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.
252, de 1993, e _tendo em vista o que consta do Processo
ATO DO PRESIDENTE N• 596, DE 1993
n' 002010/93, resolve
Retificar o Ato do Diretor-Geral n• 044, de 1993, a fim
o- PreSidente do· Senado Federal, no uso de suas atribuide exlcuir da relação dele const~te os servjdor~ DÉLIO
ções, em ·conformidade com a delegação de competência que
CARDOSO CEZAR DA SILVA (Mat. 4584) e SANDRA
lhe foi outorgada pelo Ato da Contissão Diretora n• 2, de
MARIA DE FARIA MATIOS (Mat. 4634), por,erem sido
1973, em cumprimento à sentença proferida no Mandado de
incluí«.::os indev~dalnente naquele A to.
Segurança n!' 92.12927-7, e de acordo com a R~solução n<?
___ Senado Federai, 20 de dezembro de 1993. _- Manoel
42, de 1993, e com o Ato da Comissão .Diretóra_n9 53, de
Vilela de Magalhães, Diretor~Geral do Senado FederaL
J993, resolve,
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OS pTeseilfes:apos·díscussão apróvam·a inatéria e a-encaminham à Secretaria-Cera! da Mesa, para as devidas providências;
O Requerimento n' 1.399, de 1993, por meio do qual
o Senhor Senador JOÃO ROCHA solicita ao Senhor Ministro
da Agricultura informações atinentes a todos os repasses de
recursos para o Governo do Estado do Tocantins e Municípios ·
de Araguafna, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto
Nacional, ano a ano,a partir de 1990 até novembro de 1993.
Os presentes, apósdiscussão, aprovam a matéria e a encaminham à Secretaria-Geralda Mesa, para as devidas providências;
g) Requerimento n" 1.400, de 1993, por meio do~ qual
o Senhor Senador JOÃO ROCHA_sQlicita ao Senbot Ministro
da Saúçle informações atinentes a todos os repassses de recursos para o Governo do Estado do Tocantins e Municípios
de Araguaína, Gurupi, Palmas, Paraíso do TocantinS e· Porto
.Nacional. ano a ano _a partir de 1990 até novembro de .1993.
Os presentes, após discussão, aprovam ·a matéria e a encaminham à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas providências;
h) Requerimento n~ 1.401, de 1993, por meio do qual
o Senhor Senador JOÃO ROCHA solicita ao Senhor Ministro
da Justiça informações atinentes a todos os repassses de recursos para o Governo do EstadÓ do Tocantins e Municípios
de Araguaína, Gurupi. Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto
Nacional. ano a ano, a partir de 1990 até novembro de 1993.
,
Os presentes, após discussão. aprovam a matéria e a encaminham à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas provi_dências;
i) Requerimento n" 1.402, de 1993, por meio do qual
o Senhor Senador JOÃO ROCHA solicita ao Senhor Ministro
do M_eio Ambiente e da Amazônia Legal_infon;nações atinentes a todos os repasses de recursos para o Governo do Estado
do Tocailtins e Municípios de Araguaína, Gurupi, Palmas,
Paraíso do Tocantins e Porto Nacional, ano a ano, a partir
de 1990 até novembro de 1993_-

Às dezoito horas e dez minutos do dia quatorze de dezem~
bro de um mil, novecentos e noventa _ e três, reúne-se a Conüssão Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da
Presidência, -coril a- prese·nça dos Excelentíssimos Senhores
Senadores: Humberto Lucena, Presidente; Nabor Júnior, Segundo-Secretário; Nelson Wedekin, Quarto-Secretàrio e Beni
V eras, Suplente.
Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Excelentíssimos Se-nhores Senadores: Chagas Rodrigues, Primeiro Vice-Presidente: Levy Dias, Segundo y~ce-Presid_~nt~; ~ú
lio Campos, Primeiro-Secretário e Júnia Marise, TerceiraSecretária.
- -- - -O Senhor Presidente dá início ã reunião e subinete ao
exame dos pTcsentes os seguintes assunt6s:
a) Requerimento n' 1:394, de 1993, por meio do qual
o Senhor Senador JOÃO ROCHA solicita ao Senhor Ministro
da Cultura informações referf:ritCs aos repasses de r.ecursos
para o Governo do EStado do Tocantins e Municípios de
Araguaína, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto
Nacional. ano a ano, a partir de 1990 até novembro de 1993.
Os presentes, após disCussão, apfovam a matéria e ·a encaminham à Secretaria-Geral da Mesa. para as devidas providências;
- -b) RequerimentO ri 91.395, de 1993, por meio do qual
o Senhor Senador JOÃO ROCHA solicita ao Senhor Ministro
da Aeronáutica infOfinações atinentes a todos os repasses de
recursos para o GOVerno do Estado do Tocantins e M_unicípios
de Araguafna, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto
Nacional, ano a ano, a partir de 1990 até novembro de 1993.
Os presenteS, após discussão, aprovam a: matéria e a encaminham à Secretariã.:-Getãl da Mesa. para as devidas providências;
c) Requerimento _n' 1.396, de 1993, por meio do qual
Os presentes, após discussão, aprovam a matéria e a encao Senhor Senador JOAO ROCHA, solicita ao Senhor Minisminham à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas provitrem do Exércitt>ififormações atinentes a todos os repasses
dências;
de recursos para o Governo do Estado do Tocantins e Munij) Requerimento_ n' 1.403, de 1993, por meio do qual
cípios de Araguaína, Gurupi, Palmas, Paraísq do Tocantins
o Senhor Senador JOAO ROCHA solicita ao Senhor Ministro
e Porto Nacional, ano a ano, a partir de 1990 até novembro
da Integração Regional informações atenente_s a todos os rede 1993.
- passes de recursos para o Governo do EstadO dó Tocantins
Os Presentes, a-pós diScUsSão;·apfovarii a riúttéria e a encae Municípios de Araguaína, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tominham à Secretaria-Geral da Mesà-para-as devidas- prOVicançins __e __Porto ,NacionaJ~ ap_o a ano,_ a partir de 1_990 até
dências;
noVembro ·de 1993-.
-· d) Requerimento n' 1.397, de. 1993, por meio do qual
Os
presentes,
após
discussão.
aprovam
a
matéria
e
a encao Senhor Senador JOÃO ROCHA Solicita ao-senhor MiÍlistro
minham à Secretaria~Geral da Mesa, paras· as_devida~ provida Marinha informações atiile"ntes a todos os repasses de recurdências;
sos para o __ Gove_rno do Estii.do â_o TàcailtírlS e Municípios
k) RequerimentC!_ n~ 1.404, de 1993, por meio do qual
de Araguafna, Gurupí; Palmas, Paraíso do TOcaritins e Porto
o Senhof Senador JOAO ROCHA solicita ao Senhor Ministro
Nacional, ano a: ano, a partir de 199_0 até novembro de 1993.
do Bem-Estar Social informações atinentes a todos os repasses
Os presentes, após discuSsão, aprovam a maréria e a encade recursos para o Governo do Estado do Tocantins e MuniR
minham à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas provicípios de Araguaína, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins
dências;
e Porto Nacional, ano_a_ ano. a partir de 1990 até novembro
e) Requerimento n' 1.398, de 1993, por meio do qual
de 1993.
o Senhor Semidor JOÁO ROCHA solicita ao Senhor Ministro
Os presentes, após discussão, aprovam a matéria e a encada Educação e do Desporto informações atinentes a todos
minh3in à "Secretaria-Geral da Mesa, para as deVidas provios repasses de recursos· para o Governo do Esüido do Tocandêncfas;
·
··
·
·
tins e MunicípiOs de Araguaína, Gurufii, Palmas, Paraíso do
I) Requerimento n' 1.405, de 1993, por meio do qual
TOcantins e Porto Nacional, ano a ano, a partir de 1990 até
o Senhor Senador JOÃO ROCHA solicita· aO Senhor Ministro
novembro de 1993 _
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da Previdência Social informações atinentes a todos os repas-

ses de recursos para o Governo do Estado_ do Tocantins e
Municípios de Araguaína, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional, ano a ano, a partir de 1990 até novembro
de 1993.
OS presenteS, após discussão, _a:prova_J!l a matéria er a
encaminham à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas providências;·
m) Requerimento n• 1.406, de 1993, ]>Or meio do qual
o Senhor Senador JOÃO ROCHA solicita ao Senhor Ministro
do Trabalho informações atinentes a: "fõdos os repasses de
recursos para o Governo do Estado do Tocantins e Municípios
de Araguaína, Gurupí, Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto
Nacional, ano a ano, a partir de 1990 até novembro de 1993.
Os presentes, após discussão, a provam a matériã -e aericaminham â Secretaria-Gerai da Mesa, para as devidas providências;
n) Requeriment~ n' 1.407, de 1993, por meio do qual
o Senhor Senador JOAO ROCHA solicita ao Senhor Ministro
dos Transportes informações atinentes a todos os repasses
de recursos pata o Governo do Estado <Jo Tocantins e MunicíPios de Araguaína, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins
e Porto Nacional, ano a ano, a partir de 1990 até novembro
de 1993.
Os presentes, após discussão, aprovam â matéria e a encaminham à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas providências;
- - - -------o) Requerimento n" 1.408, de 199~, por meio do- qual
o Senhor Senador JOÃO ROCHA solicita ao Senhor Ministro
das Minas e Energia informações atinentes·a-todos áS repa"s-ses
de recursos para o Governo do Estado do ToCãritiriS:e Municípios de Araguaína, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins
e Porto Nacional, ano a ano-, a partir de 1990 até novembro
de 1993.
Os presentes, após discussão,_ apróvà-m a matériã. e a encaminham à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas provi·
dências; - p) Requerimento n9 1.409, de 1993Lpor meio 'do qual
o Senhor Senador JOÃO ROCHA solicita ao Senhor Ministro
das Comunicii;ões informações atinentes a todos os repasses
de recursos para o Governo do Estado do Tocantins e Municípios de Araguaína, ·Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins
e Porto Nacional, ano a ano, a partir de 1990 até novembro
de 1993.
Os presentes, ap6s discussão, aprovam a·.matérfá e: ã eiltaminharn à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas providências;
q) Requerimento n• 1.410, de 1993, por meio do qual
o Senhor Senador JOÃO ROCHA solicita ao Senhor Ministro
da Fazenda informações atinentes a todos os repasses de recursos para o Governo- do Estado do Tocantins e Municípios
de Araguaína, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto
Nacional, ano a ano, a partir de 1990 até novembro de 1_993.
Os presentes, após discussão, aprovam a matéria e a encaminham à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas provi•
dências;
- -r) Requerimento n' 1.411, de 1993, por meio do qual
o Senhor Senador JOÃO -ROCHA soliciia ao Senhor Ministro
da Indústria, do Comércio e do Turis.mo informações atinentes
a todos os repasses de recurSO"; para o Governo do Estado
do Tocantins e Municípios de Araguafna, Gurupi, Palmas,
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Paraíso do Tocantins e Porto Nacional, ano a ano, a partir
de 1990 até novembro de 1993.
Os presentes, após discu<>são, aprovam a matéria e a encaminham à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas providências;
·s) Requerimento n' 1.412, de 1993, por meio do qual
o Senhor Senador JOÃO ROCHA solicita ao Sen,hor Ministro
da Secretaria de Assuntos Estratégicos informações atinentes
a todos os repasses de recursos para o Governa: do Estado
do Tocantins e Municípios de Araguaína, Gurupi. Palmas,
Paraíso do Tocantins e Porto Nacional, ano a ano, a partir
de 1990 até novembro de 1993.
Os presentes, após discussão, aprovam a matéria e a enCaminham à Secretaria-Geral da Mes~,_para as devidas providências;
I) Requerimento n' 1.413, de 1993, por meio do qual
o Senhor Senador JOÃO ROCHA solicita ao Senhor Ministro
da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Cooidenaç3o
- SEPLAN, informações atinentes a todos os repasses de
recursos para o Governo do Estad9 do T ocantin$ e .Municípios
de Araguaína, Guru pi, Palmas. Paraíso do Tocantins e Porto
Nacional, ano a ano, a partir de 1990 até novembro de 1993.
Os presentes, após discussão, aprovam a matéria e a encaminham à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas providências;
u) Requerimento n"' 1.414, de 1993, por meiO do qual
o Senhor Senador ESPERIDIÃO AMIN solicita a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, da matéria publicada no jornal
"O Liberal", de Belém/PA, em 21-11-1993, de autoria do
Deputad_o ~erson Peres, sob o título "A CUT e o dinheiro
estrangeuo .
- ---o-- o_- - Os presentes, após discussão, aprovam a matéria e a encaw
minham à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas providências;
v) Requerimento n"' 1.415, de 1993, por meio do qual
o Senhor Senador ANTÓNIO MARIZ solicita a transcrição,
nOs Anais do Senado Federal, do artigo publicado na Folha
.d~ S. Paulo, de 8 de dezembro de 1993, de autoria do Professor
Geraldo Ataliba·, sob o título ''Supremo já decidiu''.
Os presentes, após discussão, aprovam a matéria e a encaminham à Secretaria-Ger:al da Mesa, para as devidas providências;
w) Processo n•024.293193-8, em que a servidora LEANY
BARREIRO DE SOUZA l.EMOS solicita o desarquivamento de processo_ anterior, que trata de reposicionamento de
servidqres de p.ív_el intermediário, no qual se sentiu prejudicada.
O Processo é redistribuído ao Senhor Senador Beni Veras, Suplente da Comissão Diretoi-a,' para relatar- ã- rlultéria.
O Senhor Pr_~sidente passa a palavra ao Senhor Sena~9r
Quãrto Secretário, que apresenta os seguintes assuntos: _
a) Parecer oral ao Pro_cesso _n9 013.586/93-9, fa\l_'orável,
nos termos do parãgrafo final da manifestação (Inf. 066/93)
da Secretaria de Controle Interiio.
_. A _matéria é $Ub_metida a debates, sendo aprovada pelos
presentes.
b) Alternativa ao Substitutivo da Câmara dos Deputados
ao PR n"' 2/92-CN, que trata da estrutura administrativa da
Seção Brasileira da Comissão Parlamentar Conjunta do MerCQSul. Sugere, ainda, a re~lizaçã.<? de reuni~Q conjunta -da
Com_issão Diretora ·do Senado Federal e da Mesa Diretora
da Câmara dos Deputados, com o que concorda o Excelentíssimo Senhor Presidente.
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A seguir, o Scnhot Presidente concede a palavra ao Senhor Senador BENI VERAS, Suplente da Comissão Diretora,
que apresenta parecer favorável ao Projeto de Ato da Coinissão Diretora. que discíplina a utilização e funcionamento da
Central de Vídeo do Senado Federal.
O Parecer é aprovado e os presentes assinam o Ato proposto, que vai à publicação.
Com a palavra, o Senhor Díretor-Geral apresenta o Processo n<:> 024.972/93-2, que trata de remanejamento de cotas
de telegramas, com redistribuição do saldo .existente no exer-
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cício de 1993. de acordo com proposta da Chefia do Serviço
de Telecomunicações do Senado Federal.
A matéria é aprovada pelos presentes.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
encerrada a reunião, às _dezenove horas e quinze minutos,
pelo que eu, Maooel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e
Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata, que,
depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala da Comissão Diretora, 14 de dezembro de 1993.
- Senador Humberto Lucena, Presidente.
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SEÇÃO 11
QUINTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 1993

A)'< O XLVIII- N• 201

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 3' SESSÃO, EM 22 DE DEZEMBRO
DE 1993
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Avisos do Ministro de Estado de Minas e Ener~
gia

N" 531 a 533, de 17 do corrente, encaminhando informações sobre .os quesitos constantes dos Requerimentos
n" 1.191, 1.152 e 1.153, de 1993, de autoria dos Senadores
José Fogaça. Iram Saraiva e José Paulo Bisol, respectivamente.
1.2.2- Ofício do Jn Secretário da Câmara dos Deputados
-Encaminhando à revisão do SenadQFederal autógrafo do seguint~ projeto:
-Projeto de Lei da Câmara n' 24!\, de 1993 (n'
4.332193, na Casa de origem), que regulamenta o parágrafo
3~ do art. 8" do Ato das Disposições ConstitUCionais Transitórias, dispondo sobre a reparação de natureza económica.--

1.2.3 - Discursos do Expediente

SENADOR LOURIVAL BAPTlSIA- Inauguração da Linha Verde, rodovia litorânea que-liga Salvador
a Aracaju, no último dia 17, pelos Governadores João
Alves Filho, de Sergipe, e Antônio Carlos Magalhães, da
Bahia.
SENADOR MAURO BENEVIDES -Registro de
reunião de dirigentes partidários, objetivando acelerar a
tramitação_ ~e projetas essenciais, tais C<?IDO o do ajuste
fiscal. Pos1çao do PMDB em relação ao plãno económico
do Ministro Fernando Henrique Cardoso,

1.2.4- Requerimento
- W 1.445, de 1993, de autoria do Senador Aureo
Mello, solicitando que seja considerado, como licença autorizada, o período de 22- do corr_e_n_t.e_ a 5 _de_ janeiro de
1994. Votação adiada por falta de quorum·. -1.2.5 - Comunicação
Do Senador Affonso Camargo, de ausência do País,
no período de 23 de dezembro do corrente _a 5 de janeiro
de 1994.
1.2.6 - Comunicações da Presidência
Recebimento de expediente d,o Presidente do Supremo Tribunal Federal, no qual comunica que aquela Corte,
ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n 9
939-7/600, declarou a inconstitucionalidade da expressão
"o art. 150, Ill, b e VI, nem", contida no parágrafo 29
do atf. zc da Emenda Constitucional n"' 3, de 1993, e em
conseqüência, declarou a inconstitucionalidade do art, 28
da Lei Complementar no 77, de 1993, na parte em que
permitiu a cobrança do IPMF no ano de 1993.
Recebimento do Ofício n• S/178, de 1993 (n' 493/93,
na origem); do Governo do Estado da Paraíba, solicitando
do Senado Federal, autorizaç_ão pa:ra que possa contratar
operação de crédito, para os fins que especifica.
1.2.7- Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR PEDRO SIMON- Ocorrência de uma
verdadeira revolução ética no atual momento brasileiro.
Retrospectiva da atuação do Congresso Nacional no ano
de 1993. A questão da impunidade no B.i'asil.
SENADOR JUTAHY MAGALHAES- Artigo de
sua autoria intitulado O PSDB e a mudança, publicado
no -jornal Tribuna da Bahia, do último dia 12. Carta do
Deputado Waldir Pires ao Presidente da CPI do Orçamento, Senador Jarbas Passarinho, rebatendo acusações
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PLORIAN AUOUSIO OOUTINHO MAORUÓA"
Dlro... Adjuto

do Sr.Antonio Carlos Magalhães, relativamente à contra~
tação de financiamento de obras junto à Caixa Econômica
Federai, durante a gestão de S. Ex" .no Goyerno da Bahia.
1.2.8 - Requerimento
__
-W 1.446, de 1993, de autoria daSeriadora Eva Btay,
solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado no 181,
de 1992.
1.2.9- Discursos do Expediente (continuação) _
SENADOR NEY MARANHÃO -Outorga do Prêmio Interamericano de Cultura Gabriella Mistral da OEA
ao artista plástico recifense Francisco Bren~m.
1.3. ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n'220, de 1993 (n' 3.711/93,
na Casa de origem), que cria, com n'áturezacivil, a Agência
Espacial Brasileira- AEB, e dá outras providências. Reti~
rada da pauta nos termos do art. 175 "e", do Regimento
Interno.
Projeto de Decreto Legislativo n' 6, de 1993 (n"
162/86, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da Convenção on 126, da Organização Internacional do
Trabalho, sobre Alojamento a Bordo dos Navios de Pesca,
adotada pnr ocasião da so~ Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, em 1966. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n' 10, de 1993 (n'
147/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo sobre Transportes Aéreos, celebrado entre o
Governo- da República Federativa do Brasil e o Governo
do Reino da Tailândia, em Brast1ia, em 21 de março de
1991. Votação adiada por falta de quorum.
Redação Final do Projeto de Resolução n'62, de 1991,
que altera dispositivos do. Regimento Interno do Senado
Federal. Aprovada. À promulgação.
1.3.1 - Discursos após a Ord_em do Dia
SENADOR JOSAPHAT MARINHO- Definição
de responsabilidades do Govenlo-e do Congresso Nacional
no encaminhamento de propostas à revisão "cOOstitucional
e na busca de solução pata a crise hrãSileira.

SENADORA MARLUCE PINTO - Observações
sobre proposta revisional apresentada pelo Deputado paulista Tuga Angerami. revertendo o Estado de Roraima
à condição de território federaL
SENADOR JÚLIO CAMPOS - Situação do PIB
brasileiro. Saída do Senador Alexandre Costa do Ministério da Integração RegionaL
SENADOR JOÃO CALMON -Homenagem ao Padre Cleto Calirnan, de Venda Nova do Imigrante- ES.
SENADOR MARCO MACIEL - Posse do escritor
Ariano_ Suassuna na Academia Pernambucana de Letras.
SENADOR NELSON WEDEKIN- Campanha dos
TELERJ e da EMBRATEL, demiex-funcionários da
tidos no Governo CoHoi, pela sua reintegração.
SENADOR ODACIR SOARES- Apelo ao Departamento Nacional de Combustíveis e ao Ministério das
Minas e Energia, no sentido do estabelecimento de medidas
compensatórias na Amazónia, caso se confiimem a desequalização do preço dos combustíveis, a propósito de ofício
recebido da Associação Brasileira dos Armadores de Navegação Interna - ABAN!.
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses~
são.
1.4- ENCERRAMENTO
2 - RETIFICAÇÕES
Ata da 234' sessão, realizada em 09-11-93
3 - ATOS, DO PRESIDENTE
N'' 600 e 601, de 1993
N• 547 e 548, de 1993 ( Republicações)
N's 120/92 e 268/93 (Apostilas)

4- ATOS DO DIRETOR:GERAL
N's 88 a 90, de 1993
No 73, de 1993 ( Republicação)
5 - MESA DIRETORA
6 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Ata da 3a Sessão, em 22 de dezembro de 1993
1oa Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs.: ChagdsRodrigues, Pedro Teixeira e Bello Barga
Art. 39 A inde~ização de que trata o inciso I do artigo
anterior será calculada da seguinte forma:
I - para os pilotos de qualquer categoria, os oficiais aviaAffonso Camargo _ Bello Parga _ Dirceu Carneiro _ João
d_ores e os oficiais aviadores-engenheiros corresponderá um
Calmon _ João Rocha _ José Richa_ Lourival Baptista _ Mauro
safário de comandante de Boeing 737, vigente na data do
Benevides _ Pedro Teixeira _ V?1mir campelo.
efetivo pagamento da reparação, multiplicado pelo número
de meses transcorridos desde que o beneficiário_ desta lei ficou
O SR. PRESIDENTE (Pedro Teixeira)- A lista de preimpedido
de exercer a profissão até a revogação das portarias
sença acusam o comparecimento de 10 Srs. Senadores.
reservadas do Ministério-da Aeronáutica;
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
I I - para os- demais aeronautas, os militares que pertenSob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
ciam
aos quadros e subespecialidades de Espl. A v. EspCom
O Sr. 1" Secretário procederá à leitura do Expediente.
e Q A V, os aeroviários e os militares que pertenciam aos
-É lidO o seguinte.
quadros e subespecialidades de At-MV, AT-A V, AT-MR,
EXPEDIENTE
AT:PA, AT-SH, AT, CE, AT-SL, AT-MO, AT-SE, AT-CM,
AT-HE, AT-IT, AT-PI, AT-CP, MR-SEAU, MR-SHAU,
AVISOS
e MR-CMAU e ·as: _mitltares. que pertenciam aos quadros e
DO MINISTRO DE ESTADO
subespecialidades RT-TE, RT-VO e AT-CV, aos quais se
DE MINAS E ENERGIA
equivalem, também, respectivamente, os comissários de borN'f 531 a 533, de 17 do corrente, encaminhando informa~
do, os mecânicos _de_vóo, os mecânicos I e o_s despachantes
ções sobre os quesitos constantes dos Requerímentos nç~~ 1.191,
de vóo, no âmbito da aviação come_rcial, corresponderá um
1.152 e 1.153, de autoria dos Senadores José Fogaça, Iram
salário idêntico ao topo de sua categoria, vigente à data do
Saraiva e José Paulo Bisai, respectivamente.
efetivo pagamento da reparação, multiplicado pelo número
As informações foram encaminhadas, em cópias
de meses transcorridos desde que o beneficiário desta lei ficou
aos requerentes.
impedido de exercer a profissão até a revogação das portarias
reservadas do Ministério da Aeronáutica.
OFÍCIO
Pafágrafo único. _o valor do ·sãlãrio de que tratam os
incisos deste artigo será fornecido pelo sindicato da categoria
Do Sr. 110 Secretário da Câmara dos Deputados, encamia que pertencer o benefiCiário da reparação.
nhando à revisão do acordo orador do seguinte projeto:
Art. 4~ A aposentadoria de que trata o incis_o II do
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 248, DE 1993
art. 29 será concedida após a apresentação de requerimento,
(nj> 4.332/93, na Casa de origem)
firmado pelo beneficiário da reparação na forma do ax:t. 10,
e paga pela Previdência Social, por conta da União, através
Regulamenta o § 3~" do art. 89 do Ato das Disposições
do órgão de pagamento de benefícios mais próximo-do domiConstitucionais Transitórias, dispondo sobre a reparact1io do requerente, com vigência a partir de 5 de outubro
ção de natureza econômica.
de 1988, com recursos adiantados em contas trimestrais, comO Congresso Nacional decreta:
pensadas as eventuais diferenças.
Art. }9 Os aeronautas, os aeroviários e os militares atinArt. 59 O pagamento em moeda corrente nacional degidos por atos institucionais ou complementares, impossibicorrente do quanto vier a ser calculado, na forma do art.
litados de, na vida civil, exercer atividades especfficas de aero3", isento_ de qualquer tributo, far-se-á em até sessenta dias
nautas ou aeroviários, em função das Portarias Reservadas
da data da promulgação desta lei, através de crédito liberado
n~ S-50-GM-5, de 19 de junho de 1964, e S-285-GM-5, de
em_ conta, em favor do beneficiário da reparação, que indicará,
}9 de setembro de 1966, do Ministério da Aeronáutica, farão
no requerimento a que se refere o art. 10, a--Agência: do
jus à reparação de natureza económica previSta nesta lei.
Banco do Brasil S.A. onde pretende seja realizado o depósito.
Art. 29 A reparação de que trata este artigO consistirá:
I - na indenização pecuniária dos direitos feridos pelá
Art. 6" A reparação de que trata o incisó- I do art. 29
impossibilidade de ter exercido, na vida civil, as atividades será considerada crédito de natureza alimentícia e estende-se
profissionais específicas citadas nesta lei;
aos herdeiros e aos dependentes dos beneficiários falecidos
II- na concessão de apos~ntadoria a que, por via de
devendo ser calculada na forma do art. 39 até a data do faleci:
conseqüência, teriam feito jus ·naturalmente, na inatividade, menta ou na data ali indicada se o falecimento tiver sido
caso não tivesse ocorridp a ímpossibil_idad~__de exercer tais poste_rior, e ser paga de acordo com o estabelecido no artigo
atividades profissionais.
antenor.

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS SENADORES:
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Art. 79 O valor da apose_!ltadoria de que trata esta lei
corresponderá aos sálários constantes dos incisos_ I e II do
art.. 3~, para as respectivas categoriãS, CUjo-s reajustes salariais
serão informados pelos sindicatos dos aeronautas e aeroviários, sempre que ocorrerem.
Art. 8~ _0$ herdeiros e dependentes dos beneficiários
já falecidos ou dos que vierem a falecer, desde que como
tal sejam considerados pela Previdência Social, farão jus, ainda, a uma pensão c1:1jo valor será o da aposentadoria de que
trata o art. 10, devendo apresentar os documentos que façam
prova de sua condição sucessória.
An. 9" As despesas decorrentes desta lei correrão à
conta de dotação própria dos Encargos· Previdenciários da
União-Recursos sob a supervisão do_ Ministério da Fazenda.
Art. 10. Os benefíciários contemplados por esta lei, a
partir de sua promulgação, habilitar-se-ão à reparação ecOnómica a eles destinada, media~te requerim~Qto que comprove
esta condição, dirigido ao Ministro de EstadO da Fazenda,
no caso do disposto nc inciSo I do art. 2 9 , e ao Ministro
de Estado da Previdência Social para os efeitos do inciso
II, também do art. 2", entregue nas respectivas delegacias
regionais mais próximas dos seus domicilies.
Parágrafo único. Os documentos .comprobatórios de
que trata o caput deste artigo serão: 1- para os aeronaufas e- aeroviários, a cópia -dq Diário
Oficial da União que publicou a sanção-imposta ao requerente.
por ato institticioilàl oU complementar,_ a cópia da licença
ou certificado fornecído pela Dii"etoria çia Aeronáutica Civil
do Ministério da Aeronáutica e a certidão fornecida pelo sindi-cato respectivo;
II -para os militares, as cópias -â~s~ fo:fFtãS de alterações
do histórico- qu-e compio~em ter o requerente pertencido ao
Quadro de Oficiais Aviadores, Oficiais A viadores-Engenheiros, ou aos quadros e subespecialidades referidos nesta lei,
assim cotncJ" -a data em que sofreu a sanção -imposta põi" ato
institucional ou complementar, ou cópia do-J)iátio Oficial da
União que publicou- a -referida -Sa"ilÇão e a ·certidão do salário
vigente de sua categoria fornecida pelo sindicado respectivo.
Art. 11. Esta lei entra em vigOr riã data de sua publicação.
·
···· - ·
Art. 12k Revogam-se as disposições em contfário.
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
O SR- PRESIDENTE (Pedro Tei~eira) -O Expediente
lido vai à publicação.
-- -- - Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista,
-primeiro orador inscrito.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia
o seguinte -diScUrSO:) .:..::.. Sr. Presidente, Srs~ Senadores, no
dia 18 de junho de 1991, anunciei e -aplaudi desta Casa o
propósito do Governo da Bahia e do GOverno de Sergipe
de promover a execução das obras mais importantes para
o desenvolvimento dos dois Estados, principalmente pelo estímulo que seria dado ao turisrrio na região.
Tratava-se, Sr. Presidente~ da construção de uma estrada
asfaltada, com extensão de 142Krn, integrando pelo litoral
norte da Bahia sua capital, Salvador. aos trechos litorâneos
já construídos no Estado de Sergipe, até Aracaju, o que encurtaria, desta forma, em IOOKm a distância entre as duas cidades
e em l/4 a duração da viagem no referido percurso.
Essa estrada, Sr. Presidente e Srs. Senadores, antiga esperança das populações litorâneas dessa região, antes isoladas
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por vicmais de manutenção precária, quase intransitáveis no
inverno, desestimulando _investimentos e prejudicando o escoamento da produção, iria integrar-a economia urna das regiões litorâneas mais bonitas e ainda inexploradas no Nordeste.
Nascido no Município de Entre-Rios, povoado Sítio do
Meio, conheço esta região desde a minha mocidade, trilhando
por caminhos de difícil acesso, em que as verdadeiras aventuras, sempre fui defensor dessa "'Rodovia dos Cocos", ou Linha
Verde, como passou a ser chamada, porque além de beneficiar
diretamente o litoral de Entre-Rios, o ligaria à M?.ta de São
João, Esplanada, Conde e Jandaira, abrindo caminho pela
beira da praia até Salvador e Aracaju.
Assim, quando o Governador Antônio Carlos Magalhães
anunciou, em 1991, o seu propósito de construir a Linha Verde
em prazo recorde, e, em julho de 1993, comunicou o avançado
estado dos trabalhos, manifestei nessa:S duas_o_casiões, deste
plenário, o meu entusiasmo e o meu--apoio por este magno
empreendimento que seria integrado a diversos trechos já
construídos em Sergipe pelo Governador João Alves Filho.
N3: últil)la sexta-feira, dia 17 do corrente_, o Governador
da Bahia, António Carlos Magalhães, e o Governador João
Alves Filho, de Sergipe, acompanhados de grande~ comitiva
e dezenas de carros, fizeram o percurso inaugural dos 142Km
da nova estrada, a BR-099, antiga "Rodovia dos Cocos",
porque atravessa os extensos coqueirais da orla marítima,
mas que, agora, devido à preocupação ecológica em preservar
e proteger a riqueza ambiental, defendida por autoridades
e ambientalistas, em sua nova concepção, mereceu a denominação d~ o~inha Verde.
A titulo de curiosidaae, para demonstrar a grande preocupação com o meio ambiente, ressalto que, para evitar a derrubada de árvores e de se retirar madeira das_ matas locais,
as cercas que margeiam a _estrada são de estacas de cimento,
e ria ·constrUção das diversas pontes o escoramento foi feito
com vigas de aço. Qualquer construção que se pretenda nas
vizinhanças dessa estrada deverá ser previamente apreciada
pelo Conselho Estadual de Proteção Ambiental, pois toda
a faixa compreendida entre o mar e os lOKm para o interior
fãZ pai-te ~aÁrea de Proteção Ambiental do Litoral Norte,
recentemente criada, e que será ocupada mediante rigido controle.
ALinha Verde, Sr. Presidente e Srs. Senadores, atravessa
uma faixa belíssima do litoral brasileiro, lugares verdadei~
ramellte paradisíacos, sombreados de coqueirais, abundantes
em frutos tropicais, peixes, mariscos e toda esta riqueza oceânica do Nordeste.
Abre ao turismo brasileiro praias, povoados e localidades
até então conhecidas apenas por um público seleto e amante
da natureza e de recantos mais isolados e tranqüilos. Agora
o turismo brasileiro vai ter melhor acesso à Praia do Forte,
Porto do Sauípe, Subaúma. Palame, Bai~ios, Sítio do Conde,
Siribinha, Barra do ltariri, Costa Azul e Mangue Seco, trazendo riqueza e progresso para estas regiões.
Ao custo de 44,6 milhões de _dólares, em tempo recorde,
ficou pronta a tão esperada "Rodovia dos Cocos", ou a Linha
Verde, que já coloca à disposição do público 40 ônibus, em
diversos horários e traje tos, postos da Polícia Rodoviária Estadual, e outros itens de infra-estn,1tura para promover a sua
utilização, já a partir deste -tJ_m de ano.
Gostaria de ter comparecido, juntamente com o Senador
Albano Franco, ao ato inaugural que ocorreu no povoado
de ltanhi, divisa entre os dois Estados, e com a presença
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dos dois Governadm:es e grande público. mas. lamentavelmente, nessa ocasião, encontrava-me no Recife, onde fui assistir -a uma Sessão Especial do_ TriblJnal Regional Federal, em
homenagem póstuma ao Ministro Geraldo Sobral, meu genro.
Com alegria, quero enviar ao Governador Antônio Carlos
Magalhães, da Bahia, e ao Governador de Sergipe, João Alves
Filho, os meus cumprim_entos e o meu aplauso pela conclusão
dessa obra tão importante para o progresso da Bahia, de
Sergipe e do Nordeste, que agora poderá mostrar ao Brasil
e ao mundo mais esse admirável cenário de suas belezas _naturais.
Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição com o
meu pronunciamento das seguintes notícias publicadas no
jornal A Tarde: "Litoral norte faz festa para a Linha Verde"
e "Linha Verde será inaugurada hoje por dois Governadores",
edição de 17 de dezembro de 1993; e "Governadores inauguram Linha Verde" e ''Bahia e Sergipe comemoram inauguração da Linha Verde'', edição de 18 de dezembro de 1993.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
A Tarde

Salvador, Bahia- Sábado- 18-12-1993
GOVERNADORES INAUGURAM A LINHA VERDE
Num clima de festa bem baiano, os governadores Antonio
Carlos Magalhães, da Bahia, e João Alves, de Sergipe, inauguraram ontem a Linha Verde, rodovia de 142km de extensão
que liga a Praia do Forte à divisa âe' Sergipe. O ponto alt~
da festa aconteceu em Itanhi, povoado que fica na divisa
entre os dois estados, quando os governadores descerraram
a fita in-augural. A BA-099, também conhecida como "estrada
ecológica", vai proporcionar muitos benefícios à regiãO do
litoral norte, além de encurtar em 100km o tempo de viagem
entre os dois estados..
BAHIA E SERGIPE-COMEMORAM INAUGURAÇÃO
DA LINHA VERDE
Bernardo de Menezes
As comunidades do litoral norte baiano· tiveram ontem
um dia bem diferente, com a grande movimentação de técnicos, políticos e jornalistas que participaram da inauguração
da Linha Verde, rodovia de 142km de extensão que liga Praia
do Forte à divisa c:om_Sergipe. O ponto alto da festa organizada
para marcar a data aconteceu no início da tarde quando os
governadores da Bahia, Antonio Carlos Magalhães, e de Sergipe, João Alves, descerraram a fita inaugural em Itanhi,
povoado que fiCa na divisa entre os dois estados.
A BA-099, também chamada de "estrada ecológica" pelo
gqy_er_no do estado, abriu grandes perspectivas das belas localidades litorâneas saírem do estado de semi-abandono em que
se encontravam antes da construção para um desenvolvimento
decorrente do incremento imobiliário, turístico e comercial.
De fato, há vários anos todo o trecho entre o final da Estrada
do Coco (Praia do Forte) e a divisa com Sergipe aguardava
o tão prometido asfaltamento que, entre os principais benefícios, proporcionaria encurtar o tempo de viagem entre os
dois estados, além do desenvolvimento comercial da região,
habitada por cerca de 120 mil pessoas; segundo cálculos do
governo.
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VISITAÇÃO
A comitiva formada pelo governador Antonio Carlos Magalhães, secretários de estado, deputados e técnicos partiu
de Praia do Forte por volta das 10h30min. A presença de
um trio elétrico, banda de percussão, grupos folclóricos e
outras manifestações deram clima bem baiano à fesra em Praia
do Forte.
Durante b percurso a c:;omitiva parou em localidades conhecidas pelas belas e pouco exploradas praias, como Baixios
e Subaúma. Mas foi em Itanhi, município de Jandaíra, que
todo o grupo assistiu ao ato_ iriaugural, que fambém contou
com a presença do Senador Albano Franco. João Alves Filho
lembrou que hoje a Bahia é o principal pólo emissor de turistas
para Sergipe e a Linha Verde chegou para multiplicar e enriquecer o aspecto econômico desse setor. Assinalou aind~ __gue
ontem mesmo presidiu uma reunião entre _vários prefeitos
da região sul_ sergipana, onde discutiram formas de maior
aproximação _Comercial entre os dois e_staçlos. _
A visitação foi encerrada no município de Conde. já de
volta para Salvador, com muitos discursos Jeitos em palanque
armado na praça printij)al. Novamente_ trio elétri_co, bandas,
fanfarras e grupos folclóricos animaram o evento. Conde fica
a cerca de lOkrn de Praia do .Forte, tem aproximadamente
20 mil habitantes e praias muito bonitas como Barra do Itariri,
Sítio_ do Conde e Siribinha. Durante_ a alta estação a população
aumenta significativamente neste local, cuja infra-estrutura
hoteleira tenta acompanhar a demanda, que crescerá substancialmente com a presença da Linha Ve!d_e.
POPULAÇÃO TEME DEPREDAÇÕES
Moradores e freqüentadores mais conscientizados esperam agora que o governo saiba honrar o título de "estrada
ecológica" dado à Linha Verde, cuja construção custou
US$44,6 milhões, segundo dados oficiais, Os técnicos informam que seu traçado agride o mínimo possível a fauna e
a flora, _dunas e lagoas. Com a criaÇáo da Área de Proteção
Ambiental do Litoral Norte (APA-LN) toda uma faix.a de
lOkm entre o mar e o interior dey~r~ ter sua ocupação disciplinada ao longo do traje to da Linha Verde. Qualquer empreendimento hoteleiro, residencial, comercial e demais_ atividades
deverá ter seus projetas analisados por técnicos do Conselho
Estadual de Proteção Ambiental, que darão ou não autori.
zação para executar.
"Espero que realmente o governo não se dobre às influências ecOnómicas e políticas de muitos interessados que aparecerão", comentou Alexandre Nunes de_Almeida, frequentador
do Sítio do Conde, preocupado com a poluição e o desmatamento na regiáo. Os técnicos lembraram que a preocupação
COD_l o meio ambiente considerou detalhes desconhecidos por
mu1tos. Na construção das pontes, por exemplo, não emapregou-método tradicional, usando-se vigas de aço em vez de
escoramento convencional, que emprega inuita madeira ecostuma poluir rios com a queda de materiais. Também economizou-se madeira na implantação da cerca que delimita a faixa
de domínio da estrada. Oite~nta por cento delas são de cimento.
O secretário estadual de Energia, Transportes e Cómulticação, Raimundo Brito informou que quatro interessados já
encaminharam ao Derba pedidos de autorização para implantar postos de combustíveis às margens da rodovia. Entretanto
as exigências sãó- de qUe os serviços· -sejam- iilstalados peJo
menos a 50 metros do eixo da pista, portanto fora de sua
faixa de domínio. Há também a exigência de que os proprie-
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tários empreguem tratamento especiaraos rejeitas, como óleo,
esgotos e outros detritos. Também emp~eendedores hoteleiros
demonstraram interesse em ocupar a Area de Proteção Ambiental.
TRANSPORTE JÂ ESTÂ GARANTIDO
O início" da construção da Linha Verde foi em junho
do ano passado e seu trajeto corta os municípios de Mata
de São João. Entre Rios, Esplanada, Conde e Jandaíra. Pouco
antes da obra terminar, as comunidades locais já demonstravam preocupação com· a implã.ntã.ção cte umã infra-estrutura
adequada em face às expectativas de grande crescimento na
região, considerada paradisíaca e um grande filão turístico.
O governo garante -que 40 ônibus novos pertencentes às quatro
empresas vencedoras de concorrência públíca já estão à disposfção"de moradores e freqüentadores. __
_ _
_ ____ _
São cerca de 2.200 horários por mês que partem de Salvador para servir todO o trajeto da rodovia. o que representa
economia de tempo de viagem se comparado com o deslocamento pelo interior. A implantação da estrada estimulou as
prefeituras a melhorar os -acessos à praia, qtt_e_ somam cerca
de 30km de vias asfaltadas. Em muitos lugarejos da região
o acesso ainda é dificil e o aumento da demanda certamente
estimulará seu melhoramento. a exem-plo do trecho que ~g_a
Barra do Itariri a Conde, ainda sein asfalto. A Linha Verde
conta com dois postos de Polícia Rodoviái"i3Estaduãl (Subaúma e Conde) e um p-osto da Secretaria da Fazenda próximo
a Itanhi. Terá ainda posto de pesagem de veículos para coibir
o tráfego de cargas cóín excesso de peso.
Segunc;IQ o governo, já foi inici~~a a construção, pela
Coelba, da Subestação de Guarajuba, que atende a uma área
situada nos primeiros quilómetros da nova rodovia. Outras
obras complementares de distribuição de energia foram realizadas na regiãO de Subaúma, Palame-Baixio e Conde._

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O" SR. LOURIVAL
BAPTISTA 22-12-93
A Tarde
Salvador, Babia Sexta-feira 17-12-1993
LITORALNORTEFAZFESTAPARAALINHA VERDE
Dois governadores, o da Bahia, Antonio Ca"rlos Magalhães, e o de Sergipe, João Alves, inauguram hoje, com festa,'
a Linha Verde, primeira estrada ecológica brasileira, com
142krn, que liga Salv_ador a Aracaju pelo litoral norte. A
estrada, cuja implantação custou US$44,6 milhões, foi çonstruída dentro dos padrões especiais que preservam o ecossistema, rico em mari.guezals, dullas, restingas e lagoas. A expectativa é que, com a sua implantação, haja um incremento
ao turismo local, _em benefício de 120 mil pessoas da região
(A Tarde Municípios).

DOCUMENTO A QUE SE REFERE() SENADOR
LOUR!VAL BAPTISTA 22-12-93
A Tarde
Bahia, 17 de dezembro de 1993, ano VIII, n~ 817 Municípios
LINHA VERDE SERÂ INAUGURADA HOJE
POR DOIS GOVERNADORES
Resultado de um investimento de US$44,6 milhões do
Estado da Bahia, a rodovia Linha Verde, ligando Bahia e
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Sergipe pelo litoral,.será inaugurada hoje pelos governad?res
Antonio Carlos Magalhães e João Alves, de Sergipe. A linha
verde corta os territórios dos municípios baianos de Mata
de São João, Entre Rios, Esplanada, Conde e Jandaíra, guardaO-do uma distância mínima de dois quilômetros do mar.
Na Bahia, o ponto de início da rodovia fica na localidade
de Praia do Forte, no final da chamada Estrada do Coco,
e seu fim fica no povo3.do de Itanhi, no município de Jandaíra,
na divisa da Bahia com Sergipe. A construção da rodovia
despertou a atenção das entídades de proteção ambiental,
preocupadas com uma possível destruição das riquezas naturais da região do litoral norte baiano, que precisa preservar
seus inúmeros manguezais, dunas, lagoas e estuários. Para
atender às exigên_cias das entidades ambientalistas, o governo
estadual criou a Area de Proteção Ambiental do Litoral Norte
(APALN) e decretou que ao longo da rodovia todo empreendimento a ser instalado a até 10km ·do mar terá que passar
por avaliação do Conselho Estadual de Proteção Ambiental
(Cepram). Diversos povoados próximos à rodovia também
foram beneficiados com asfaltamento e encascalhamento:
Praia do Forte, Porto Sauípe, Sabaúma, Palame/Baxios, Sítio
do Conde, Costa Azul e Mangue Seco.
OSR. PRESIDENTE (Pedro Teixeira)- Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. P.ronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, os
dirigentes partidários reuniram-se ontem em Brasilia, objetivando deliberar sobre aquelas matérias que, no âmbito do
Congresso, devam merecer, realmente, o privilégio de uma
tramitação mais acelerada.
Dentre tais proposições, o ajuste fiscal figurou entre os
temas que deveriam merecer o estudo e o debate com características prioritárias.
Permiti-me. por isso, Sr. Presidente, antecipando~me até
à comunicação formal do Presidente do meu Partido, Luiz
Henrique, que até hoje não fez chegar à Bancada do Senado
aquela decisão, vir à tribuna para deixar m~ito clara uma
posição que se amplia no âmbito da Bancada peemedebista
nesta Casa Legislativa.
Se estamos dispostos a oferecer ao Governo o suporte
.de f!:poio financeiro indispensável para a consecução das metas
que permitam o acerto das contas públicas e a ·retomada do
processo de_ desenvolvimento, por outro lado, temos feito
restrições a alguns itens da proposta inicial do Ministro Fernando Henrique Cardoso.
Ainda. ontem, também, Governadores do Nordeste se
reuniram com o titular da Pasta da Fazenda e, naquela ocasião,
consultados sobre o plano económico, manifestaram, segundo
divulga a imprensa, sérias restrições à retenção de 15% do
fundo destinado aos Estados e Municípios.
Eu mesmo, Sr. Presidente, tenho recebido do meu Estado
significativas demonstrações de protesto contra essa propOsta
do Ministério da Fazenda, exatamente porque, em termos
de Ceará e de Nordeste, essa proposição chega numa hora
inadequada, quando uma crise de grandes proporções a1i se
alastra, como é do pleno conhecimento da opinião pública
brasileira.
Anteontem, Sr. Presidente, recebi do meu companheiro
de partido, o ex-Prefeito de Fortaleza Juraci Magalhães, que
é o nosso Virtual candidato ao governo do Estado, uma sign"ificativa mensagem dirigida ao Senador Cid Sabóia de Carvalho
e a mim, para que levássemos o seu pensamento ao conheci-
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mente dos demais Membros da Bancada e ao próprio Plenário

do Senado Federal, para que não permitamos que esse item
da Proposta Fernando Henrique Cardoso venha a prevalecer,
na sua tramitação no Senado Federal.
Diz a mensagem do ex-Prefeito Jur.(_l9 Mag_al_hães:
"Estamos convencidos da necessidade premente
de o Governo Federal promover reformas sérias e profundas para recuperar e equilibrar a economia nacional.
Somos da opinião que o- desenvolvimento do Brasil
depende desse equilíbrio de forma sustentada; depende
da redução da inflação a patamar compatível com a
nossa condição de sociedade em desenvolvimento; depende de um modelo distributivo mais democratizado
e menos desumano, da rend~ nacional; depende, finalmente, do disciplinamento das taxas de juros em níveis
tais que estimulem investimentos no setor produtivo
ao invés de fomentar a especulação financeira, que,
perversamente, penaliza a gr'ande maioria da população brasileira.
Não podemos concordar, todavia, que o Governo
Federal adote medidas Ue_e_quilibrio do Tesoum __às
custas dos Estados c Municípios como pretende o Plano
Fernando Henrique Cardoso II._
Aliás, o PMDB vem discutindo em todo o Brasil,
desde 12 de setembro de 1993, com seus dirigeriü!s
e filiados, um novo desenho programático, em cuja
proposta sobre o tema ''O Sistema Federal e os Subsistemas Regionais" sentencia:
Entende o PMDB que a política fiscal de equiltbrio
das contas de União, entre despesa_e receita, só faz
sentido se não se fizer à custas do equilíbrio das contas
dos Estados e MunicípiOs".
Comungando com esse ideal, posiciono-me contra
a medida preconizada pelo plano Fernando Henrique
Cardoso II que reduz em 15% o Fundo de PartiCipação
dos Estados e Municípios, os quais, principalmente no
Norte e Nordeste, não suportariam tamanha sangria.
Com base nas razões ora expostas, pedimos ao
companheiro"- dirigindo-se a mim o Dr. Juraci Magalhães - "que empreste seu inconâicional apoio congressual à rejeição -daquela esdrúxula propositura do
Executivo, concitando os seus pares e liderados a agir
de igual forma, de modo a impedir que se cometa essa
agressão aos Estados e Municípíos· e a ca:da um de
seus habitantes. Esperamos- tarrtbém que no raio de
suas mais amplas açóes sejam fCitas gestões, de sorte
a multiplicar nosso apelo."
Assina: Dr. Juraci Magalhães, que é o Vice~Presidente
do PMDB Region-al e virtual candidato do nosso Partido ao
Governo.
Portanto, Sr. Presidente, esse é o posicionamento firme
de um homem que dirigiu a Prefeitura da nossa cidade, Fortaleza, e que agora, com a projeção nacional e regional que
granjeou- a nacional por ter sido considerado um dos m~lhQ
res prefeitos do País, e a regiorial, pela sua condição de prová~
vel candidato peemedebista ao Governo do Estado -se manifesta de forma clara e incisiva contra esse item do Plano Fernando Henrique Cã.fdoso.
E é exatamente para dar co·nhecimento ao Senado Federal, à nossa Bancada e, sobretudo, à sociedade civil brasileira
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que entendi do meu dever vir ~ tribuna, na manhã de hoje,
expressar, de forma meridiana e incisive!, o nosso ponto de
vista, para que o Ministro Fernando Henrique Cardoso reformule a sua concepção inicial. a fim de não permitir que Estados
e Municípios vejam dilapidadas as suas finanças, em virtude
da retenção de 15% do. FPE e do FPM.
Estou absolutamente convicto de que o Ministro, ·atendendo a este apelo que agora se formaliza e a outros que
com mais anterioridade já foram feitos desta tribuna e da
tribuna da Câmara dos Deputados, enfim, aos apelos dos
próprios Governadores, se mostre re_ceptivo e exclua, antes
que nós o façamos, ess_e item da proposta inicial enviada ao
Congresso brasileiro.
O Sr. Lourival BaPtista- Permite-me V.

Ex~

um· aparte?

O SR. MAURO BENEVIDES- Com imenso prazer,
Senador Lourival Baptista!
O Sr. Loui"ival Baptista- Ouço V. Ex•, eminente Senador Mauro B~nevides, com muita atenção. Creio que V. Ex~
tem razão em fazer a defesa de seu Estado. Com relação
a um dos trechos de s.eu discurso, penso que o Presidente
não foi bem-informado a respeito. Fizemos um pronunciamento. na semana passada, referente àquele decreto que determinava que durante 90 dias não se pagaria !lada a instituições que porventura tivessem _algo a receb_er, Eu protestei
daqui, afirmando que acreditava que o Presidente estava malassessorado, o que deve ter ocorrido tamb~rn n~sse caso que
V. Ex• está expondo. Na verdade, o Governo poderia estipular
o prazo de 90 dias para aquelas instituições e prefeituras que
tivessem dívidas com o_ mesmo~ que não tivessem prestado
as suas contas. Com relação ao Estado de Se~gip~.-pq:ç ~xem-
plo, denunciei que o tradiciOiiál Hospital de Cirurgias cerrou
as suas portas, porque recebia subvenções e as mesmas foram
suspensas por 90 dias. Ora, que se suspendam as subvenções
daqueles qUe -estão inadimplentes, daqueles que não prestaram contas, daqueles que_ não souberam fazer Q que deviam
ter feito. Com_relação àquele caso, eu afirmei, desta tribuna,
em me_u pronunciami!ó.tç:>, que o Presidente foi mal~assesso
r3.do, e agora eu me solidarizo CQm.V .. Ex~ pelo seu pronunciamento em defesa do seu Estado.
O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex•,
nobre Senador Lourival Baptista. Estou _tamb_é_m informado
de que na reuTiião realizada, ontem, entre o MiniStro Fernando
Henrique Cardoso-e os Governadores, o Governador do Es_tado de V. Ex\ João Alves Filho, também _expressou o seu
desContentamento diante_ dessa norma inserida no Plano" Fernando Henriaue Cardoso.
Estou, portamo, aqui, Sr. Presidente, a fim de deixar
defiit1da a- nossa QOSiç_ªq, para que- o_Congr~SSI?__ re_~~~mule
a proposta de ajuste fisCal, enviada pelo titular da Pasta da
Fazenda, e, sobretudo, o faça neste- iterri, eXcluindo aquela
retenção de 15% do~ fundo ..de Participação dos Estados e
Municípios.
-- Pessoalmente, como Senador, pretendo defender essa posição, indo, assim, ao_eQcontro dos anseios_-dac:lueles brasileiros, sobretudo dos nordestinos, que, nesta hora, já enfrentando grandes dificuldades, nãQ poderiam suportar - ainda
mais - es~e grande_ prejuízo na Receitª- Pública dos Estados
nordestinos e dos municípios que integram aquela região do
território nacional.
-
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Durante o discurso do Sr. Mauro Benevides, o Sr.
Pedro Tefxeirtr deiXa â -á:ii:leira da Presidência, que é

ocupada pelo Sr. Bel/o Parga.

O SR. PRESIDENTE (Be!Io Parga) - Nobre Senador
Mauro Benevides, para esclarecimento: V. Ex~ leu. a manifestação do Prefeito de Fortaleza, ou está solicitando a inserção'?
O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente, fiz a
feitura do documento, durante o_m._eu pronunciamento, e,
implicitamente, passou o mesmo a integrar o meu ~iscurso. _
· A idéia inicial era pedir a transcrição, mas, Já que fiZ
a sua leitura, evidentemente, creio que já foi preenchido o
seu grande objetivo pedagógico. Sobretudo, porque trouxe
ao conhecimento desta Casa a opiniãó~ de um Líder da maior
preeminência na- vida política do Estado e, se depender da
nossa vontade, o candidato do PMDB, ao Governo cearense.
O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Muito obrigado,
nobre Senador Mauro Benevides.
__
__- _
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. i,. Secre~
tário.
É lido o seguinte
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A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos, onde aguardará a complementação dos documentos
necessários à sua instrução.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Marco Macíel: (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador J osaphat Marinho.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte ~iscurso. Sem revisão do_ orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, é o terceiro ano consec_uti_v-0 em que este
Senado e este Congresso ficam praticamen~e sem recesso,
levando adiante suas atividades em convocação extraordinária, já que os trabalhos foram prorrogados até o dia 15 de
fevereiro. Em outras palavras, durante todo o recesso.
É fáCil compreender as razões pelas quais, desta vez,
foram prorrogados os trabalhos do Congresso Nacional: a
CPI, que investiga as denúncias de corrupção no nosso Orçamento e está em pleno andamento, os prazos da Revisão
REQUERIMENTO N• 1.445, DE 1993
Constitucional e a Proposta de Reforma Fiscal do Governo
para combater o déficif Orçalnentário.
Senhor Presidente,
__ .É ness_e sentido que quero salientar a reunião, ocorrida
Requeiro, nos termos do§ 1"', do art. 13, do Regimento
Interno, seja considerado como licença autorizada minha au~ on_tem, dos presidentes dos partidos políticos, da qual partisência aos trabalhos da Casa no perfódo de 22 de dezembro cipei, discutindo e debatendo a situaçã-o e a forma através
da qual os partidos políticos podem colaborar nesse processo
de 1993 a 5 de janeiro de 1994.
_
__
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1993. - Senador por qu·e,passa o Brasil.
Confesso que fiquei mu"ito feliz ao ver ali praticamente
Áureo Mello.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) -A votação do re- todos os presidentes de partidos políticos, sentados em tomo
da mesa. Se!n dúvida há desavenças, mas senti, ali, a determiquerimento fiei adiada por falta de quorum.
nação de todos para colabor(lr na b_usca de uma saída para
Sobre a mesa comunicação que será lida pelo Sr. 1"' Secrea
hora que vivemos.
tário.
Ouvi o Lula, por exemplo, dizendo que o PT era favorável
É lida a seguinte
à votação, com toda a~ urgênçia, de uma proposta ·que buscasse
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 39, alínea a do -Regimento_ Interno ·o equ3donaffiento, a solução dos problemas brasileiros. E
do Senado Federal, comunico a VOssa Excelência- que me todos defenderam a mesma tese.
Eu pude concluir, dessa reunião, que Os presidentes de
ausentarei do País no período de 23 de dezembro de 1993
todos
os partidos reconhecem que as divergências existem,
a 5 de janeiro de 1994, em viagem de caráter particular com
que as candidaturas à Presidência da República estão nas
destino a Washington, Estados_ Unidos da A.rnérica. -Sena~
ruas, que os interesses são diferentes, mas reconhecem, acima
dor Affonso Camargo.
de tudo, que há horas, há momentos, há assuntos e há situa~
ções para os quais temos que buscar a identidade, buscar
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- O expediente lido
o melhor.
vai à publicação.
_
-- Em mais de uma oj,Ofillflidade tenho dito que viVemos
A Presidência recebeu do Supremo Tribunal Federal exuma situação diferente na história deste País. _Por mais que
pediente no qual comunica que aquela Corte, ao Julgar a
nos esforcemos, Sr. Presidente, por mais que queiramos busAção Direta de Inconstitucionalidade n' 939-7/600, declarou
car, contemplar, analisar interpretar a situação que vivemos,
a inconstitucionalidade da expressão "o art. 150, DI, b e
nós não nos inteiramoS de que esta é uma hora que vai além_
VI, nem" contida no§ 29 do art. 2"' da Emenda Constitucional
do dia a dia das coisas que'imaginatnos estar acontecendo.
n9 3, de 1993, e, em conseqüência, declarou a _inconstitucioTenhó salientado, e volto a salientar, aqui, Sr. Presidente~
nalidade do art. 28 da Lei Complementar n• 77, -~-1'193,
o extraordinário êxito da CPI do Orçamento.
na parte em que permitiu a cobrança do IPMF no ano de
Na história deste Parlamento, não só deste, mas de qual1993.
quer outro parlamento do mundo, no regime presidencialista,
O expediente será encaminhado à Comissão de Constié a primeira vez que se reúnem Senadores e Deputados para
tuição, Justiça e Cidadania, para conhecimento.
analisar, interpretar, julgar, para entrar na vida, na intimidade
dos próprios componentes dO ParlameJ!tO - Deputados e
O SR. PRESIDENTE (Be!Io Parga)- A Presidência recebeu, do Governo do Estado da Par_aíb_a, o Oficio n"' S/178, .Senadores-, para verificar as suas contas, os-seus números,
investigar a sua vida, para dizer o que está certo e o que
de 1993 (n• 493/93, na origem), solicitando, nos termos da
está errado.
Resolução n~" 36, de 1992, do Senado Federa_!,_ autorização
Claro que esta não é uma tarefa fácil. Ê uma missão
para qoe possa contratar operação de cré~ito, ·para os fins
dolorosa, dramática, que machuca não apenas quem é investique especifica.
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gado, mas quem está investigando. Pois o Congresso está po-pular que determinou o afastamento do Presidente; e a
fazendo justamente isto.
linguagem das ruas, a linguagem do Congresso e a linguagem
Justiça seja feita a esse ilustre homem público que é o
da sociedade são a linguagem de um povo que queria dizer
Senador Jar_bas Passarinho, justiça seja feita ao ilustre Relat_px:,
um basta à impunidade, um basta a um País que assistia aos_
Deputado Roberto Magalhães, justiça seja feita ao ilustre desmandos, aos escândalos, à imoralidade, de braços cruzaVice-Presidente, Deputado Odacir Klein, e aos membros da dos, assistia à mentira e-à hipocrisí"a,"praticani.ente, sefrftesComiSsão, que, com pequenas ressalvas_ aqui e- acolá, mas
postas.
em tese, no conjunto, tiveram o espírito público e_a grandeza
A TVE do Rio Grande do Sul apresentou- e eu gostaria
da responsabilidade, que era muito mais do que partidária, de _convidar os Srs. Senadores para assisti-la, depois, no Gabiera muito mais do que pessoal. Eu me atrevo a dizer que
nete da Presidência uma retrospectiva da vida do Sr.
era mais até do que a própria Instituição, porque não é apenas - Collor, da sua campanha até o impeachment. Confesso que
o debate, não é apenas a radiografia, não é apenas o desnudanão me recordava ma_is.dos detalhes da campanha, do crescimento do Congresso Nacional, é o Brasil que, olhando-se
mento e da identificação do ex-Presidente com a alma popular.
e espelhando-se no Congresso Nacional, está esperando a E vendo a propaganda da qual não me lembrava mais, pois
.
resposta.
não participei dela -era adversário seu no primeiro e segundo
Esse capítulo está indo adiante, Sr. Presidente. É claro
turnos - , vendo o Sr. Collor na tribuna, pude entender
e é fácil entender que o resultado não_será aquilo que porven- a razão de seus 35 milhões de votos.~
tura alguns poderiam imaginar. A CPI não é o julgamento
Dizia eu ao meu colega de Gabinete, o jornalista João
final, nós não estamos diante do criador, é ou não é. A CPI.
Emilío Falcão - que me honra com seu trabalho - , que
eu teria que mudar o meu pronunciamento, porque a tese
não é a solução definitiva, é apenas um marco. O que vale
do discurso do Sr. Collor era exatamente esta: "Basta de
à CPI é a coragem da ação e a coragem da decisão. É claro
e evidente que muitas e muitas questões ficarão no ar e m1,1itas
impunidade'. O tema do seu discurso era o combate à corrupe muitas questões ficarão sem resposta, porque-deve prosseção e à miséria.
guir; mas o que importa é-o ãtO político, é o gesto, é a ação,·
Realmente, Sr. Presidente, não havia me dado conta.
Não assisti à maioria daqueles pronunciamentos, mas vendo
é a decisão do Congresso N:lcional em criar a Corilis_são, em
os pronunciamentos de campanha do Sr._ Collor. parece-me
ter a grandeza que muitos não imaginavam, em ter a isenção
que muitos sequer aceitavam, de levar, de prosseguir, e tenho
relevante e gostaria que os Srs. Senadores vissem, porque
a convicção que haverá de concluir ditand-º_no_m~_s _ e fatos
é importante salientar o que está acontecendo na alma popular
para que Senado e Câmara tomem a decisão em cima dessas
nos dias que estamos _vivendo.
afirmativas.
Os votos que o povo deu para o Sr. Collor foram canse~
Ora, Sr. Presidente, isto é a continuidade. Creio, Sr.
guidos porque ele, mais que o_ Lula, vendeu a imagem do
Presídente, que não estamos nos dando conta; não estamos
homem sério que vinha para terminar com a impunidade.
nos dando conta, insisto. E tenho dito, repetido e salientado:
Parece mentira, mas ele conseguiu vender. O homem "que
o Brasil está vivendo_ uma verdadeira revolução ética e de
vinha para fazer o Governo dos pés descalços e dos descamiprincípio. Faço questão de dizer nesta véspera de Natal, pratisados fez um governo dramático, cruel, onde na prática se
esquematizou uma quadrilha intragovernamental; onde, pela
camente neste final de ano das nossas atividades. _que esta
é a parte. que ine parece ímportante,-rundamental, necessaria
primeira vez, ã corrupção existiu patróCinadã pelo Governo,
que tinha na figura do Sr. PC Farias, o tesoureiro da campanha
de esclarecimentos perante a Nação.
do Sr. Collor, o coordenador da busca do dinheiro _dos quadros
O País vive esse clima. Não. é o Congresso, não são os
parlamentares, não é a imprensa: é o conjunto. É um sentigovernamentais.
mento nacional que faz com que essas coisas ·avancem e arria-A população sentiu isso; o povo sentiu ã. traição. Aquele
dureçam no sentido de que ainda que não estejamos nos damos
mesmo povo que aceitou, inclusive, o seqüestro das poupanconta, estamos participando de um momento da história deste
ças, achando que era necessária porque logo viria o Sr~ Collor
País que haverá de marcar presença, que haverá de ser escrita
com a abertura das contas para fazer o desenvolvimento onde
no que tange à transformação profunda e real no campo da
ele fosse mais necessário: na alimentação popular, nas casas
ética e do procedimento da vida política dos homens e dos
populares. Esse povo acreditou no Sr. Collor quando, a rigor,
governos na história -deste País.
n<? segundo turno, tinham duas opções que lhes pareciam
posítivas: de um lãdo, o Sr. Lula, um Candidato do PT; e,
É importante salientar ISto, Sr. Presidente e Srs. Senadod:o outro la1o. o Sr. Collor, um c~md~~ato que queria governar
res, porque - reparem - vimos aSsistíildo a acontecimentos
com os descamisados e os pés descalços. Esse povo se sentiu
graves, gravíssimos, que vêm-se repetindo na história do_ País.
t~aído pelo Governo d_o Sr. Collor, pela corrupção lá pratiTivemos o impeachment do Presidente, tivemos o afastáme_n_to.
cada, e esse mesmo povo foi para as ruas e exigiu o impeachde um Presidente da República por ato de corrupção. Tivemos
ment.
uma CPI que debateu, analisou, aprofundou e deu um exemplo admirável perante o mundo de uma lição democrática:_
Aliás; Sr. Presidente, pensam alguns que Õimpeachment
não é preciso matar; não é preciso fazer renunciar e não
foi apenas um impeachment. Não, o impeachment foi apenas
o primeiro ato, porque o povo foi para as ruas, traído, sim,
é preciso depor um presidente. Não é preciso absolutamente
nada.
magoado, machucado, mas não seria a substituição do Sr._
Q processo_d~roogáticQ_J.~_in~t_it_u,i_ç§~$;_b_~-~~~~ª$_Q<l_!~gj_
Ç~l_il?_~ pelo~~- -~t~~~r_ q~e e_guacionaria os prOblemas pop_ula~
res. Várias vezes desta tiibu-na -eu--diSSe- que -o povo -não fOi
timidade, permitem o afastamento de presidentes, como aconpara as ruas para mudar de governo; o povo não gritou, os
teceu com o Sr. Collor. O importante, naquele acontecimento,
caras-piritadas não foram pedir que saísse__ o_ Sr. Collor. Os
não foi o fato de se afastar um presidente; o importante,
caras-pintadas_, o povo, enfim, foi para as ruas pedir urna
ali, não foi que se golpeou um Presídente -não foi golpeado
mudança, uma transformação n~ ética_ da sociedade brasileira.
o Presicl~nte. Fpi a alma, foi o povo nas iüas~; foi o sentimento
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Na verdade, Sr. Presidente, sent.inlos, já naquela CPI
do impeachment, que o ambiente que lá h a via não era .um
ambiente de golpe. Tenho salientado a diferença, fantástica,
entre três datas: em 1954, houve um golpe para derrubar
Getúlio Vargas. Em 1964, houve um golpe para derrubar
João Goulart. No impeachment não havia nada, ninguém;
a começar do Sr. Itamar Franco, vice-Presidente da República,
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ana11sando atos e fatos, buscando passar este País a limpo.
Não é aquele radicalismo, não é a linguagem ofensiva, não
são os adjetivos, não é aquela linguagem de 1954 ou de 1964
que procurava agredir por agredir. Vemos, inclusive, os que
estão sendo analisados, magoados, os que estão sendo julgados, em véspera, talvez, de uma condenação, mas com um
procedimento que merece respeito pela forma com que está·
que não teve qualquer participação noS atos·que leVaram ao
se conduzindo.
afastamento do Sr. Fernando Collor de Mello. No rádio, no
Quando é que se imaginou o nosso Congresso Naci~nal,
de repente, reunido, para analisar figuras as mais importantes,
jornal, na televisão, nesta tribuna, na Cânlara e no Senado,
para inclusive propor, corno, provavelmente-, será proposta,
a linguagem foi a de buscar a verdade. Não me lembro de
a cassação de mandato de alguns parlamentares? E isso com
ver um discurso agressivo ao Sr-. C6HOr, não me lembro de
ver uma linguagem como a da banda de música -da UDN
a seriedade, com a tranqüilidade e com a responsabilidade
que, em 1954 e em 1964, queriam demolir a figura de Jango
necessárias.
e de Getúlio Vargas.
Sr. Presidente, numa linguagem, numa maneira de ser,
Em 1954, não era um movimento ético. Naquele ano_
sentimos que isso que está sendo feito é não no sentido de
ninguém queria aperfeiçoar as instituições. Em 1964, também
atingir, de ofender, de humilhar, de busc_ar dividendos polítinão havia um movimento-ético, em f964 ninguém_ queria mecos para A, B ·ou C, mas é a vivência_ do _segundo capítulo
lhorar nada ainda que o povo, fngenuamente, caminhasse
de uma revolução ética "que está caminharido e que visa transna rua com o rosãrio e as famílias rezando. Não- era nem
formar a: sociedade brasileira, e, para transformá-la, seriam
um movimento para aperfeiçoar as inStitUiÇões·~-erã:~ sim, umnecessários movimentos de impacto.
movimento político-partidário-militar para derrubar um PresiSr. Presidente, de certa forma, desde que foi descoberto,
dente. E a UDN, que não conseguiu chegar ao Governo pelo
desde aquela Carta de Pera Vaz de Caininha_ ao Rei de Portuvoto popular, tanto em 1954 como eín 1964, chegou pelo
gal, onde já, ali, ele_fala em_facilidades, desde os delegados
golpe.
- qUe fora-m -aeixados aqui, por Portugal, que o Brasil tem alguHoje é diferente, Sr. Presidente - e é sobre isso que
mas deformações no seu desenvolvimento, na sua formação,
estou me esforçando para chamar a atenção da sociedade
na sua constituição como nação. E elas foram aumentandb_
brasileira-, hoje não é o PMDB, nem o PDT, nem o PT,
e se somando até chegar a este princípio do_ ''jeitinho brasinem o PSDB, nem o PFL, nem o PPR, nem o PC, não é
leiro" como uma tradição. O negócio de levar vantagem em
o Sr. Itamar, não é o Congresso Nacional, não é a imprensa,
tudo que até nós, aqui, no Congresso, Sr. Presidente, temos;
não são os presidenciáveis, não somos nós. Hoje temos diante
é mais ou menos esse sentimento de votar aumento de funciode nós, caminhando, a oportunidade de uma revolução ética
nários,--criaY-rriãiS fúnclonárids, verbas para cá, verbas para
nos destinos deste País. Hoje temos diante de nós a oportulá, o diabo que for. Nós temos, aqui, no Congresso, Sr. Presinidade de transformações profundas na sociedade, e talvez
dente, gente que defende o município com garra, gente que
não tenhamos nos dado conta disso, Sr. Presidente.
defende o Estado com denodo, gente que defende o que for.
O que tem faltado é gente ql}~_ defenda o País, a Nação,
Hoje escreve-se, analisa-se os fatos- ácorridos anies- deolesouro, o Património Público, porque parece_ que o Patripois da Revolução ~ra!'!~e~at da queda da ~astilha, os regimes
mônio Público é coisa nossa.
monárquicos. o iníCio do capitalismo depois. Mas, aquela gen.Faz~se necesSária a mudança desse espírito oportunista
te que estava ali participando daqueles acontecimentos, quç
da "Lei de Gerson", dessa idéia de levar vantagem em tudo,
presenciou aquelas mortes e incêndios_, l}_ão .iinã.ginã.Va. que
a transformação dessa sociedade que exige o fim da impuniestava escrevendo uma págiria na históría· dO Ínundo. Naquele
dade, quando vemos subir, crescer, avançar manchetes e mais
momento era mais uma rebelião contra o rei e a rainha. contra
manchetes sobre pessoas que enriqueceram, que roubaram
um sistema de injustiça:·-:
. e tudo o mais, e não aconteceu nadat
Pois nós, ·sr.--Presidente - volto a dizer - , estamos
escrevendo uma página na História deste ~ais, onde ocorre
_Mas por que o povo, o operário, o agricultor, a dona
uma revolução ética. E é importante que cada um de nós
de casa devam pensar em ter espírito público se o conjunto
dê a sua participação. Não seria bom que a nossa adesão da sociedad_~ não tem? Seria necessário começar por cima.
O cOirlbã.te à impunidade. a busca de transformação dos princí~
f~sse apenas formal; n~o ?eria b~~:se:_t;9P-4"-~~s§emos a parti-cJpar apenas por participar, não nos dando_ couta do mais
pios éticos formadores da moral da sociedade brasileira tinha
real, que é isso que estóU-dlzendo.que conreçar ~ e parece-me está começandO Como deveria
O impeacbment foi o primeiro ato. Pela primeira vez
-com o afastamento do ex-Presidente da República, Fernando
Collor de Mello, por corrupção.
na história da humanidade, no mundo democrático, afasta-se,
via impeachment, um Presidente eleito diretamente, sem arbíBela decisão do_ Supremo Tribunal Federal, Sr. Presitrio e sem violência.
dente, que merece todo o nosso respeito, porque confirmou
E _agora estamos vivendo o segundO ato. Reparem que
o afast~mento do ex-Presidentel Não _tem mais essa estória
fato emocionante estamos vivendo, Sr. Presidente! Estamos
de- imaginar que iria readquirir oS seus direitos políticos e
analisando o comportamento de irmãos nossos -Senadores,
voltar como Deputado, pa~f!_-~9_~~çax __t_u_do_de novo.-~ão!
De('utados e_ lideranças partidárias ~·-P~~-~ºª~ do_nõsso_convf~
Durante oito anOs estará afã.stado, quando, então, a sociedade_
\-10,-da nossa alma eâõ-hóSSo se-i:itim-ento. Mas quem compae nós haveremos de fazer urna análise profunda do que ele
rece ali na CPI, presidida pelo SenadOr Jarbas Pass~rinho
representou.
como quem presidia aqui, neste plenário, a CPí do impeachAgora, nós, o próprio Congresso Nacional- não se trata
ment •.• Este é o Parlariiento de Primeiro Mundo, Sr. Presido problema dos Senadores e Deputados que poderão ser
dente, onde, com seriedade e com responsabilidade, está-se
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afastados-,- o problema é que nós vamos mudar. Nós ternos
Congresso Nacio_nal,levando em conta que não se deve brincar
com a honra e a dignidade, não se deve ofender, pois ninguém
que mudar
Na Comissão de. Orçamento, c~çla dia qlj~Ó passa surge aqui quer colocar em risco as Instituições.
uma demonstraç-ão a- roais. Hoje há manchetes a mais, Sr.
Ressalto a reunião dos pre5:identes de partido ontem.
Presidente. Aquilo realmente era um escândalo, mas que,
TÓdos estavam ali reunidos. Até pessoas que estão em diverde certa forma, bate na porta de cada um de nós. Se aquilo
gência, como o Sena"dor Esperidião Amin e o Lula. Estavam
aconteceu, foi porque, pe~a ação ou omissão,-·participo-u·. Eu
todos os presidentes partidários, buscando um grande entendie cada um de nós, ainda que pela omissão, vimos aqueles
mento. E todos diziam exatarilente istO~: ã. ninguém interessa
fatos crescerem e se avolumarem, e eles aconteceram.
que o País não chegue ao final do Governo do Sr. Itamar
Muitas vezes, Srs. Senadores, nós, os homens de bem,
e que não se busque uma fórmula através da qual se saia
pensamos: eu sou um homem de bem, eu ajo certo, o resto da crise em que se está vivendo.
é o resto. Parece-me que não é esse o caminho certo. PareOlhando por onde se olhar, verificando por onde se verifice-me que o que está acontecendo, o que aconteceu na Comiscar, sentimos que aqui não há ninguéin que nãO esteja lutando
são de Orçamento está_ a nos demonstrar que, mais do que
e esforçando-se para a plenitude democrática, para que o
Presidente Itamar governe com serenidade e as eleições do
cumprirmos a nossa parte, ·somos responsáveis pelo conjunto
ano que vem transcorram tranqüilas e vençamos maiS essa
da sociedade. E se alguém não está fai:eildo o que deve,
e se alguém está cometendo um ilícito, e se eu fico qUieto,
etapa.
_Se Deus quiser, entraremos no terceiro capítulo, que é
sou co-responsávc I, ainda que por omissão.
O que está acontecendo na CPI vale não apenas para
o dos corruptores, Sr. Presidente. O mate_rial que a CPI tem
Parlamentares que serão afastados, vale porque vai ditar urna
hoje, disponível, é tão impressionante que já demonstra a
importância e o significado de não ficaririos na segunda párte
nova filosofia de ação do Congresso Nacional, urna nova metoapenas. Punir corruptor, descobri-los ... Isso a gente conhece
dologia de ser do Congresso Nacional.
Não tenho nenhuma dúvida de que vamos ter que nos
a vida inteira. Mas penetrar no esquema de corrupção, pene~
trar no âmago daquele que compra, do corruptor. .. E não
reunir, refletir, analisar, aprofundar a nossa maneira de ser,
adianta mudar o funcionário, nem mudar o político, porque
para ver como, daqui para o futuro, serão as nossas atividades
a empresa continua. Esse será o terceiro capítulo. Para isso
no Congresso Nacional.
Como vamos fazer as viagens para õ exterio-r? Como
já há longos estudos preparados.
é que vamos ditar as nossas viagens? Como é que vai ser
Outro dia. fiquei sabendo de algo fantástico. Falando
selecionado quem vai? O rodízio? A prestação de contas da
com o Governador Fleury, de São Paulo, e o Secretário do
Ministro dos Transportes, o Deputado Alberto Goldman: a
volta?
dupliCação da estrada que liga Belo Horizonte a São Paulo,
Apresentei uma proposta, que é o orçamento participativo. E não venha a imprensa· ou quem quer que seja apontar
no momento da assinatura da licitação -para construção, os
a corrupção no __Parlam~nto, no Congresso Nacional e culpar
trechos são 50% inferiores àqueles do início, um ano e meio
a democracia ou os Parlamentares.
atrás. O debate e a discussão que estamos travando, o esclarefl democracia e o Parlamento aberto e a imprenSa "livre cimento que estamos estabelecendo, estão fazendo com que
isto aconteça. Na despoluição do rio Tiete, os números que
permitiram que tomássemos conhecimento de tudo. Mas esse
·
saíram são 46% inferiOres aos iriiciais.
esquema, esse aspecto diabólico, essas empresas funcionaram,
Dizia o Ministro dos Transportes que e- necessária uma
aconteceram, nasceram e apareceram no ExecutiVO, no regime
nova verificação das obras que estão sendo construídas pelo
militar. na épOca eril que o ·congtessú Nacional não podia
Governo Federal porque eram em média 40% menores do
apresentar uma emenda; quando aqui, pelo Parlamento, não
que feito originalmente.
poderia ser apresentada uma emenda, nem de redação.
Por conseguinte, se vamos mudar, se vamos terminar
com aquela Comissão escandalosa de Orçamento, não é para
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Nobre Senador
voltar ao que era antes da nova Comissão.
Pedro Simon, o tempo de V. Ex~ está esgotado. Há outros
oradores inscritos.
Por isso apresentei a proposta, Sr. Presidente, que 'é o
orçamento participativo: Executivo e Congresso Nacional discutem o Orçamento, a proposta, as verbas, o dinheiro, mas
O SR. PEDRO SIMON - Obrigado, Sr. Presidente.
E isso não é privilégio nosso-. A Itália publicou os levantaum grande conselho em cada Estado vai dizer onde a obra
mentos feitos, onde mostram que as obras realizadas naquele
vai ser realizada. No Piauí, se há verba para a construção
de estrada, o conselho dirá qual será a estrada e vai fiscalizar
país, depois da operação "Mãos Limpas", têm diminuído
50%, que era o preço da corrupção. Já estamos sentindo
a aplicação do dinheiro.
Não tenho nenhuma dúvida de que a CPI do Orçamento o efeito do que estamos vendo.
Sr. Presidente, não tenho nenhuma dúvida de que, comvai mudar o procedimento do Parlamento, vai mudar a nossa
ação, vai determinar a nossa fiscalização. Não hav_erá quem
pletado o fecho, que é exatamente a CPI_ dos Corruptores,
há dez anos cometa delitos e de medo não queira olhar. Muitos e se tivermos grandeza durante a Revisão ConstituciOnal,
até diziam que não passavam nem mesmo na frente da Comis- haveremos de superar essas divergências entre o Executivo,
são do Orçamento, porque lá o assunto era muito sério.
o Judiciário e o Legislativo.
Daqui em diante vamos entender que seremos cc-responTemos o maior respeito e o maior carinho pelo Judiciário
sáveis na busca dos ditames do novo Parlamento. Repito: brasileiro. Haveremos de buscar uma fórmula do grande enisso é a revolução ética que estamos vivendo. Essa é a transfor- tendimento. E o importante--é-que todos busquemos a fórmula
mação que estamos vivendo, da qual talvez não nos damoS de terminar com a impunidade, de fazer com que tenhamos
conta. E aí está incluído o afastamento do Sr. CoUOr, a CPI __ uma Justiça mais ágil, mais rápida, mais dinâinica. mais real,
do Orçamento, esse estilo de debate que estamos tendo nÓ que atinja o rico e não apenas o mi_serável.
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Eu preferiria, não há dúvida, que não houvesse essa Revisão; eu preferiria que houvesse um emendão de entendimento
e que a Revisão ficasse para 95. Mas, de qualquer maneira.

deveremos ter o entendimento do respeito no que tange a
equacionar a -questão da impunidade,_ da rapidez e do andamento da Justiça.
Sr. Presidente, a reunião de ontem dos presidentes partidários me emocionou. Não precisa ser a fórmula de Fernando
Henrique; não precisa ser a proposta do Governo; pode ser

esta ou pode ser outra. Mas se a proposta apresentada de
zerarmos o déficit público for encontrada, se nos dermos as
mãos no sentido de avançarmos, creio que poderemos· _sair
com dignidade dessa revolução ética.
_
Ao contrário do que alguns pensam, que estamos no
fundo do poço, e ao ·r:on:trário das palavras de terror e de
pe5.simismo de alguns, quem sabe não estamos no escuro,
mas no início da madrugada, com raios solares anunciando
o renascer de um novo dia?
Créio que é bela e importante esta oportunidade; creio_
. que são grandes as chances que temos de faZer essas transfor.. mações na nossa sociedade.
O povo brasileiro, segundo as pesquisas, está tão desiludido! Desiludido de nós, CongreSSO,_ dos políticos, do Governo, do conjunto da sociedade.
Porém, Sr. Presidente, se tivermos a respon-sabilidade,
cada um de nós, de fazer a sua parte, se vencermos esses
degraus, estaremos num outro pat3m~r; num patamar Onde
estaremos cumprindo o mínimo-de ética, de dignidade e de
credibilidade. Estaremos vivendO- num país _onde as pessoas
se dão as mãos e, ao C?_<?ntrári_p de _levar vantagem em tudo,
ao contrário do jeitinho brasileiro, comeÇ1ü:n a contribuir
para a busca da felicidade nacional.
O que é uma pátria, Sr. Presidente, senão a contribuição
de todos'? O que é a busca do bem comum senãO a colaboração
de todos?
Se nós nos déssemos conta, Sr. Presidente, de que quando
nos levantamos de madrugada, quando acendemos a luz,
muitas pessoas estão trabalhando para que possamos acender
aquela luz ... Se vou comer o pão, quantas pessoas trabalharam
para i§:so, desde as que plantaram--o-trigo-ate aquela -que
o entregou na porta de minha casa? Quantas milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro trabalham e colaboram para
que eu possa viver?
Na verdade, qual é a recíproca, qual é a colaboração
que dou a todo esse conjunto de vantagens que me são oferecidas? Porque o avanço e a felicidade do mundo existem quando
se dá mais do que se tira. E, infelizmente, temos uma infinidade de brasileiros que_ passam fome, que não dão e que
não tiram. Temos muitos_ que praticamente não tiram e temos
alguns que tiram mais do que dão.
Acredito que se essa contrafacção de dar uma colaboração, esse sentiffi.énto de dizer que neste País devemos oferecer a colaboração de cada brasileiro na busca do bem comum,
se desaparecer a inipu-nidade, se realmente houver a punição
dos culpados, vai nascer uin- Sentimento na alma brasileira
no sentido da transformação desta sociedade. _
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem
Palmas.)
O SR- PRESIDENTE (13e!lo Parga) -Concedo a palavra
ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, lerei,
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para constar dos Anais, um artigo que publiquei na Tribuna
~í~u!~hia, no meu Estado, no dia 12 de dezembro, sob o
"0 I'Sôl3

i:'a Mudança"

''O movimento pró impeachmeltt, que mobilizou as forças vivas de nossa sociedade, teve como
meta global m~is do que a simples saída do Presidente
Collor do poder, seu objetivo imediato.
Cansados de tanta submissão do Estado aos interesses privados, da constante e crescente expropriação
do patrimônio público para benefício de uns poucos,
o que os cidadãos, empenhados no afastamento de CoIlor, esperavam era que o impeachment representasse
o início de um novo ciclo da vida política brasileira,
baseado na ética, nas relações do poder, no exercício
da cidadania pelo povo, na supremacia dos interesses
nacionais e na prevalença da Justiça sobre qualquer interes_s_e.
Não bastava Collor sair, era preciso afastar tãinbém
a elite política empresarial dominante comprometida
com o núcleo de poder então vigente. Elite política
empresarial que há décadas sobrevive a todas as mudanças conjunturais de nossos governos em nosso País.
_Il)felizmente, e com grande frustração~ é preciso reconhecer que essa meta não foi atingida.
O Governo Itamar Franco se instalou tendo por
norte esse objetivo. Entretanto, as notórias dificuldades
que encontrou para se viabilizar politicamente, quer
em termos de apoio legislativo, quer em razão do pouco
tempo restante para o cumprimento do mandato presidencial, além da gravidade dos problemas econômicos
herdados dos governos anteriores, acabaram por permitir que aos poucos os derrotados pelo impeachment,
políticos como António Carlos Magalhães,_ poderosos
grupos empresariais que forne_ciam recursos a PC e
expressivos grupos da área de comunicações, que sempre
apoiaram Collor, ressurgissem e se acomodassem nova-_
mente_em_nichos estratégi~os, próximos ao poder, impediriàO a-reãHzãÇtrO-das transformações necessárias.
. O processo político e social, entretanto, não pára.
As vésperas de um novo e importante período eleitoral
a coletividade precisa tomar cófisCiência de que a met~
que foi procurada ansiosamente nas ruas deve continuar
a ser buscada, desta. vez pot meio do voto. E não apenas
em relação ao ·Presidente da República, mas também
quanto aos Governadores e aos representantes parlamentares.
O voto é o instrumento privilegiado por meio do
qual o povo pode demonstrar sua insatisfação com a
situação atual e a necessidade de mudança. e é preciso
mudar._
Na Bahia, por exemplo, após trinta anos quase ininterruptas de controle político pelo atual Governador,
quer diretamente, quer através do Governo Federal. o
povo encontra-se numa situação de miséria nunca vista.
A ausência de uma política social, voltada para os
reais problemas da população, causa e agrava problemas,
como a falta de segurança, o-a-uniento do analfabetismo,
o desamparo de menores e também dos idosos, a falência
~a escola e o abandono da saúde pública.
Indiferente a isto tudo, o Governador desenvolve
sua política populista com obras vistosas, visando ao mar-

Dezembro de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

keting eleitoral e também à mídia e com bandeiras que,
da moralidade à eficiência, ele não tem intenção nem
condições de cumprir. Basta lembrar a campanha passada, quando então candidato a Governador beneficiou-se
do dinheiro sujo distribuído com fins eleitorais pelo Deputado João Alves.
_
A eleição foi Vencida no primeiió tU-rno por esCassos
40 mil votos, muito menos do que a quantidade obtida
em razão da distribuição do dinheiro sujo. Como alguém
com esse retrospecto pode falar em moralidade pública?
Di~nte disso, é preciso que as forças da oposição
da Bahta se unam para mudar o esquema de poder polí-

tico do

Estado~

E o mesmo deve acontecer em todo o País. Meu
Partido, o PSDB, se quiser perma:àecer fiel a seu prognl~
ma, deve apresentar ao eleitorado uma clara mensagem
de mudança, mostrando. inclusive, tudo que vem tentando fazer, mesmo que sem sucesso, para alterar a realidade
brasileira.
O PSDB -n-ão pode, em momento algum, cair na
tentação eleitoreira de fazer alianÇas polítiCas com as
forças que representam o atual estado de coisas.
Pelo contrário, o PSDB só deve aliar-se aos partidos
que representem claramente a esperança, a possibilidade
de mudança.
_
Essa é uma das tarefas fundamentais que temos a
cumprir, no momento, para prosseguir em nossa luta
para a realização das transformações políticas, culturais,
sociais e económicas necessárias -ao real desenvolvimento
de nosso País."
Sr. Presidente, _este_ artigo tinha razões políticas e tem
também muito a ver com o meu partido.
Nós, hoje, no Brasil inteiro, sOmos o partido que mais
cresce, somos o partido que vem sendo buscado por políticos
que desejam participar das próximas eleições sob a legenda
de um partido ético, de um partido com mensagem própriae de um partido com grandes possibilidades eleitorais.
Por isso mesmo, precisaniOs ter-cuidado. Temos que ter
um cuidado _necessário para não cometermos os erros que
foram comettdos no passado por outros partidos. Não podemos pensar em inchar: Temos que ·cre-scer, mas crescer com
aqueles que venham para o partido porque têm as idéias que
o partido defende, não aqueles que venham por um sentimento
opo-rtunista, por razões eleitorais. E o partido, por sua vez,
por interesses outros que não os da manutenção da sua bandeira, ~a sua polítiCa étiCa;· da sua política ideológica, não pode
abnr suas portas para receber pessoas que não tragam a mesma
mensagem.
Por essa·razão, Sr: Presidente, é que eu quis deixar nOs
Anais este artigo, porque não desejo surpreender ninguém.
Desejo que o meu pensamento seja bem conhecido, porque
a defesa do que escrevo e_u farei em qualquer oportunidade.
Isso consta dos Anais hoje. Os meus colegas de_ partidõ terão
conhecimento das palavras que eu aqui proferi. Espero que
a cúpula do meu partido deixe de lado interesses imediatistas
e pense mais nOs ideais do partido.
Sr. Presidente, desejo também fazer constar dos Anais
uma carta que o Deputado Waldir Pires escreveu e entregou~
pessoalmente, ao Senador Jarbas Passarinho. Essa carta é
decorrente de uma entrevista, de urnas declarações, de uma
manifeStação do Governador do Estado da Bahia. Como é
sempre do seu hábito, quando o seu nome aparece envolvido
em qualquer dúvida, ele não se defende, ele ataca os outros.
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Ele, então, para se defender de coisas que não sei se têm
alguma responsabilidade - eu, pelo menos, achava que não,
mas, a julgar pela maneira como reagiu, começo a pensar
que tem, porque fez declarações e encaminhou numa carta
-, segundo ele disse, te)'ül encaniinhado uma carta ao Presidente Jarbas Passarinho da CP! do Orçamento, fazendo acuSações aos ex-:.oovernã.âores-Waldir PireS-e Nilo COelho, referindo-se a contratos do Estado da Bahia com a empresa Norberto
Odebrecht. O Sr. Governador, corno é do seu hábito, não
respeita muitO a verdade. S. Ex~ acusa pelo prazer de acusar,
pela sua falta de qualquer responsabilidade no que diz, até
nas datas que ele próprio afirma, de que o contrato teria
sido firmado em março ou abril de 1990, quando o ex-Governador Waldir Pires_ já havia saído do Goverrió, quando
outros que são acusados por S. Ex~, corno o Deputado Marcelo
Nilo, que também já não era da EMBASA; corno outros
que acusa· que são ·meus amigos. Inclusive, S. Ex~ disse que
foram indicados por nós; o que-também não é verdade, pois,
embora sendo meus amigos, eu não ítidiquei nínguém nõ- Governo Nilo Coelho. Pelo contrário~- S~ Ex~ demitiu todos os
meus amigos, e quem faz política na Bahia sabe disso. Mas
S. Ex~. na ânsia de se defender atacando, citou o nome do
Deputado Waldir Pires como sendo responsável por um contrato lesivo ao Estado da Bahia.
Então o Deputado Waldir Pires escreveu esta carta:
''Li, nos jornais de ontem, que o Sr. Antôriio Càrlos
Magalhães, Governador da Bahia, teria encaminhado
correspondência a V. Ex• denunciando contratação havida no meu Governo, na Bahia, com a Caixa Económica
Federal, sem a devida lisura.
Não houve contratação nenhuma do meu Governo
cOm a Caixa Econ-ômica Federal. EID nellhum instante.
E. o Sr. -Antônio Carlos Magalhães Sabe disso, pOrque
fOI, exatamente, ele próprio, quem impediu, junto ao
Governo Sarney, qualquer contratação da minha administração. Vangloriava-se de afirmar: para a Bahía nem
pão, nem água. duiante o Governo Waldir Pires.
Permita-me V. Ex~ lhe_ dig~ que é para não deix~r
nada _sem resp9sta junto à CP! e à opii1Ião pública que
devo contestar a palavra desse velho farsante. As obras
q_ue menciona, foi'am contratadas no seu governo ante~
nor ou no de quem o_sucedeu. Mas eu sei que no fundo
o que o Sr. António Carlos Magalhães quer.'ainda um~
vez, é mentir e caluniar, para não explicar a origem
da s~a fort_una e do seu império de. CO_m-unícaçõe~, nem
seu envolvimento com o caso da NEC, nem sua notória
e íntima ligação com a OAS, nem a conta fantasma do
Citibank, em cUjo processo de investigação criminal acabou obtendo, do Governo Federal. a destituição lamentável d? dirigente do inquérito; Dr. Roberto das Chagas
Mont~uo, exemplar Del~gado da Polícia Federal,_ que
exercta sua função cumprindo estritamente seu dever.
Durante o período em que governei a Bahia - de
15 de março de 1987 a 13 de maio de 1989 - quando
m~ des~nco~patibilizei. para compor a chapa·co:ffi Ulysses Gu1maraes, candidato à Presidência da República,
não consegui, sequer, renegociar as dívidas do Estado
da Bahia com a Caixa Económica Federai;- o BancO do
Brasil, o Banco do Nordeste. No dia que assumi o Governo, a Bahia estava inadimplente com todos os bancos
públicos federais, de dívidas contraídas sobretudo no anterior Governo do Sr. Antônio ~_rlos Magalhães e no
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do seu sucessor, oriundas de obras públicas alt~merl_te
dispendiosas. No que concerne à barragem de :redra do

CaValo, razão principal do endividamento e da inadimplência que encontrei, negaram-me~ inclusive, a pretensão essencial, que postulava, para aliviar financeiramente
a Bahia, que era a federalização da mencionada obra.
No Governo Samey, como no Governo_Collor, do
qual foi sustentáculo até o último _instante, o Si. Antônio
Carlos Magalhães, todo Poderoso, se especializou em
manipular a~ instituições federais_Qe crédito público, para
seus interesses subalternos e ines_crupulosos,_
O Pafs espera, confiante, Prt:Sid~nte~ que possamos
ir adiante na CPI que V. _Ex~ dirig~, dignãment~, ou
na CPI que se venha a criar das empreíteiras, p3.ra chegarmos à desmistificação de personalidades fraudulentas e
cínicas, habituadas, ontem, à impunidade do arbítrio,
e hoje à impunidade do uso criminoso do arbítrio e da
mídia, e assim constituirmos um regime de instituições
livres e limpas.
Peço a V. Ex- que autorize -me- seja fornecida cópia
autenticada da correspondência que o Sr. António Carlos
Magalhães lhe enviou, aludindo ao m_eu nome.
Ponho-me, afinal, à sua" inteira· disposição' parã todo
e qualquer esclarecimento.
Atenciosamente, Waldir Pires_- Deputado Federal."

Sr. Presidente, os Senadores que foram meus colegas
naquela época devem estar lembrados que aproximadamente
durante trinta dias procurei obstruir os tfabalhos desta Casa.
não permitindo que fosse aprovado qu~Íquer pedido de empréstimo para Estados e Municípios enquanto o Senado não
aprovasse o pedido formulado pelo Governo da Bahia, a fim
de que o Estado tivesse condições de rolar a su~ _dívida e
sair da inadimplência que se ~11contrava junto à Caixa Econó··
mica e outros órgãos.
Depois de trinta dias, recebendo inclusive apelos de Pre·
feitos de Capitais, de Governadores de Estado, sempre resistindo a esses pleitos, as Lideranças do-·Senad6"""chegaram a
um entendimento· e foram em: comissão :..._ lembro-me bem
que um dos componentes dessa comissão era o ·senador Ronan
Tito --e o-outro era o Sehador Marcondes Gadelha, Líderes
do PMDB e do PFL na época - ao Presidente Sainey a fim
de obter dele o compromisso-não só da aprovação da solicitação 'da Bahia, mas também da remessa dos recursos com
a aprovação da proposta do Senado. Todos eles, de público,
transmitiram o compromisso do então Presidente Sarney de
que no-momento em que a solicitação da Bahia fosse aprovada
aqui no Senado os recursos seriam enviãâos imediatamente
para aquele Estado.

~~ra Ministro das Comunicações o Sr. -~lÔnio Carlos
Magalhães. S. Ex~ conseguiu que o Presidente Sarney que~
brasse esse compromiSso e nenhum centavo foi enviado para
a Bahia, até mesmo para os projetas que já estavam" prontos.
Cito um exemPlo: o representante ·da Caixa EconómiCa do
meu Estado convidou os demais representantes de diversos
órgãos estaduais para assinârem cOúvênios. No· ato da assiqatura, presentes todas as auto_ridades, havia uma ordem, aqui
do Governo Federal, ao representante da Caixa Económica
Federal para que tais cOnvênios não fossem assinados; e não
foram. Nunca, no Governo Waldir Pires, foi remetido qualquer centavo do Governo Federal para a Bahia, e o atual
Governador é quem nrais sabia disso. _Fartai! to, tudo o que
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S. Ex~ escreveu na carta que remeteu ao Presidente_da CPI,
o digno Senador Jarbas Passarinho, não representa. absoluta~
~ente, a verdade,
_
_ _"'--__
__Ql:lanto ·aoTGOvemo Nilo Coelho; da nossa parte só tenho
a áizer que, politicamente, S. Ex~ afastoú-se quando demitiu
todos os meus amigos que, por acaSo, se encontrassem no
Çoverno do Estado._ Mas não tenho preocupações _quanto
a isso; S. Exa demitiu, fica demitido, não tem problema nenhum.
Quanto às afirmilções que o -ÓoverDador AntóriiO Carlos
Magalhães gosta de fazer, que conseguiu reduiif os pagamentos, os custos das obras, vejam. _v, Ex~s. como. se__ joga
com a opinião pública, falseando a verdade! O Sr.., Governador, antes de assumir, declarou em todos ~s jornais, para
quem quisesse ouvir, que não pagaria o~ débito~ do Governo
anterior j~n1o às empreiteiras que, por acaso, tiVeSseni executado obras naquele Governo.
Ora, Sr. Presidente, S. Ex~ fez isso co·m Um grande número de débitos do Estado; não pagou ãte hOje_~-Etltretanto,
S. Ex~ fez um acordo cmn essas empreite_irasJ e pl-iíidPalmente
com os fornecedores de recursos._ Com_·a BARBARÁ, por
~xe!fiplo, o Governador António Carlos· Magalhães feZ um
acorQo para reduzir o preço não apenas cü"m aqUela ·ameaça
de não pagar, mas fez um "acordão": ao invés de fornecer
ap~nas para aquela obra ligada à Pedra do Cavalo, a BARBARA passava também a fornecer material para obras em diversos municípios do Estado. Ora, quem faz uma vend_a desse
tipo reduz 10% no seu preço; é fáCil!
S. Ex~ afirmou que ã obra era de 26 milhões de dólares,
o que representaria, então, m3.is de 2-milhões de economia
- para o EStadÓ. Essa é_ IIJ_ais uma inverdade, pois a Ohra nãO
era de 26 milhOes de dólares, Na verdade, são duas obras
que, no total, SOfi1ava_t:n 2Q _milhões_ de dólares. Mas isso não
tem ímpoftâiicia, porque o Governador do Estado não tem
---nenhuma preocupação com a verdade, com a realidade. S.
Ex~ quer ludibriar a opinião pública, e isso S. Ex~ fãZ através
da mídia, que lhe dá urp.a boa cc;>bertura: é só ~~r u_m, espirro
que, no dia seguin~e, a imprensa noticia que S. Er, no ato
de.jogar os micróbios na atmosfera, o __fez para bene;fiçi_ar;_
a população, para curar AIDS e até gripes, se fo~ o c;aso.
Esse é um jogo de poder que S. Ex~ Corihece mui~ó bem.
Sr. Presidente, queria deixarregis~rádo nos Anais· desta
Casa o que penso a respeito do crescimento do PSDB e trazer,
também, a outra versão, que é a versão verdadeira, do D_eputado Waldir Pires, que está pronto a discutir. Aproveito a
oportunidade de alguns baianos estarem escutando para infor- mar que na obra Pedra do Cavalo, por exemPlo, há um fato
muito interessante quanto à dívida que o Estado assumiu indevidam_ente e que é a sua maior dívída de obr~s públic;as.
. O_p~putado Delfim Netto. quando Ministro da Fazenda,
fez uma jogada no estilo que gosta. A obra Pedra do Cavalo
erà para ser executada com reCursos federais, portarlto-, a
dívida seria do Governo Federal. Mas, aproveitando-se do
Sr. António Carlos Magalhães que gosta de agradar o poder,
S. Ex~ fez um acerto para o Estado assumir a dívida dessa
obra, assumindo, S. EX'! próprio, o compromisSo de, PQsti~rior
mente, transferir, federalizar essa dívida- está aí a expressão
utilizada na carta do Deputado W<!.ldir Pires. Mas como todas
as promessas ficam no vazio, também esta ficou. Em vez
de o Deputado, ex-Ministro Delfim Neúo, assumir a reSponsabilidade da dívida, deixou a dívida para o Estado que, até
hoje,_ em razão desse acerto, está õ:lrcando com grande prejuízo.
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Em várias oportunidades, diversos governadores tenta-

ram federalizar essa dívida e não o conseguiram. Não sei,
hoje, como está a situação, mas_até o Governo-Waldir Pires
não havia conseguido. Por isso, Sr. PreSidente, é Preciso deixar
bem claro a realidade:, a facilidade que as pessoas têm de
mentír para a opinião pública, de levar à opinião pUblica
inforrilações falsas a fim de jogá-la contra determinados políticos é fantástiCat São_essas atitudes que fazem com que, cada
vez mais, nós, políticos, percamos a nossa credibilidade perante a opinião públlca.
Eram essas as palavras que eu queria proferir, nesta manhã de sala vazia, q~as que gosto sempre que sejam registradas
nos Anais para o exame futui'o de alguém que tenha interesse
em examinar a História Política do meu País.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem}
Durante o Discurso do Sr. Jutahy Magalhães, o
Sr. Bel/o Barga deixa a cadeira da presid~ncia; que é

ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, / 0 VicePresidente.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Albano Franco-_ Almir Gabriel _ Antonio Mariz _ Chagas
Rodriges _ I>ario Pereira _ Eduardo Suplicy _ Élcio Alvares _
Epitácio Cafeteira _ Esperidião Arnin _ Eva Blay _ Francisco
Rollernberg _ Garibaldi Alves Filho _ Gilberto Miranda _
Guilherme Palmeira _ Henrique Almeida _ Humberto Lucena _
Hydekel Freitas _ Iram Saraiva_ Irapuan Costa Júnior _ Jarbas
Passarinho_ João França_ JosapJ:tat Marinho_ Jos~_ P_~~lo Bisol
_ José Sarney _ Júli<> Campos _"Jutahy Magalhães_ Lavoisier
Maia _ Lucídio Portella _ MansuetD de Lavor_ Marco Maciel _
Marluce Pinto_ Meira Filho_ Moisés Abrão_ Nelson Wedekin
_ Ney Maranhão _ Odacir Soares ,_ ,Onofre Quinan _, Pedro
Simon ... Ronan Tit~ __,_E.uy Barçelar --Teotonio Vjlela Filho.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~'Sobre a
mesa, requerimentp que será lido pelo }9 Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 1.446 de1993
Nos termos da alínea a do art. 256_do Regimento Interno
desta Casa, solicito- 'a retirada do Projeto" de Lei do Senado
n• 181 de 1992, de minha autoria.
'
Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1993. ~Senadora
Eva Blay.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - 0 requerimento será publicado e incluído em Ordem do Dia, nõs termos
do disposto no art. 256, § 2\ letra "b". n9 2 do Regimento
Interno.
De acordo com a ordem de inscrição, concedo ~-palavra
ao nobre Senador Gilberto Miranda. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira.
(Pausa.)
.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Marnnl].ão.
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O SR. NEY MARANHÃO (PRN.- ,PE, Pronuncia o
seguinte discurso.) --:Sr. Presidente, Srs. senadores, ocupo
a tribuna do Senado Federal para reverenciar o ilustre conterrâneo Francisco Brennand, artista plástico que acaba de receber da Organização dos Estados Americanos- OEA~ o Prêmio Interamericano de Cultura Gabriela Mistral, cOnsiderado
corno uma espécie de Nobel das Artes.
A justa e merecida honraria receb_ida pelo recifense Brennand deixou seus amigos ·e--ádmiradçres felizes e orgulhosos,
principalmente este Senador de Pernambuco que teve a honra
de ser seu colega d~ jntemato,_ no C91~-gi~ _ryt:a~i~ta do Rec_i~~.
porquanto a sua obra tem-se constituído em uma das maiores
atrações da Capital de Pernambuco no setor das artes.
Bretinand tem sàbido traduzir em seus trabalhos, com
fidelidade, os valores materiais--e espi-rituais-trarlSnlTiidos pela
nossa gente. Por isso m·esmo, tem gozado de imenso prestígio,
tanto de nacionaiS c-omo· de estrangeiros- que visitam Recife,
lugar de nascimento, trabalho e construção de sua grande
-obra.
O eminente Prefeito Jarbas Vasconcelos asseverou que
"Brennand orgulha Recife". Destacou a importânCia do ilustre
artista plástico pernambucano, ressaltando que "não bastasse
a sua gránde obra, Brennan-d ainda nos premiou com- a sua
oficina quf:oé hoje um patrimÓnio pernambucano".
O Prêinio InterameriCano Gabriela MiStrar;·gariho agora
por Francisco Brennand e pelo famoso artista plástico equatoriano Eduardo Kingrrian, fOI -c-ríado em 1977 durante a XV
Reunião da ComisSãO Executiva para a Educação, a Ciência
e a Cultura, realiza~a em Washington. Após anos de estudo,
o prêmio foi"Oficializado e regulamentado em 1983. Do ponto
de vista éultural, sua importância- e equiValente à -do Nobel.
MaS há diferença entre os objetíVOs' dos doiS prêmios; assim
como de sti.a estrutura e áreas culturais á seiem cOntempladas.
-o Gabriela Mistral - prêrriiõ- de criaç-ãO reCente - aíiJ.da
não marcou tão profundamente sua importâriCia Cultural na
opinião pública do Brasil quanto o Nobel, que já vem sendo
atribuído a grandes talentos das Ciência-s e das Letras, desde
o início do-século. Mas o Nobel não conte_mpla as Artes Plásticas, nem a Filosofia. O Gabriela Mistral, além das ~rtes
e Ciências Musicais. alcança também as duas áreas não-con~
temPfadâs pelo Prêm-io Nobei.- - :
· -,
·
- ~ -· Há, ainda, diferenças entre os objetivos. dos dois prêmios:
o Nobel é um prêmio de estímulo, enquanto o Gabriela Mistral
se destina ao reconhecimento de uma "obra realizada, que
represente uma contribuição à identificação e enriquecimento
da cultura própria da América e de suas regiões ou individualidades", assinala o Regulamento.
O Prêmio Nobel é de-Stinãdo a esti.ID.Ular talentos que,
já havendo realizado grandes pes-quisas, des_cobertas ou criado
obras literárias, mereçam dedicar-se a criações mais importantes, livres de preocupações de natureza económica. Daí
o seu enorme valor financeiro, chegando a mais de um milhão
de dólares._ Isso explica o equívoco de muitos que esperam
ganhar o Nobel, quando já se encontram em idade avançada.
como ficou demonstrado na disputa pelo Prêrrliõ -de Literatura
de 1923, entre dois grandes autores: Thomas Hardy e W.
B. Yeats. Na ocasião, a comissão ficou dividida, mas o Relator
apresentou um argumento definitivo: "O testamento de Alfredo Nobel, por sua vontade expressa, era a de que os prêmios
servissem para estimular o talento criador - sem distinção
de raça ou credo - , livrando-o de preocupações· económicas
e não para referendar prestígios já adquiridos ou engrossar
a conta bancária de autores de renome no ocaso. de seus dias,
=
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e muito menos para satisfazer a vaidade nacional de uma
grande potência". O argumento foi aceito e o prêmio concedido ao poeta W. B. Yeats, que na época contava 59 anos.
Thomas Hardy, mais fanloso, já contava 84 e_ viria a falecer
quatro anos depois. YeatS, como previã á comissão, escrev_eu
seus melhores livros justamente após receber o Nobel. É por
isso que o Prêmio Nobel tem sido ganho até por jovens de
25 anos, como James Watson, um dos descobridores da estrutura do DNA, a unidade biológica O!l mol_écu!a que rege __o
código genético de todas as espécies vivãs;~as o Gabriela
Mistral jamais-será conferido como estímUlo e sim como coroamento do trabalho continuado de toda uma vida - como
ocorre agora com Francisco Brennand, que aos 66 anos, dedicou mais de 46 inteiramente às artes plásticas-, abrangendo
desde de a pintura de cavalete até as esculturas em cerâmica,
incluindo mesmo a arquit~~:~ra, c9mo démonstram as modificações arquitetónicas que ele vem realizando na velha olaria
da propriedade, Santos Cosme e Damião. Se Francisco Brennand deixasse de trabalhar agora, dele já se pode dizer o
que disse Cervantes de Lope de Vega: "Um monstro da natureza.''
Hoje, a velha olaria já não existe. O aftistá ·modifica
continuamente sua estrutura arquitetónica, -embora conservando a estrutura básica que lhe deu origem. Não é só um.a
escola de cerâmica, mas um Centro Experimental dessa arte,
arte que segundo o Prof. G. F. Hertzbeg, da Universidade
de Halle, "só entre os pintores gregos alcançou um esplendor
artístico sem· rival".
O estudo dos vasos gregos - diz a .Prof. Maria Helena
R. Pereira, da Universidade de Coimbra -substitui para
nós a pintura perdida e ensina-nos qual foi a sua "evolução,
mostrando-nos inclusivamente a passagem do desenho bidimensional ao tridimensional: deleita-nos como verdadeira arte
que é; e documenta-nos sobre os mais variados aspec~os da
vida e da cultura grega. É o reconhecimento da arte de Brennand, como pintor, ceraniista e muraliSta de gênio, que o
júri inte!ilacional, reunido em Washi!lgton, acaba de premiar.
Trinta e oito países concorreram ao Pr~io, incluscye os Estados UnidOs e Canadá, mas a láurea fico_u_com o Brasil_..
Sr. Presidente, o prémio que acaba de ganhar o ilAstre
conterrâneo e querido amigo Francisco Brennand vem apenas
coroar uma vida dedicada a uma arte que eJevou a nossa
cultura aos píncaros da glória _e_da imortaJJdade.
Por isso, nesta oportunidade, co-ngratulo-me com o eminente anista pernambucano _que soube, como ninguém, identificar a sua arte, com a alma latino-americana.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotado
o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nos termos
do art 175_, do Regimento Interno, a Presidência retira da
pauta a matéria constante do item 1.
É o seguinte o item retirado:
-I-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 220, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno)

Dezembro de 1993

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da C_âmara
n' 220, de !993 (n• ~.711/93, na Casa de origem), de iniciati~a
do Presidente da República, que cria, com natureza ctvt~,
a Agéncia:-Espacial Brasileira- AEB, e dá outras providências.
(Dependendo de pareceres das Comissões de Educação,
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de Assuntos Econôm~cos, e de Çonstituição, Justiça e CidadanJa)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) 2 e 3 ficãm <idíãdos por falta de quorum.
São os seguintes os- itens adiados:

Os itens

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 06, DE 1993
Votação, em tunio único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 06, de 1993 (n• 162/86, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Cc;>nvenção n~ 126, da Organização
Internacional do Trabalho, sobre o Alojamento a Bordo dos
Navios de Pesca, adotada por ocasião da SQI> Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genetira, em
1966, tendo
Parecer favorável, sob n"' 400, de 1993, da ComiSsão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
-3-

. PlWJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 10, DÉ 1993
Votação, em tutno-·úniCo, âO PrOjeto de Decreto Legislativo n• 10, de 1993 (n• 147/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Transporte Aéreos, celebrado entre o Governo do República Federativa do Brasil
e o Governo do Reino da Tailândia, eiD Brasília, em 21 de
,março de 1991, tendo
..
Parecer favorável, sob n9 408, _de 1993, da Cõffiissá-o :__
de Relações Exteriores e Def~~ _;N~cionaJ.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) :-Item 4:
- DiscúSSão,·ent"turno único, dao Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora-em Seu PareCer n"' 355, de 1993) do
Projeto de Resolução nQ 62, de 1991, de autoria do Senador
Jutahy Magalhães, que altera dispositivos do Regimento Interno do Senado Federal.
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, está encerrada adiscussão.
Encerrada- a discussão, a redação final é Con-siderada definitivamente aprovada, independentement~ de votação, nos
termos do art. '7', da Resolução n' 110, de 1993.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a redação final ap"rov3da:Redação Final do Projeto de Resolução n• 62, de
!991.
- FaÇO- saber que o Senado Federal aprovoü; e eu, PfeSF
dente, nos termos do art. 48, item 2S, do Regimento Interno,
- - prOmulgo a seguinte-

RESOLUÇÃO N•
, DE 1993
Altera dispositivos do Regimento Interno do Senado
Federal.
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O Senado Federal resOlve:

Art. P O art. 336, caput, do Regimento_ Interno passa
a vigorar com--a seguinte redação:
"Art. 336. A urgência poderá ser requerida:
a) .............................- ... --~ .. ······-··~··· .... ..

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

I I - no caso do art. 336, b, por dois terços da
composição do Senado o_u Líderes que representem
esse número;
·
III- no caso do art. ___336, c; por um q-uarto 'da
composição do Senado ou líderes que representem esse
número;
IV- por comissão; nos- casoS do att. 336, b e
c."
Art. 3• O art. 340, II e III, do Regimento Interno, passa
a vigorár com a s-eguinte redação:
"Art. 340. •................................." ............ .
o

I -

·~············"'"·······"'···~"··~~~·~···•,._......... ~ ... ,.... .

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

' Ill -na sessão seguinte, incluído na Ordem do
Dia, no caso do art. 336, c."
Art. 4' O art. 341 do Regimento Interno passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 341. Não serão submetidos à deliberação
do PlenáriO -requerimerilos de urgêricia:
I - nos casos do art. 336, a e c, antes da publicação
dos avulsos da proposição respectiva;
II - em número superior ·a dois, n-a "Inesma sessão,
-não computados os casos do art. 336, a-:-"
Art. 5'>' O art. 342 do RegimentO Interno passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 342. No caso do art. 336, b, o requerimento
de urgência será considerado prejudicado se não houver número para votação."
Art.6~ O art. 345 e seu parágrafo _único, do Regimento
Interno, passam a vigorar com a seguinte i"6dáção:
Art. 345. A matéria para a qual o Senado conceda urgência será submetida ao Ple_nário:
I - imediatamente após a consessão da urgência,~
no caso do art. 336, a;
-- -- --- _ -II- na segunda sessão orginárlã -que se seguir à
concessão da urgência, iilcluída na Ordem do Dia, no
caso do art. 336; b;

UI- na quaTta Sessão ordinária que se seguir à
concessão da urgência, na hipótese_ do art. 336, c.
Parágrafo único. Quando, nos casos do art. 336,
b e c, encerrada d discussão, se tornar impossível o
imediato início das deliberações, em virtude da compleXidade da matéria, à Mesa será assegurado, para prepa- ro da votação, prazo não superior a vinte e quatro
horas."
Art. 7' O art. 346 e seu § 2', do Regime~ to Interno,
passam a yigorar com a seguinte redação:
"Art. 346. Os; pareceres _sobre as proposições
em regime de urgência devem ser apresentados_:

I - imediat~mente, na hipótese dÕ" art. 336, a,
pOdendo o relator solicitar pra-zo não excedente a duas
horas;
II- qufll_ldo a matéria for anunciada na Ordem
do Dia, no ca~o do art. 336, b;
· III -no prazo compreendido entrei a conCessão
da urgência e o dia anterior ao da sessão em cuja Ordem
do Dia deva a matéria fig"urar, quando se trata de caso
previsto no art. 336, c.
§ 1' ·~ ...................................................... ..
§ 2" O parecer se fá oral no caso do art. 336, a,
e, por motivo justificado, nas hipóteses -do art. 336,
b e c."
Art. -8, O art. 347 do Regimento Interno passa a vigorar
CC!m a. seguinte redaç~~:.
, Art. 347.Na discussão e no encaminhamento de
votação das proposições em regime de urgência, no
caso do art .. 33ô, a, 56 Poderão usar da palavra, e por
metade do prazo previsto pára as matérias erri tramiw
tação norm~l, o autor da proposição e os relatores,
além de um orador de cada partido."
Art. 9!'~ é() art. 34S do Regimento Interno passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 348. Encerrada a discussão da matéria ein
regime de urgência conl ·a apresentãção de emendas,
proceder-se-á"i:la seguinte fOrma:
Í - no caso do art. 336, a, os pareceres serão proferidos imediatamente, por relator designado pelo Prew
sidente, que poderá pedir o prazo previsto no art. -346,
I;
II -no caso do art. 336, b, os pareceres poderão
ser proferidos imediatamente, ou se a complexidade
da matéria o· indicar, no prazo de vinte~ quatro horas,
saindo, nesta hipótese, a ·matéria da Cirdem- dO Dia,
para nela figurar na sessão ordinária subseqUente;
III- no caso do art. 336, c, o projeto sairá da
Ordem do Dia, para nela ser novamente incluído na
quarta sessão ordinária subseqUente, devendo ser proferidos os pareceres sobre as emendas até o dia anterior
ao da sessão em que a matéria for apreciada."
Art. 10. O art. 349, caput, do Regimento Interno passa
a ter a seguinte redação:

Art. 349. A realização de diligência, nos proge·
tos em regime de urgência,_ sÇ) _é- permitida no caso
do art. 336, c, e pelo prazo máximo de quatro sessões
ordinárias."
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Art. I I. O art. 352, Il, e seu parágrafo único, do Regi- .
menta Interno, passam a vigorar com a seguinte redação: Art. 352. Extirigue-se a urgência:
I - -. ........... .:.;<~---······=-'-~-~~~-~· . .-...L: •.......•••
II- nos casos do art. 336, b e c, até ser iniciada
a votação da matéria, mediante deliberação do Plenário.
Parágrafo único. O requerimento cte extinção de
urgência pode ser formulado:
__ _
a) no caso do art. 336, ·b, Peiâ maioria dos membros do Senado ou líderes que representem esse número:
b) no caso do art. 336, c, por um quarto da composição do Senado ou lí'd_eres _qu~ represent~m _esse nú_

mero~

c) nos casos do art. 336, b e c, pela comisSão requerente."

Art. 12.. -Os arts. 132, § 2', a e b, 163, VI, 255, I, a
e 11, c, 1, e 408, § 3\>, todos .do_ Regimento Interno, passam
a vigorar com a següinte redação:
"Art. 132.

--"--"*·'--------·'

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

§ 2\> •.•.••••• ~ ................. ;~:{<ir~.:~~~:~ .•..-,:~.~:.-. _ _;: __ O o o o o O o o L< o>> o o++oo

---~-~ ~-~-o o O~- O o

o

~~r~.-.:. o o,-,-~ o

o - oU o o o o O o o O o

a) por meia hora, no caso do art. 336,a;
b) por vinte e quatro horas, nos casos do art. 336,
b e c;

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

VI -matéria em tramitação iloirniil."
Art. 225. . ............... ~~-------~---····"'----····· .. ··

..................... ~--~ ... -~ ... ;;;-....... -.....,.;;:.~-.:c...·:::.-.~.--........... .
I ---.-................... .c•••••

··1~"--..:i;;~---.> .. : ...... ..

a) urgência no caso do art. 336, b;
' •' • • - •• • • • • ' · • • • . . . . ~.~ .~ •! .;. .-,,-, " • • • ,,_--;;-,,,_ ••• .-., • • ••-,-;.o," • • •; • • ; •; •

... '····--·-····-- ......... ................ ; .... ;-...... ... :~ ........... ;
-

1) urgência do art. 336, c;

................ ... ... ............... ............. .... ·- .. .
"' ............... ·-··· ·---- .... .....__. ___ ....,; ____ ..... ,.,. ............ .
~

.:.~

~

;. ~--

..

-----~

-

-

Art. 408.
§ 39 Quando se tratar de questão de ordem sobre
a matéria em regime de urgência nos termos do art.
336, a, ou com prazo de tramitação, o pàtecer deverá
ser proferido imediatamente, podendo o Presidente da
comissão ou o relator solicitar prazo itão·-excedente
a duas horas."
Art. 13. Esta resolução entra em .vigor na_ dat<) de sua
publicação.
Art. 14. Revogam-se as disposiÇ-ões e-m cODifáfio.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) à lista de oradores.
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Volta-se
~---

C~mcedo

a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho.

·o dR. JOSAPHAT MARINHO (PF~-BA. Pronuncia o
segyinte discu!SO. Sern_revisãõ-·cto orador.) - Sr. Presidente,
Srs. -Sena.dores, o espírito de confraternização pela proximidade do Natal não comporta, neste momento, qualquer palaM
vra de ira ou irritação.
- - A pondera~ão_ sobre assunto de interesse público, porém,
é sempre oportuna. Ê precisamente o que desejo fazer para
definir responsabilidades do Governo e -reSpóriSabilidades do
Congres-so Nacional.
Tive oportunidade, há dias, de salientar por duas vezes
desta tribun_a o retardamento, por parte do Governo, da remessa ao Congresso do seu plano de ação, projeto, programa.
como quer que seja denominado. Observei, então, que era
muito próprio assinalar-se a demora, pelas dificuldades que
adviriam para o trabalho do Congresso, pois já se aproximava
o mês de dezembro, e o acúmulo de matéria perturbaria,
seguramente, o exame de assuntos mais complexos que sobreM
viessem da ação administrativa.
Em verdade, o GOverno ainda não remeteu projeto comM
pleto nenhum. Ao Congresso foi remetida proposição tendente a alterar a Constituição para permitir a retenção de
parcela do_ Fundo de Participação dos Estados e Municípios,
com a criação de um fundo de emergência, que seria administra:d.Qpela União.
. ..
· ·
A esta altura, ou seja, no dia 22 de dezembro, ainda
nã_o chegou ao Congresso Nacional o Orçamento revisto.
AtenteMse bem: o Orçamento revisto áinda não chegou ao
Congresso. Vale dizer que já não há possibilídade de apreciação da matéria no exercício de 1993. O.Orçamento, porém,
é o instrumento básico para definir as responsabilidades do
-Governo e ·ao Congresso, pois nele serão especificados os
-recursos e as despesas para o exercício de 1994.
O 'Joverno também sabia, porque já estaVa em vigor
-o Regimento estabelecido para a Revisão, que nenhuma prot posta âe- emenda constitucional teria, agora, curso separadamente. O Regimento estabeleceu que qualquer matéria nesse
período correria conjuntamente com as proposições formu_
ladas para o processamento da Revisão.
N~-9 sendo possível alterar a Constituição por uma emen:-da isolada, para permitir a retenção de parcela do Fundo
.de Participação dos Estados e Municípios, também curso não
..·poderia ter a medida tendente a criar o Fundo de Emergência.
Tudo, portanto, ficou a depender da Revisão que, como
se sabe, obedece a prazos e aí está a arrastarMse com a apresen"fâ.Ção de 17 mil emendas. Resta a impressão que o que se
quer não é fazer uma Revísão, mas uma nova Constituição.
:A. ir:'resporisâbilidade leva a tanto, neste instante de tamanha
confusão.
Mas, _conc-olhitáritemente, o Governo salienta repetidas
vezes, sobretudo pela palavra do Sr. Ministro da Fazenda,
que se o Congresso não lhe der o ajuste fiscal e as medidas
dele_~mplementar~s. a admiri.istração não poderá respOnsaM
bilizar-se pela exacerbação da inflação.
É preciso que se deixe muito claro para a opinião pública
qoe o COngressO não pode ser responsabilizado pelo agravamento da inflação. O Governo, que demorou nas suas proviM
dências, que ass~ma a responsabilidade de sua incúria. E não
Se entende a contradição em que está envolvido o Poder Executi~p quando ~ão_adota medidas para conter os preços abusivos-, iriclusiv~ dos medicamentos e- gêneros alimentícios de
modo geral, e anuncia ou adota providências a indicar 9ue
o
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a situação do Tesouro não é assim tão difícil. Veja:se.: o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalid~_çle da COF1NS. Vale dizer, os recursos que estavam em depósito judicial
ficaram livres para a disponibilidade do GOverno,
Mas, ao mesmo tempo em que o __Supremo assim declara,
o Governo, por iritf:irnédio do _MinistériO da Fazenda, baixa
portaria estabelecendo que o pagamento da dívida relacionada
com a Contiibuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, poderá ser efetuado até um prazo de 80
prestações mensais. Note-se: quem, inconformado com a Contribuição, teve a iniciativa de discuti-la, mas para tanto houve
que recolher, por efeito da decisão do Supremo pagou o devido; quem não discutiu, quem não recolheu, tem o tratamento
privilegiado de poder pagar até o_ prazo de 80 prestações.
Onde está o critério de justiça do Governo? Onde e_stá a
eqüidade de tratamento?
Por outro lado, onde estão as_ dificuldades do Erário,
se o Governo se permite a liberdade de conceder a privilegiados tamanho prazo?
Mas isto ocorre no momento em que o Governo anda
de porta em porta dos gabinetes dos partidos e dos_seus líderes
apelando para a aprovação da me_djda excepcional de retenção
de parte do Fundo de Participação dos Estados e da criação
de um Fundo de Einergêncía. Como então o Governo Justificará o seu comportamento, e como pretende re_sponsabilizar
o Congresso pela elevação da inflação, se o ajuste fiscal não
for aprovado em prazo limitado?
Como o Governo justificará séu prõCedimento se no dia
22 de dezembro o_ Orçamento revisto ainda não chegou ao
Congresso para apreciação'? Essas matérias não são isoladas,
não são distintas, são matérias que se entrelaçam; o Congresso
há de considerá-las em conjunto, pois que umas se vinculam
a outras para definir a responsabilidade conjunta da Administração e do Parlamento. _
Os fatos assim ocorrem, esclarecimentos objetivos não
vêm ao Congresso. Ao que se diz, o Governo está ep]. dificulw
dade para a remessa do Orçamento, porque não sabe como
corrigiwlo diante da concessão da_ Medida Liminar, deferida
pela Justiça a requerimento da Procuradoria-Ge.ral da Repúw
blica.
_
Tendo a Justiça reconhecido que o Poder ExecutivO não
pode reduzir a verba proposta pela ProcuradoriawGeral da
Justiça, ou seja, pelo Ministério Público, o Orçamento teria
que ser reconstituído na base do que aquele órgão propôs.
Certo é que vai encerrar-se-a Sessão Legislativa, ou melhor, a Sessão Legislativa de 1993 já Se encerroU, houve uma
prorrogação, e estamos a chegar ao fim do ano e o Orçamento
ainda não foi presente ao Congresso Nacional.
O que quero, portanto, Sr. Présiden.te; nas breves palavras que estou proferindo, é deixar bem claro que o Congresso
Nacional não tem nenhuma responsabilidade por qualquer
agravamento da inflação. O Governo que demorou nas providências, o Governo que retardou o encaminhamento da proposta de alteração da Constituição, o GovernO" que, ainda.
não mandou ao Congresso o Orçamento é responsável, o
único responSável, quer pela situação presente da inflação,
quer pela que vi~r <!_ c2p.stituirwse em dias próximos.
Os jornais já anunciam que, segundo levantamentos feitos
por órgãos compete1_1tes, a inflação_ de_ste--m.ês se aproximará
de 37%. Todos salientam_ que a inflação se agrava. Não se
agrava por nenhuma demorado co_ngresso na_adoção de mediw
das de sua competência exclusiva. Tudo quanto nesse terreno
econômico-fmaoceiro se está agravando é pela responsabi-
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lidade do Governo nas suas indecisões, na su:i incapacidade
de toma; à medidã própria no tempo certo_.
_ __
Assuma o Governo, portanto, a responsabilidade_de seus
atos e não pretenda transferí:-la para o C?ngresso. O -~vo
está atento. Se Congresso experimenta um mstante de dtflcu~
dades, se o acusam até_ ilimitadamente, d_evemos ter, aqu1,
a decisão_ de_assinalar o que nos cabe e o que nã~ nos çabe
de responsabilidade _nos erros_ correntes. N?. particular das
medidas econômico-fin~qceir~s, a responsabilidade é do Go-_
vemo: que ele a assuma e, -~ndevidamente, não_ a transfira
para o Congresso Nacional. _
O Sr. Ney Maranhão - Permite V. Ex~ um aparte?
O SR, JOSAPHAT MARINHO- Pois não, nobre Senador.
----0-8~~ Ney Maranhão_~ Eu est_ava acOmpanhando, Senador Josaphat Marinho, o seu pronunciamento. Esperei V.
Ex~ praticamente.terminar.sua pr~ção para aparteá-lo. Tem
razão, e nesse ponto eu me congratulo e me solidarizo com
V. Ex~, quando diz que o Governo_ __dey_erá fazer a su;;t parte
e o Congresso a que lhe é pertinente. Veja V. Ex", desde
O: início do Governo Collor até o do I_> residente Itam~r Franco,
o--Congresso está pron.to a ouvir, discutir e__aprovar medidas
de interesse da coletividade. Em t:elação ao problema do imposto, entendo que já deveria estar aqui para que nós pudés~
semos discuti-lo. Esse ajuste fiscal deve ser feito co_m_j1,1.stiça
fiscal e oão_ .ser !JID arrocho fiscaL_ Perce_be_-se isso quando
o Governo, agora, neste momento, quer editar uma medida
provisória aumentando em 5% a mais os impostos. Em seguida
o Ministro da Fazenda diz que deverá haver uma assídua
e maciça fiscalização nas grandes empresas, como se só as
grandeS empresas é -que pagam impostos. Todos nós somos
obrigados a pagar os iinpostos, Senador. O Governo não está
dando o exemplo que deveria dar e se não fosse o Congresso,
o Senado principalmente, aquele Projeto n~ 66, de nossa autoria, que se tornou, inclusive, a Resolução n~ 58, que obrigou
os maiores. .sonegadores deste País a pagarem seus impostos.
E quem são eles? EsseS sonégadores são, na "verdade, o GovernO, os Estados, os Municípios. as estatais: Senador Josaphat,
no meu Estado, temos municípios que há 30 anos não pagam
a Previdência, e o seu débito significava 52% das suas dívidas
com essa instituição. Se nãO fosse o Senado ter aprovado
aquela Resolução n" 58, que obriga Estados, Municípios e
estatais a regularizarem seus débitos com a Previdência, não
sei o que seria disso tudo~_Veja bem, nobre Senador, demos
um prazo às empresas particulares de até 60 meses, para que
coloquem em ordem seus débitos. Mas para os Estados, esse
prazo se estendeu até.240 meses. Contudo, se cada 4evedor
não apresentar a cada 90 dias o certificado de regularidade,
não receberá nem um tostão do Governo Federal. Isso foi
idealizado pelo Congresso, caso contrário, O- Ministro Britto
não teria possibilidade de pagar os míseros salários dos aposentados e dos pensionistas. Portanto, congratulo-me com V.
Ex• por essa posição de alertar o Governo. Estamos aqui
próOtoS para receber os projetas e dis_cuti-los em benefício
da coletividade. Não devemos nos culpar, caso rejeitemos
essa medida provisória que irá aumentar os impostos, que
aiíida está para ser editada. Na verdade, temos que diminuir
a carga tributária e nunca aumentá-la. Parabéns~ V. Ex~

O SR, JOSAPHAT MARINHO- Agradeço aV.~~Ex•
pelo aparte, nobre Senador Ney Maranhão, que corrobora
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as ponderações que venho formulando. A situação é tanto
grave, co~o V. Ex~ salienta, quanto o Governo Pret~nde
mnda, no conjunto das propostas feitas, alterar os impostos
federais, a título de suprir suas difi-culdades.
De um Ia<?o, observe-se que, quando o Poder Executivo
tem alguém competente, disposto a cumprir a lei, nãO preCisa
de novas normas. É a que está comprovando o atual Diretor
da Receita Federal. Tratando os contribuintes com a energia
devida, vem aumentando a receita gradualmente. E o fez
e o faz sem precisar de novas leis; pôs em execução as normas
existentes e pôs a operar o conjuntõ de servidores_ da Receita
Federal.
O problema, portanto, não é de novas leis nem de aumento de imposto; é, sobretudo, de capacidade, de ação administrativa.
Por outro lado, num quadro de tamanhas dificuldades
para a classe média e a economiCamente !Í:'ãc_a, pretender
aumentar imposto é medida de extrema injustiÇa. Nem o Congresso pode açodadarnente votá-la. A responsabilidade do
Congresso não é; sobretudo, com o Governo; é principalmente
com o povo, que sofre os efeitos da má administração.
~ais

O Sr. Ney Maranhão- Complementando, nobre Senador Josaphat Marinho, veja V. Ex~ que nós estamos de_ pleno
acordo com respeito à atitude da Receita Federal de arrecadar,
mas existe um dado preocupante. A Receita aumentou a sua
arrecadação em praticamente 20% do Governo do Presidente
Itamar Franco para cá. Agora, sabe quanto aumentou a despesa, nobre Senador? Quase 50%. É um saCo que entra menos
e que saí mais. Essa é a grande preocupação nossa.
O SR- JOSAPHAT MARINHO- Além do que V. Ex•,
tão oportunamente, salienta, ainda é de observar-se, como
eu disse de princípio, que o Governo, aregando situação de
dificuldades, concede, entretanto, prazo até 80 meses para
devedores recolherem débitos da contribuição da seguridade
social. Exatamente, concede a facilidade aos que nem ao menos cuidaram de .discutir a matéiia no tempo próprio.
Ora, o Governo que assim procede não pode- pretender
que o Congresso Nacional vote apressadamente aurnen:to de
-tributos federais, como o que foi proposto.
_
Também cumpre assinalar que não nos ameaçará a aleaação do Governo de que, se o CongressOnãó votar taís lnedidas
até o fim de dezembro, será emitida medida provisória. Que
o _faça o Governo sob sua responsabilidade. O Congresso
nao está tardando; essas matérias chegaram aqui em dezembro, mas fique de logo advertido o Governo_ Federal que
medida provisórfa-não é instrumento legislativo adequado para aumento de tributo_. É um entendimento já tranqüilo que
matéria de caráter tributário, notada mente no que concerne
à elevação de alíquotas, é assunto da órbita da lei formal.
Arrisque-se o Governo, se o quiser. Mas fique desde
logo advertido de que corre o risco de, ainda urna vez, o
Supremo Tribunal Federal interferir, com a sua ãUtOridade
e em defesa da Constituição, para prochúnar a ílegitimidade
da medida anunciada.
De 9ualquer sorte, aqui, o que nos cumpre é ponderar,
Sr. Presidente, em nome do povo. Para este é que temos
q~e nos voltar, de modo precípuo. As dificuldades de vida
se agravam e se agravam, sobretudo, para a classe média
que empobrece e para os pobres, que já não tém regularmente
como viver.
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Essa ~ a_nossa preocupação fu:Odament~l. É essa preocupação que quis deixar nestas palavras, seguramente as últimas
qUe profirá rio Congresso. em 1993.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-~ Concedo
a palavra à nobre Senadora Ma_rluce Pinto.
· O SR- MARLUCE PINTO (PTB-RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) -Sr. Presidente e
Srs. Senadores, ontem, ao examinar as emendas apresentadas
por um Deputado de São Paulo para a Revisão Constitucional,
tive uma desagradável surpresa. O Deputado Tuga Angerami,
do PSDB, apresentou quatro emendas, as quais têm como
finalidade a reversão- do_ Estado de Roraima à condição de
Território Federal. O principal motivo que S. Ex~ alega é
que o Estado de Roraima está constantemente precisando
que os cofres públicos da União remetam verbas para a sua
sobrevivência.
Sr. Presidente e nobres Senadores, tenho certeza que,
se- for feito um levantamento desses trés anos, a partir do
dia 19 de janeiro de 1990 - conforme detennina a Constituição, a: partir dessa data que Roraima se tornou Estado
- , de todos os Estados da Federação brasileira, proporcionalmente, Roraima foi o que menos recebeu recursos da
Uniãá, porque, ãlém do FPE, um Fundo de Participação que
todos os Estados recebem o menor coeficiente pertence, exatamente, ao nosso Estado.
Para que V. Ex"' tenham certeza da minha afirmativa,
em novembro, o nosso Estado recebeu apenas 2 bilhões e
300 milhões de cruzeiros reaiS. Afora algurllas emendas por
mim aprovadas nesses três anos, outros recursos não foram
destinados ao Estado de Roraima, senão através de verbas
orçamentárias de minha autoria. Minhas palavras poderão
ser comprovadas, caso alguém queira Conferi-las.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sei que esta n9tída vai
causar um impacto, mas é do rileu- conhecimento, informação
do próprio Diretor do DNER, de que não há nenhum Estado
da Federação, com exceção de Roraima, que tenha construído
um quílômetro de asfalto com recursos próprios. Todo O"trabalho de recupera-ção das estradas e as estradas novas asfaltadas
foi re-aliza:dõ com Verbas liberadas pelo DNER.
Quero que fique registrado hoje, noS -Anais_desta Casa
que no dia 1<? de maio deste ano o Govermldor do Estad~
de Roraima inaugurou 57 kn:! de asf5llto, de Boa Vista até
a cidade Porto de Caracaraí.
E por que a preocuPação do Go;er~O· do Estado em
retirar dos poucos recursos próprios para asfã.Ttar esses_57
km? Porqu~, antes, Sr. Presidente e meus nobres Colegas,
na época do mverno, faltava até gás de cozinha nas residências,
as e~tradas ficavam cortadas e_não podiam trafegar caminhões;
os nos, por onde se pode fazer o transporte por via fluvial
fi~vam inavegáveis_,_ bem como grande parte da estrada d~
Caracaraí, até chegar à capital, não apresentava a mínima
condição para tráfego. Por isso, essa preocupação dO Governador.
7

Existe um contrato biÍateral entre os Goverrios brasileiro
e ve·n-ezuelano para que a Venezuela asfalte a estrada até
chegar ao marco BV-8, que é a fronteira, a cidade Santa
Helena, e o Brasil asfaltaria de Boa Vista ao marco- BV-8.
Há três anos, a VeneZUela cumpriu o cOntiato assinado
e até hoje o Governo brasileiro não asfaltou um quilômetr~
sequer!
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Em decorrência das dificuldades que enfrentamos, por-

que estamos na iminência ·de implantar uma área de livre
comércio na fronteira da Venezuela, contei com o apoio dos
meus nobres Colegas ria aprovação do meu projeto.
O _Governador teve e_ssa grande preocUpação, uma vez
que não haveria nenhum interesse de se viajar de outros Estados, ou até mesmo de Roraima para a Venezuela, passando
por uma estrada de chão, principalmente no inverno, quando
ela se torna intrafegável.
Para conhecimento de V. Ex~, até sexta-feira da semana
passada, o Sr. Governador, também com recursos do próprio
Estado, já asfaltou 40 km; há mais 30 km preparados para
receber a última capa, porque já está imprimado; 85 km de
base pronta para receber o asfalto_ e__ 150 km de sub-base.
Tudo isto por causa de uma administração que tem a hombridade de saber usar os seus recursos.
Muitas pessoas perguntam inclusive _como é que o Governador consegue multiplicar as verbas até para asfaltar estradas
pavimentadas!
V. EX'! 5 podem ter a certeZa de que, antes de terminar
o mandato do Sr. GoVefnador, vou dizer desta tribuna, no
próximo ano, se o inverno não inicíãr- antes de maio, que
o Governador já chegou com o asfalto até o marco BV-08.
De Boa Vista até o marco BV-08 são exatamente 213 km.
O Sr. Goven:iador já está terminando as obras civis de
uma hidrelétrica no sul do Estado. Para a sua realização,
não recebeu nem verbas orçamentárias, nem empréstiirios e
nem verbas liberadas para aquele Estado, mas recursos do
seu próprio Estado. Com as verbas do FPE e com a arrecadação dos impostos, está construindo uma hidrelétrica no Jatapu, porque, dos oito Municípios que existem em Roraima,
quatro vão receber luz elétrica, a partir do próximo ano.
Há 30 programas -de irrigação já em execução;-já hOUve
a distribuição de mais 250 kits para pequenos agricultores.
E não sei qual a razão de um Deputado que, através _do
meu conhecimento esteve no Estado de ·Roraima apenas visitando Surucucus, que é um dos projetas do Calha Norte,
acha por bem apresentar emendas para que o nosso Estado
se reverta à condição de TerritóriO.
Uma das outras -alegações nas suas justificativas é que
os funcionários públicos recebem da União. Isto foi um privilégio conce-dido a Rondônia e ao Acre, que também foi Território. Na ConstituiçãO, apresentei uri:ta emenda parã queROraima e Amapá também tivessem os mesmos privilégios; de
Rondônia. E~ naquela épor.:a, entre 1991 e 1992, o nosso Estado não atingiu nem 7 mil funcionários, que, realmente, já
trabalhavam no Territórío Federal, já eram empregados antes
da promulgação da Constituição.
Não quero incriminar ninguém, m:as sei-q_UeV. Ex~ vão
ler, porque a Emenda n"' 5.853-0 é a que mais explicita o
fato._ Ele diz que recentemente o Secretário da Administração
Federal alegou ilegalidades que tomaram estáveis os funcionários públicos de Roraima, pois não cumpriam com as exigências legais.
Infelizmente, há pouco tempo esse fato aconteceu. Não
quero citar nomes, para não dizer que estou denuncian~o
pessoas. O meu objetivo hoje é falar sobre o Estado.
Realmente, por parte do Poder Executivo, encaminharam nomes que não_ eram de 1988. Mas eles não estão recebendo, pois, quando houve a publicação, agora, recentemente, no dia 18 de novembro, no dia 28, o Diretor de Recursos
Humanos remeteu uma portaria à Secretária de Admiriistração do Estado de Roraima para que incluísse aqueles nomes
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na folha de pagamento, sendo que, na portaria. o item 2_
dizia que não ollerava os cofres_ da_ União. Imediatamente,
a Secretária_de Administração advertiu o Diretor de Recursos
Humanos, afirmando que aqueles nomes não constavam da
folha de 1988. Portanto, não houve nem anuência por parte
do Governo Estadual com relação a essas ilegalidades~
Ilegalidades existem muitas; todos os Estados não podem
ir atrás delas!_ Sabemos que, em sua maioria, nem sempre
o Poder Executivo é que tem culpa.
Graças à Deus este Congresso está tentando retirar tudo
o que está ilegal, principalmente no que tange às verbas orçamentárias. Isso é outro caso. Que ele fosse usar esse argumento em outra situação ou então solicitasse a instalação de
uma CPI para apurat-quem tem culpa, e não simplesmente
pretender punir os habitantes de Roraima.
DesculpeMme, Senador Ney Maranhão, por não ter-lhe
concedido o -aparte. Foi até um.ato de irreverência. Eu ia
só citar o caso de Jatapu e depois, em virtude da minha empolgação em falar sobre o ~neu Estado e as injustiças que estão
querendo fazer com o mesino, eu me esqueci.
V. Ex~ tem a palavra agora.
O Sr. Ney Maranhão - Senadora Marluce Pinto', desde
o início estou ouvindo. com a devida atenção, o pronunciamento de V. Ex~ Pedi o aparte para endossar as suas palavras
em defesa do seu Estado. Conheço muito bem Roraima~ pois
fiz campanha política lá; conheço o norte, o sul, o leste e
o oeste do Estado. A grande possibilidade de desenvolvimento
do País está naquela região, queiram ou não. Tive oportunidade de acompanhar o ex-Presidente Fernando Collor numa
visita ao Presidente Pérez, em Santa Helena, que V. Ex~ acaba
de citar, cobrando do Governo brasileiro uma parte da pavimentação, se não me engano, duzentos e tantos quilômetros.
A SR• MARLUCE PINTO - São duzentos e treze quilómetros. Mas, quarenta quilômetros já foram pavimentados
pelo Governo do Estado, que vai pavimentar os duzentos
e treze.
O Sr. Ney Maranhão - Exatamente. Quero _cimgfatular-me com V. Ex~ pelo seu pronunciamento. O que tenho
ouvido de pessoas que me informam a reSpeito de Roraima
é que o- atual Governador desenvolve um trabalho sério e
profícuo. O que me preocupa, Senadora, é que um Governador e um Prefeito governam hoje, apenas, dois anos, e
não quatro, ou seja, um ano para arrumar" a casa, dois anos
para governar e o último ano é o de eleição, de política,
que ele não governa como deveria. E o que acontece? Fiz
mil levantamento, através de minha assessoria, das obras paradas que temos no País, na área federal, municipal e estadual.
Essas obras-,-l10je, somadas, -Senadora M"arluce Pinto, significam quãse duas vezes o que devemos no exterior. Por quê?
Porque um trabalho como esse, do Governador OttomarPiitto, no momento em que S. Ex~ deixar o Governo, mesmo
sendo substituído por um correligionário - como acontece
na maioria dos Estados- , seu sucessor não vai querer contiimar a obra. Mesmo com a boa vontade, em dois anos não
dá para fazer obra para o adversário ou mesmo o correligionário continuar a obra. E isso está- acórttecendo no Brasil.
Então, a: solução é aquele projeto, sobre o qual tenho lutado
desde 1991, de reeleição de Governadores, Prefeitos, Presidentes da República, como se vê na Constituição americana,
no seu art. 22, que dá direito aos bons administradores de
se reelegt:rem, como é o caso do Governador Ottomar Pinto
e tantos outros, como é o caso de vários_ Prefeitos, como
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tela, com cinco casas e duas ruas, numa barbaridade cometida
pela Assembléia Legislativa, transformou-se, agora, em Município, vivendo às cust?.s do FPM. O coeficiente mínimo do
FPM - 0,6, que, hoje, corresponde a algo em torno de 3
milhões de cruzeiros - ao chegar ao cofre da prefeitura,
é dividido entre o salário do prefeito, do Vice-prefeito e de
nove vereadores. Hoje o número mínimo de vereadores, por
Câmara, é nove, o qUe é Um escândalo para este País. Se
é que queremos passar o Brasil a limpo, se é que queremos
moralizar os costumes deste País, um dos assuntos a ser analisado com bastante severidade pela Revisão Constitucional
é, sem dúvida, o fator da criação de Estados e Municípios.
Vi um relatório divulgado pelo Jornal do Brasil, na semana
passada, que analisa a situação atual dos Estados bras_ileiros.
A SR• MARLUCE PINTO- Agradeço a -complemenDos 27 Estados do País, se fizéSsemos uma contenção realtação de V. Ex\ por ser um_S_enador que conhece Roraima.
mente justa, apenas 17 sobreviveriam como taL Mas se fizerAté aproveito, hoje, esta oportunidade para _convidar alguns
mos algumas fusões de Estados hoje inviáveis com outros
dos meus nobres Colegas. O Governador colocará até o avião
viáveis-, poderíamos chegar a 20 ou 21 unidades da Federação.
16
à disposição de V. Ex
Tendo em vista essa questão, apresentei uma emenda no senHá poucos dias, o Senador Mário Covas me solicitou,
tido de que de 1994 até 1998, os atuais Estados, tidos como
dizendo que era um dos Estados que não conhecia e tinha
deficitários, que dependem exclusivamente dos recursos fedevontade de conhecer. Em decorrência disso, vou até apressar
rais para a sua sobrevivência, que não fossem viabilizados
a ida do Senador Mário Covas a Roraima, porqüe tenho- certeeconomicamente, teriam a sua condição revertida na figura
za que, como Líder nesta Casa, S. Ex~ poderá solicitar do
de Território Federal. Além do mais, poderíamos criar novos
nobre Deputado até a retirada dessas emendas.
Territórios Federais em regiões realmente distantes dos cenTenho certeza que se o Deputado fosse a Roraima para
tros do País. Nesse caso, mediante as palavras de V. Ex\
conhecer o que foi feito em.3 anos, jamais deixaria que essa
não s~ incluiria Roraima que, embora com poucos habitantes
emenda fosse submetida à votação.
e distante, está viabilizada economicamente, tendo até recurComplementando o que estava falando sobre a prerrosos para fazei investimentos em obras que não seriam de
gativa de Roraima, dos ex-funcionários, que eram do Territósua competência, mas do Governo Federal, obras que deverio, receberem pela União, realmente, como já eXpliquei,
riam ser da competência do DNER, do Ministério dos Transeles já trabalhavam desde 4 de outubro de 1988, como a
portes. Entretanto, o Estado, sentindo que o abandono por
lei determina. A mesma prerrogativa existe para Rondônia,
essas rodovias federais, nos últimos cinco ou dez anos, foi
Acre e Amapá.
substancial, ele próprio está cumprindo esse compromisso.
Com todo o trabalho que o Governador tem empreendido
Portanto, poder-se-ia fazer um reestudo e uma nova redivisão
nesses 3 anos de sua administração, o EstadO de Roraima,
territorial, mas com calma, sem precipitação, porque o grande
hoje, não tem débito nem com a União, não tem débito extermal que vejo nos Estados é a balbúrdia de criação. Há vinte
no~ não tem um empréstimo feito no s_eu próprio banco, o
e quatro Deputados Estaduais em cada Assembléia LegislaBanco do Estado de Roraima. Ao contrário, as verbas do
tiva; ora são muitos Deputados para Estados tão pequenos,
banco são_ colocadas para o ProgralT!_a FUNDEJ<. Todos e~
mesmo para o meu, que tem 2,5 milhões de habitantes e
Roraima têm conhecim~ntO diss_o.
é o Segundo mai~r produtor de grãos do País, arrecadando
O FUNbER: é um- programa que ~stá fiqanciando~-oS
30 a 35 milhões de dólares/mês de ICM. A despesa do Tribunal
microempresário~._ os micropecuaristas e os microàgricultores.
de Justiça é uma barbaridade! Hoje, um juiz, um desembarLevei este caderno para ler em casa ontem à noite e
gador, ganha três vezes mais do que um Senador da República.
tive essa surpresa desagradável, de não encontrar o exemplar
Então, para se evitar esse tipo de descontrole, nesta Revisão
da revista Exame que classifica os três Estados que mais invesConstituciórial, d"evemos apresentar uma nova emenda constitiram nas microempresas, OS quais são: Rio de Janeiro, Ceará
e Roraima.
..... ___ - _..
- tucional no sentido de refrear essas barbaridades que vêm
-ocorrendo na criação desmesurãdas de Municípios e até de
O GóvernadOr de _-Roraima não teve nenb_uma particiEstados, hoje totalmente inviáveis. Tenho certeza absOluta
pação nisso, pois iii.mca fez uma divulgação fora de seuEstado.
que no momento que analisarmõs-a emenda, não haverá preciPor esse motivo, as pessoas que não vâo a Roraima não sabem
pitação em declarar extinto determinado Estado. Será dado
de ~PU de~envolvimento.
um prazo pata ele se adequar e assim poderíamos diminuir
o número de Parlamentares. O que está escandalizando o
O Sr. Júlio Campos- PermiteR.nie V. Ex~ um- aparte,
povo é o fato da Câmara Municipal de uma cidade de 1.500
nobre Senadora Marluce Pinto?
A SR• MARLUCE PINTO - Pois não, Senador Júlio eleitores já iniciar com nove vereadores, o que não é absolu!amente necessário. Quando fui prefeito eram cinco os vereaCainpos. ·com tntiito prazer:-dores núnimos por cidade. Hoje não, a coisa afrontou-se tanto
que o dinheiro que é enviado das quotas federais -sô dá para
O Sr. Júlio Campos....:..... Senadora Marluce Pinto, tamb,érll
pagar os sa.Iãrios da cúpula dos Municípios, o que, conseqüenfui autor, nesse projeto da Revisão Constituciôiia.J, de uma
,temente, causa problemas para os Estados. Então, neste moemenda relacionada com a-evolução da criação de inúmeros
mento, em que V. Ex~ traz à tona a situação de Estados
Estados e Municípios brasileiros sem condições mínimas --de
e Municípios, reafirmo que a minha emenda é no sentido
sobrevivência, comb" vem ocor.tendo ultimamente em nosso
de dar um prazo para os Estados, hoje deficitários, de se
País. No caso de meu EstadO, Mato GroSSo, qualquer corruJarbas Vasconcelos. do Recife, e Jã.iriie Lemer, de Curitiba.
E, dentro dessa linha. o Governador Ott()m_<lr PiiltO e tantos
outros farão um plano de Governo
cte~dOis,- mas de OitO
anos, e a obra ainda por terminar, a:o deixar o cargo,ficaráde tal forma que o seu substituto~ mesmO-serido seu adversário,
com certeza, terá o maior empenho em terminá-la. O exemplo
que V. EX'! está mostrando ao Senado d_a Repúblíca é o trabalho do Governador de Roraima. exemplo para os Governadores deste País. Essa minha enienda não pode deixar de
ser aprovada agora. Para isso, 67% do Congresso j~ a apóia,
inclusive o Relator-Geral dará parecer favorável. Mas, precisamcrs pãra agora, pa-ra: Obras como e_ssa de Roraima e para
tantas outras. É este o aparte que queriB. dar a V. Ex~ _
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adequarem à nova realidade nacional. que é a de austeridade

e desenvolvimento do Pafs~
- - --- -A SRA. MARLUCE PINTO- Mas, nobre Colega, estou
falando na emenda do Tuga Ang~rarni, de São Paulo, no
sentido de reverter o Estado de Roraim-a: -= ---- -

O Sr. Júlio Campos- Isso é precipitação.
A SRA. MARLUCE PINTO - É precipitaÇão porque
S. Ex• não conhece.,.
_ -~- ___ -~ _ _. __ _
Ainda não tive o prazer de ler a emenda de V. Ex~.
pelo menos não consta desta relaç&o .e. Qas_ d_~m.a,\$ __ que já
li.
V. Ex• foi muito coerente quando afirmou que é preciso
haver uma fiscalização até 1998. Pode _ser que em 1998 a
situação de Roraima não seja a atual, porque não sei como
será depois da próxima eleição. Permita Deus que o novo
Governado_r aproveite a estrutura ora mo_ntada e_ dê CQntinui~
dade ao trabalho, porque lá em Roraitna~··
O Sr. Júlio Campos- Vamos então aproveitar a opórtu~
nidade que o Senador Ney Maranhão está nos oferecendo,
para aprovarmos a sua emenda, que permite a reeleição- dos
atuais Governadores e preparar a reeleição--do Governador
OttomarPinto para que Roraima nãd passe por essa: situaÇão:
A SRA. MARLUCE PINTO - Olha, sou tão favorável
a essa emenda, que tambt:!m entrei com uma dnenda. na revi~
são_ constitucional. Há tr6s anos sou Senadora e até_ então
não havia entrado com um projeto a esse respeito. V. Ex~
sabem que as emendas dos SenadoresNey Maranhão eValmir
Campelo são de 1991, mas naquela época eu não me sentia
segura para dar entrada num projeto -de lei desse teor por
ser esposa de Governador. Eu não poderia fazê~lo sem ter
a certeza do desenvolvimento, do desempenho do atual Governador no seu Estado no decorrer da sua adminiStração
de quatro anos. Hoje, já póssoo essa segura"t1'Çà. Qtiãil.do enca~
minhar minha emenda, se qualquer Parlamentar me apartear
afirmando que estou legislando em causa própria, por se-r
esposa de um Governador, posso argumeilta:r que- é exata~
mente por-esse motivo que apresento tal emenda. Ex~ tamente
por ser a esposa de um Governador que está desenvolvendo
o seu Estado, que está atuando com grande desempenho e
que propiciou mudanças em todas as áreas daquele Estado,
não somente no setor de estradas, o que alguns podem alegar
por ser S. Ex" engenheiro e ter passado muitos ailos cons~
truindo estradas. Realmente, S. Ex• passou 35 anos rta Aeronáutica construindo estradas. V. Ex(IS podem até perguntar:
o menor -coeficiente do_ Fundo de Particlpação~dos Estados
é o de Roraima, e como S. Ex~ consegUe realizar obras? S.
fica à frente de tudo e está fazendo por-administração direta.
S. Ex~ comprou uma: usina uzeróH, uma usina de asfalto; conta
com a _colaboração de um Brigadeiro é frés Coron"éi'S"cj_üe ·trabalharam na Comara, que, dur:ante quase oifo anos, cons~
truiu aeroportos nessa·região am3z6iliC3,-além de mU.itasestra~
das. S. Ex~. então, só gasta cOm os equipam-erifOSque·comproü
e que estão servindo até para asfaltar as ruas de Boa Vista.
Vários bairros e avenidas de Boa Vista já-Jor3if{3sfaltadas.
Se, hoje, eu ficasse aqui a dizei' obra por obra, construída
neste triênio do Governo Ottomar Pinto; V. Ex'!"i ficariam
tão perplexos-que só acreditariam;-reatmente, quando uma
equipe de Senadores fosse conhecer as obras ali empreendidas,
por maior consideração que tenham por minha pessoa, como
já têm demonstrado na aprovação dos meus projetas, porque
obra construída não se pode esconder. A única'obra que fica
escondida, mas que, mesmo assim, pode ser comprovada,
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é a de tratamento de água. Não há um bairro dentro da cidade

de Boa Vista em que o povo não eSteJa tomando água tratada.
Agora mesmo está terminando a obra da lagoa de estabilização
para que os dejetos não sejam rilais lançados no Rio Branco,
pOluindo, assim, as su~s águas. Até convidei o Deputado Jutahy Magalhães Júnior para ir à inauguração; no próximo mês,
mesmo S. Ex~ não sendo mais Ministro, pois obtive dele pequenas participações de emendas orçamentárias de minha autoria
e-que-foram liberadas; emendas essas cujos valoreS não che~
gama 10% do valor da obra. O resto foi realizado com recursnspróprios.
Para V. Ex~s terem uma idéia, até fruta ía para Roraima
de avião, na época do inverno, porque não havia condições
de_serem transportadas pelas estradas vicinais, que estavam
__
em péssimo estado.
---Antes, eram produzidas 600 mil sacas de arroz; hoje,
o Estado de Roraima é_ auto~suficiente_ em arroz Ttrigado,
produzindo dois milhões de sacas, já exportando para o Estado
do Amazonas e até para Rondõnia.
, _Hoje nós temos todas as frutas tropicais, as frutas regio~
nais do Norte e também do Nordeste, porque o solo é bom.
Não trazemos mais frutas de_ fora. E_quando_ se __vai à feira
do produtor parece que se está numa cidade grande~ tal a
abundância de frutas.
-Em todã.s as localidades onde os agricurtores plantam,
o Governador fornece _a semente, a sacaria, o adubo e ainda
há os caminhões do Governo do Estado para fazer o _transporte
das vicinais das localidades do interior até a feira em Boa
Vista.
Na área da educação, 97% do_ ensino ministrado em Ro~
raima é público. Os colégios particulares que existiam, como
o_Objetivo, fecharam, porque o ensino público é considerado
melhor. Não há um aluno que não_ receba a farda, o par
de tênis, todo o material escolar doado pelo Governo. Os
próprios auditores da F AE estiveram recentemente no meu
Estado e ficaram surpresos ao examinarem as notas das compras, quando viram um armazém enorme, construído na atual
administração, para armazenar a merenda escolar; disseram
que ficaram até encabulados pelo pouco que foi daqui, que
não corresponde a 9% do que é distribuído na capital e no
interior.
Como é que um Estado desse pode voltar à condição
de TerritóriO? Muito bem falou o nosso colega Senador Júlio
Campos sobre o que ganham hoje juíZes, desembargadores
e conselheiros do Tribunal de Contas. E tudo isso foi instalado
lá a partir de 1~ de janeiro de 1990: a Assembléia Legislativa,
o Po_der Judiciário, o Ministériõ Público e o Tribunal de Contas. Com exceção do prédio da Assembléia Legislativa, porque
o Governador Villar reformou a biblioteca pública e fez a
Assembléia Legislativa, o do Tribunal de Contas, do Tribunal
de Justiça, do Ministério Público, que foi inaugurado __agora
na sexta-feira, todos sãu_prédios próprios construídos pelo
Governador Ottomar.
O Sr. Meira Filho -V. Ex~ me permite um aparte?
A SRA. MARLUCE PINTO~- Pois não, Senador.
O Sr. Meira Filho- Senadora, a sua atuação aqui hoje
merece um destaque muito especial. Creio que a emenda
desse Deputado nos deu uma oportunidade excelente: ouvirmos o relato de tudo o que o seu marido está fazendo lá
em Roraima. A Casa está de parabéns. O Deputado, sem
querer, fez um bem enorme a todos nós. Que bom seria para
o Brasil se todos os governadores tivessem as suas esposas
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como Senadoras atuantes, como V._ Ex• o é nesta Casa. O
Governador Ottomar está de parabéns -pela esposa que tem.
Ninguém melhor do que a esposa, ningU:éril melhor do que
a mulher que acompanha o homem, para falar sobre este
homem. V. Ex• falou em legislar em causa própria. Não!
V. E~ está fazendo muito bem, porque como Senadora e
conhecendo mais do que ninguém o seu esposo, é que tem
de, nesta Casa, falar a respeito do trabalho dele. Dá até mais
crédito ao Governador. Parabéns a V. Ex' pelo marido que
tem e parabéns ao Governador pela esposa que tem. Não
esqueci o convite. Quando o avião vier, conVide-me que irei
conhecer o Estado de Roraima.
A SRA. MARLUCE PINTO- Não vou esquecer. Tenho
muito prazer em levar os meus colegas _que: desejem conhecer
o meu Estado. Eu não fiz este convite antes; porque aCreditava
que poderia constrangê-los. tantas são as obrigações de cada
um de nós para com os nossos Estados. Mas, hoje, faço questão. Eu destaquei o nome do Senador Mário Covas, P~!:que
a presença de S-Ex~ nos causa muíta-sátfsfãção, taDto-qttãhto
a de qualquer dos meus colegas Senadores, e S. Ex~ mesmo
já me falou da sua vontade de c_onhe~r o Estado de Roraima.
Fico muito satiSfeita, i:lobfe-Seflãdor, porque· o Deputado
é do seu partido.
O Sr. Meira Filho- Antecipadamente eu já me convido.
A SRA. MARLUCE PINTO- O Senador Júlio Campos
me acena, demonstrando também que gostaria de ir. É uma
satisfação para nós.
Quantas não foram as vezes que tive vontade de subir
à tribuna para falar sobre o trabalho de Ottomar. Caso eu
não fosse esposa de Ottomar. V. Ex's - tenham a certeza
-também conheceriam, -através de; discurso, palmo a palmo,
o que foi feito em Roraima, porque eu seria a primeira a
divulgar o trabalho do Governador do Estado que represento
no Senado da República. Entretanto, muitas vezes fiquei constrangida pelo simples fato de pensarem que quem está falando
é a esposa do Governador. Hoje falo por necessidade, porque
se não advertir. se não houver um trabalho, quem sabe se
no apagar das luzes uma emenda dessa não possa ser aprovada.
Como se pode reverter um Estado à condição de Terri· ·
tório quando ele está com todos os seus poderes constituídos?
E tem mais. Recentemente, aprovamos o relatório,rnuito
bem preparado, do Senador Beni Veras na ComisSãO queestudou as causas dos desequilíbrios regionais. Para minha
surpresa, e creio que para V. Ex'5 , na Tabela 3, "Brasil: PIB
per capita a Custo de Fatores pOr Unidade Federada em Ordem Decrescente de Valor'', Roraima está em l1 9 lugar. Acima de Roraima, em ordem crescente, es_tão os Estados do
Espírito Santo, Amapá- um Estado recém-criado, embora
não esteja sendo discriminado pelo Deputado como Roraima
-Paraná, Amazonas (com a suã Zona Franca), Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato
Grosso do Sul e São Paulo. Quer dizer, Roraima está acima
do Distrito Federal e dos Estados de Goiás, Acre, Bahia,
Mato Grosso, Pernambuco, Rond§I:]ia, Sergipe,- Pará, Alagoas, Maranhão, Rio Giande do Norte, Ceará, Paraíba e
Piauí. Esta tabela consta do relatório do Senador Beni V eras,
que percorreu todas ·as regiões brasileiras, num trabalho minucioso que merece elogios desta Casa. Tudo que quisermos
saber sobre as regiões do nosso País está descrito e relatado
neste trabalho.
Até mesmo em empobrecimento Roraima tem 0,01. Está
muito bem. Hoje, o Estado ~e Roraima se destaca pelos proje-

Dezembro de 1993

tos, pela renovação de ensino, pelas escolas e salas de aulas
construídas; por intermédio do próprio Ministro da Educação
sabemos que nosso Estado é o segundo da Federação brasileira
em educação.
Para o meu Senador Joáo Calmon, que prima tanto pela
educação, é uma boa notícia. In-clusive, pelo belíssimo trabalho qUe S. EX" vem fazendo .em prol da educação, convido-o
a "ir ao no-sSO EStado para conhecer a qualidade não só dos
imóveis, mas também de todos os equipamentos das salas
de aula em várias_ escolas; para que veja _os nossos alunos
todos uniformizados e providos de livros. O GOverna doi- Ottomar vai além dos 18% que todos os brasileiros devem ao
nobre Senador João Calmon.
Recentemente apresentamos ao Ministro da Educação
projeto de um programa elaborado pelo Governo do _Estado
e a Reitoria para erradicação do analfabetismo. Como havia
ainda mais de 80 milhões de cruzeiros a serem liberados para
a educação e o projeto apre·setitãdo, o plano de trabalho atingia 100 milhões de cruzeiros, o. Sr. Ministro perguntou se
concordaríamos em transferir aquela vei-ba a ser liberada para
o Estado para esse programa. Imediatamente transfer:lmos.
e o recurso já está sendo enviado ao Programa de Erradicação
do Analfabetismo que o GovernO do ~.~ta~o, j~_n_!ameute com
as Prefeituras e a Reitoria, vai inicíar a partir do _dia J9 de
janeiro no nosso_Estado _d_~~R?I;~ima~
O Sr. João Calnion -Permite-me--v.- Ex~ um aparte,
__
nobre Senadora?
A SR• MARLUCE PINTO - Pois não, nobre Senador.
O Sr. JoãÕ CàllnOil- Nobre Senado~a Marlu~e Pinto, às vezes,_abençóo estas oportunidades de falar para um Plenário de apenas quatro ou cinco colegas e acol1lpanhar os pronunciamentos. A exposição de V. Ext é altamente instrutiva e
focaliza a obra admirável do Governador Ottomar Pinto. que
foi nosso colega na Assembléia Nacional Constituinte e deixou
marcas imperecíveis do seu amor a este País e a Roraima.
Eu me alegro muito com a revelação que V. Ex~ acaba de
fazer sobre os índices educacionais de Roraima, e apenas
para amenizar um pouco exposição tão rica em detaiP.es que
contribLii em muito para aumentar o nosso orgulho de ser
brasileiro, quero invocar um_episódio que quase nenhum brasileiro. conhece_.--O~vindo o pron~nciamentQ_ de V. Ex~, não
posso resistir à_ tentação de, embora fazendo um compacto,
lembrar desse episódio, O meu Estado natal, Senadora Marluce Pinto, já foi governado por uma mulher. Nos remotos
tempos das capitanias hereditárias, o primeiro donatário da
Capitania do Espírito Santo foi Vasco Fernandez Coutinho.
Este, entr_etanto, morreu prematuramente, e seu filho herdou
a referida Capitania. Decorreram dois anos apenas, e o filho
do primeiro donatário também veio a falecer, sem deixar filh~s. A herdeira da Capitania do Espírito Santo foi, então,
a VIúva do segundo. gonatá.rio; s_eu nome era Luíza Grimaldi,
que foi aportuguesado para Grimalda. Lembro esse detalhe
nesta amena reunião do Senado, com tão poucos Senadores
em plenário, para ensejar que uma unidade da Federação
brasileira poderá ser também administrada por uma governadora num dia que talvez não esteja muito longe. Agora mesmo
o País tomou conhecimento de que, pela primeira vez na
história da nossa Pátria, uma engenheira ocupa o Ministério
dos Transportes. Tudo isso, nobre Senadora Marluce Pinto,
me leva à convicção de que apesar de tantas decepções, de
tantas falhas, de tantas frustraçõe_s não é lícito a ninguém
duvidar da destinação de grandeza deste País. Para que consi- _
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gamos atingir esse nível, precisaremos apenas dar à educação
a prioridade um, a prioridade dois, a prioridade três, procurando não apenas educar o povo, mas também educar a classe
polí~ica. Sem esse esforço adicional de educar a classe política,
contmuaremos a acompanhar episódios que tanto nos entristecem e que tanto nos envergonham e que estão sendo agora
objeto de apuração pela CPI do Orçamento. Fico muito grato
a V. EX" pela oportunidade desta intervenção no seu brilhante
e objetivo pronunciiüil.e"ilto. ---- ---A SRA. MARLUCE PINTO - Agradeço a cooperação
de V. Ex~ e quero, maiS-Uiilã vez; deixar aq-ui o convite para
que, in loco, V. Ex~ possa verificar e referendar que minhas·
palavras estão de acordo com a realidade do ensino em Roraima.
O Sr. João Calmon- O convite está aCeito.
_
A SR• MARLUCE PINTO - Eu termino em seguida
Sr. Presidente.
'
A revista Exame do dia 24-11-93, que rileu assessor acaba
de me trazer, na seção "Vitrine de NegóciOS':r-;- fraz- miüéria-que tem o título: Isca para os· Pequenos. Leio um pequeno
trecho, Sr. Presidente:
"Um estudo da Confederação Nacional da Indústri~ CNI, indicou os Estados que mais incentívam as inicro ·e pequenas empresas. Empatados em primeiro lugar ficaram Ceará, Rio de Janeiro e, surpresa, Roraima."
Percebam. V. Ex•s que a prõpriã. revista, ao- noticiar" os
três primeiros-,--se mostra surpresa com Roraima.
Realmente, o Estado_ do__Ceará, me orgulha profundamente; o ex-Governador Tasso Jereissati_ não é do_ meu pattJ~
do; meus familiares no Ceará flão são políticos; tOda a minha
família mora no-ceará; eu sou ce-arense--de nascimento e--sei
o progresso daquele Estado a partir da -administração -TãsSo
Jereissati, continuada pela administraçãO Cirõ -Gomes.
O Rio de Janeiro-é um Estado que tem condições financeiras; recebe muitos recursos; vemos todos os dias pelos jornais que é um Estado que investe bastante. _
_ __
Agora, por que a surpresa com relação a Roraima'? Porque meu Estado não divulga seus feitás-.
J:Ioje, o. nome cio Govemadf:?r_ Ciro_ Go01es apár€!ce rio=
extenor. Eshve, recentemente, juntamentecom~ 0-GdVemã-=dor Ottomar no Banco Mundial; quando citaram os Estados
a~implentes, citar~m apenas o Ceará. Roraima não _a·epCirê_iUe
nao tem elllpréstlmos, mas desses que têm empréstíffiO lá
fora, Ceará ê o adimplente. Senti-me orgulhosa, porque como
política batalho por Roraima; coopero em votações em reivíi1- dicações como todos os Colegas porque a rilinha' obrigãÇão como política é Roraima.
O GoVernador, quando são publicadas críticas cómo
aquelas recentes da matança dos índios --v. Ex• 1 acompanharam o noticiário âa imprensa, que ficOu duas semanas
a sacrifi~ar _o Estado de Roraima, como se Tosse o cruel
matava md10s, os-enterrava, os afogava. Quando se comprov~>u que não _foi-em. Roraima, mas na Venezuela, a iniprensã.
dtvulgou mutto raptdamente - um dia apenas - no Jornal
,Nacional, que haviam chegado à conclusãq _que não era no.
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Brasil - aí não falaram nem no Estado de Roraima_ - e,.
sim, no país vizinho. E divulgaram essa notícia apena~ uma
vez.
A imprensa abre um espaço muito grande para divulgar
as notícias que causam impacto, o que, infelizmente, não ocorre quando constatam que essas notícias são inverídicas, aí
esse espaço é muitíssimo pequeno. Infeliz daquele de nós,
políticos, quando de forma injusta ou ~rrada é publicada qualquer noticia- já que a divulgação-é-muito ampla -e, quando
se constata que !J~d~ houve, a divulgação não mais existe.
A '?PI está aí, e qualquer um pode Perguntar, depois,
se Roraima recebeu algum centavo. Até hoje, não recebeu
um E~ntavo sequer dessas subvenções ministeriais. Volto a
dizef:-dos recursos que foram liberados para-Rorãlma, recebe!"os o FNDE que destinou um pouco para a merenda escolar,
já que para material escolar, até hoje, pelo menos nesses
três anos; pois ~ desse tempo que tenho conhecimento, por
morar na própna casa do Goverriador, nada foi destinado.
Acompanho o Governador, todos os fins de Semana. em
viagens ao interior do Estado. Dificilmente fico em Brasüia
nos fins de semana, porque nesses-dias viajo para meu Estado.
Por isso, é Que sei das necessidades da população. Quando
apresento emendas ao Orçamento da União, as mesmas têm
o objetivo de estimular o desenvolvimento do Estado. Graças
a Deus, no ano passado, tive a sorte de conseguir aumentar
um pouco o número de emendas e os valores das verbas.
Não tenho uma única liberação de recursos destinados a subvenções. As únicas liberações, repito, da Senadora Marluce
Pinto, são relativas às emendas orçamentárias.
Quero agradecer aos nobre colegas os apartes, embora
como disse o nobre Senador, tenham sido poucos.
'
Falei de improviso porque não hOuve tempo para preparar um discurso. Creio que isso é até melhor porque, à medida
que falamos, vamos lembrando os fatos, vamos falando com
mais ênfase. Eu não gosto de ler porque parece que quando
fazemos issO perdemos a empolgação. Depois- de corrigir este
discurso, vou encaminhá-lo ao gabinete _de cada Senador, de
cada Deputado, para que os mesmos tomem conhecimento,
embora pequeno, do que é Roraima. Isso porque nem tudo
que já foi feito em Roraima fOi dito, nesta manhã, da tribuna
do Senado.
~
Estou muito grata a todos pela benevolência. Quero também aproveitar o dia de hoje, quando se realiza a nossa última
sessão, para desejar a todos os Senadores e aos seus familiares
um Natal muito venturoso, de muita paz, de muita tranqüi~
lidade, e que o ano de 1994, permita a todos nós, neste Congresso Nacional, realizarmos um trabalho em prol da paz e
do progresso. Oxalá não tenhamos mais que andar atrás de
falcatruas e que empreguemos todo o nosso tempo em prol
do desenvolvimento dO nosso País.
Um abraço amigo para V. Ex._.,.
Era o que tinha a dizer, sr. Presidente. (MuitO bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRA
MARLUCE PINTO EM SEU DISCURSO:
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ISCA PARA
OS PEQUENOS
ÚM ESTUDO 01\ Confedcr:A·
çáo Nacional da

lndústri:~.

EsttJdos que
mais int.:entivam as micro e
pequenas empn:ns. Empau·
que O!õ italianos nem supõem do~ em primeiro lugar rica·
que C:tl~tam. Emboro o negó- r1m Ceilrt. Rio de Jnneirõ c.
cio -renha ~ido fC('hado cm ou- surpresa, RoraimtJ. A equípe
tubro, o conTrato ainda nio foi da CNI que fez: o estudo leauinado. Até agora. o Bt·asil vou cm conta quauo criU:rlos·
era o único põ1{S tOns da Euro- linta:s de fin&r~Ciamemo (v~u
pa cm que 1 Benenon nJo ti• q"adr~). politicas l'iSC31~.
nha .16Cios. Para anunciar u subsídios pll'l instalacoóc-s
mudançu. o próprio Luciano (terrenos. encr;:i3 etc.) c a
lknctton, comlndantc da
multinacional icaliwna. virá 10
Brasil no Inicio de 1994.
Desde que se lnJulou no
Brallil. na década pas~ada, a
8enetton ~ cnfn:ntO\I problo·
mas. o maior dele,; roi com a
~e de: franquias.· O nOmcro

CNI. indicou

O!':

desbUrocntiuyto na tlorn do::
abrir um ne&Oclo.

Em Rorai-

ma. por Cxcinplo, corra um
proarama ln6d.lto no pais. o
~tado axtec que nu c:onc::or~ncias f)\lbllcas as crandes
empresas estejam c:on60f'C11·
du a pelo menos uma micro

cJc-foju, que Chc:IÕ-u a:Joo nO ou pequena, promovCndo. m.~
começo dos anos 80, caiu pa- slm. parcerias. Corn o astu•
ra a merwdc em meio a ven· do, a CNI espera estimular os
das fraca~ c desorp.niuç!o. sovemos: estaduais • ~dota
A mil fr~~c p1recc ter passado. rem mais- medlcias de inc:entiO racuramcnto pulou de IS vo. Incrementando o trabalh.:.
milhões de dólare' ent 1992 das pequena$ cmp~sas. Mai~
pue 27 milhócs Cite ano.
infonn\Çõcs pelo telefone

1021) ,32-1384, ela CNI.
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Tabala3
Brasil: PIB per Cllplttl a Custo de Fatores por

Unidade Federada ("') em Ordem Decrescente de Valor
1990
Em US$-

Unidade Federada
1
2
3
4
5

PIB per caplta

São Paulo
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul

6 Santa Catarina

4.140
3.726
3.011
2.940
2.917
2.817

7 Amazonas
8 Paraná

2.644
2.608

9 Amapá

2.596

2.562

1o Esplrlto San!t'
11 Roraima
12 Dis1rlto Federal
13 GoJá8

2.500
2.346

1.654

14 Acre

1.667

15 Bahla
16 Mato Grosso

1.663

17 Pernambuco

1.343

18 RondOnla
19 Sergipe
20 Pará
21 Alagoas

1.239
1.124

1.398

1.065

22Maranhlo

1.040
1.032

23 Rio Grande do Norte
24 Ceará
26 Paralba
26 Plaul

1.004
708
541

1.023

Fonte: FGV~EBAP: Valores do PIB projetados pelo Programa dos Estados;
dados brutos da população: IBGE,_PUqul.. N•clonal por Amoatr• de
DomlcD101, 1880. (•) Exclusive o Estado do Tocantins.

A disparidade econõmica se reflete em dlspafldades sociais: a expectativa de
vida, a escolaridade, a mortalidade infantil e outros Indicadores sociais desfrutam de melhor
situação nas regiões de maior nível de renda. (Ver tabela 4).

Tabela 4
Brasil: Disparidades Sociais entre as Grandes Regiões
Expectativa da Vida (EV, 1968), Taxa de Alf-tlzação (TA, 1988),Mortalldada Infantil (MI, 1980),
Pobreza Absoluta (PA, 1988), fndlce de Desenvolvimento Humano (IOH, 1987~88)
Região

EV (anos)

TA(%)

MI

PA(%\

f

IÓH

(por mil nasc.)
- - --·;

Sul
SUdeste

Nordeste
Norte

Centro-oeste
BRASIL

70.1
67,1
58,8
68,2
68,4
64,9

87,5
88,2
63,5
68,1
63,1
81,1

61,8
74,5
121.4
72,3
70,3
87,9

20,6
14,8
51,2
24,6
24,7
26,2

'0,872
0,852

0.575
0,780
0,818
0,794

Fonte: MI ·Hélio Jaguariba e outros, Braall, R.torma ou Cllo&, Ed. Paz e Terra, Aio de Jane1ro, f9f;l9 ..TA,
EV. PA- Roberto Cava!canti de Albuquerque e.R. Villela, A SltUIIçiO Social_ do Braall: um blllanço de
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavra ao Senador Júlio Campos.
- ---

Concedo

O SR. JÚLIO CJ~:MPOS (PFL-MT. Pronuncia o seguint<
Presidente. Srs. Senadores, no dia de hoje,
precisamente as 15 horas, estará entregando o cargo de Ministro de Estado da Integração Regional, S. Ex~, o Senador Ale·xandr~ Costa, nosso colega, que, de outubro do ano passado
·at~ hoJe, exerceu aquele Ministério com competência e dinaI111Smo.
----Mesmo enfrentando uma campanha das mais radicais praticada pela imprensa brasileira quanto ao seu trabalho, mesmo
enfr~ntando os nossos adversários polítiCos, _aqueles que não
quenam, de_ ~on_n~ alguma, o sucesso da_ sua administração
frente ao Mm1steno da Integração Regional, o Ministro Ale·xa!ldre Costa sai, hoje, de cabeça erguida pelo dever cumpndo.
-·
Companheiro nosso do PFL, brilhante Senador que já
;exerceu as mais variadas funções de_ c;:9Inando nesta Casa,
--entre elas, a dignificante e difícil função de 1" Secretário,
quero dizer ao ex-Primeiro Secretário, ao eX-Primeiro Vice~residente do Senado, Senador Alexandre Costa, que neste
'tnst~nte em que S. ~ entrega o Ministério da Integração
RegiOnal ao seu sucessor indicado, General Romildo Cahim
temos que nos congratular pelo seu trabalho, pela sua luta:
pela sua enorme vontade de servir ao Brasil.
'
Agradeço a S. E~, principalmente em nome do povo
·mato-grossense, pelo apoio dado ao trabalho do Governador
daquele Estado, Dr. Jaime Campos. Não foram grandes os
recursos, mas a maneira singela, a maneira educada com que
atendia a todos é louváveL Há vários colegas nossos da Câmara
e do Senado que, ao assumirem qualquer Ministério mudam
o tratamento dispensado ao colega parlamentar, se' trancam
com a sua assessoria, não recebem em audiências e dão "chá
de cadeira" aos representantes legítimos_ do povo' brasileiro._
Isso não ãconteceu Da gestão de Alexand-re Costa. Como
Ministro, S. E~. com humildade, com Simp-liCidade, trabalhava das 8h da manhã até às lOh, ou às llh da noite, recebendo todo parlamentar. S. Ex:'! recebia qualquer parlamentar
que o procurasse, a qualquer instante do seu dia de trabalho,
para expor os seus problemas, e, dentro das _limitações dos
seus recursos, não deixou de ser atendido. Sabemos quanto
problemaS. E~ enfrentou, principalmente nesta última gestão
económica, das dificuldades para liberação de recursos que
o Ministério da Integração Regional teve no Orçamento da
União de 1993.
Foi muito difícil conseguirmos uma reuníãó-com.- O Ministro. d~ Economia, Fernan~o f!e~~ique Cardoso, para que S.
Ex liberasse os recursos teíerentes à Sudene à Sudam órgãos de desenvolvimento da nossas regiões -:- e ta_ID_bém
os recursos do Ministério da Integração Regional. Havia má
vontade dos tecnocratas em relação à ttârfsferência desses
rec':lrS?s para os cofres do Ministério da Integração, o que
preJudicava ?S Estados e Municípios brasileiros, prlncipalmente os mais pobres.
. Neste momento, em meu nome pessC)"ãl~-em nome da
ó~ncada federal de Mato Grosso, quet no -senado, quer na
Camara, e em nome do próprio Governador do Estado_ de
Mato Grosso·, Dr. Jaime campoS, quero registrar rios Ariais
do Senado Federal uma mensagem de agradecimento pela
m~~eira cordial, pela competência, pela fineza com que o
Mimstro Alexandre Costa recebeu e atendeu aos pleitos de
Mato Grosso.
. .

disc~rso.) --~r.
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Estamos montando uma Comissão de Senadores e Deputados que, às ~5 horas, irá assistir à transmissão de cargos,
para, em segmda, trazê-lo de volta à sua Casa, o Senado
da República. Que S. Ex~ volte triunfante, de cabeça erguida,
contra tudo e contra todos, mostrando para o- Brasil -que o
homem simples e humilde que representa o Estado do Maranhão também tem condição de ser um grande Ministro pelo
Brasil.
Parabéns ao trabalho que o Senador Alexandre Costa
e su~ equipe desenvolveram frente ao Ministério da Integração
RegiOnal. Tenho certeza que, amanhã, o Senado estará de
braços abertos recebendo esse nobre colega, esse nobre companheiro que sempre hon-rou esta Casa do Congresso.
A Sr' Marl,1:1_ce Pinto - Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Júlio Campos?
O SR. JÚLIO CAMPOS -Com muita honra Senadora
Marluce Pinto~
'
A S~ Marluce Pinto - Realmente, comungo com suas
idéias, porque muitas e muitas foram as vezes em que--estive
no ~ini.stério da Inte~!!çã2 Regional. Nã~ precisei sol:icitar
audiencta, porque na pnmerra vez que o fiz o próprio Ministro
telefonou-me, dizendo: "Meus colegas não marcam audiência.
Meus colegas eu recebD_na_hora em que chegam". Quando
chegávamos, já havia ordem para que passássemos diretamente para sua sala, onde éramos recebidos na frente de
qualquer pe~soa que lá estivesse. Foi um colega de quem
poderemos diZer que realmente não mudou. Assumiu o Ministério:: continuou senao-àinl&o de seus amigos. Ainda, ontem,
recebi um telefonema do nosso colega comunicando-me a
liberação de uma de mi~has emendas orçamentárias para o
programa de irrig-aÇão:--Quero estar lado a lado com V. Ex~
para trazer a esta Casa, com muito orgulho, nosso colega
Alexandre Costa.
O SR. JÚLIO CAMPOS -Muito obrigado.
O Sr. Meira Filho- Permite-me V. Ex~ um aparte, nobre
Senador Júl~o Campos?
O SR. JÚLIO CAMPOS - Pois não, Senador Meira
Filho.
O Sr. Meira Filho - Senador Júlio Campos, quero comu~gar do mesmo sentimento de V. Ex~ Tenho acompanhado
aqm nesta Casa, desde que cheguei, a atuação do ilustre Senad?r :Ale~a~dre Costa. V. E~ emite conceitos elogioso~ que
sao JUSttsstr;tos. Rest~ agora a esta Casa recepcionar o ilustre
Senador que volta para o nosso convívio. Que S. Ex• seja
bem-vindo. Tenho certeza de que o trabalho que prestou ao
Brasil será, sem dúvida, reconhecido pela Casa e pela Nação.
Parabéns a V. EX" pelos conceitos elogiosos e justos "referentes
ao Senador Alexandre Costa.
O SR. JÚLIO CAMPOS- Muito obrigado, Senador.
Incorporo, com muita honra, ao meu pronunciamento
os apartes da eminente Senadora Marluce Pinto e do eminente
Senador Meira Filho.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, estou muito feliz em
poder falar para o Brasil, através do Senado Federal, do conceito que temos da figurá_!tiÇifumental, humanística de Alexandre Costa.
Outro assunto, Sr. Presidente, também me traz à tribuna.
O Brasil precisa crescer!
O aforismo deve ser interpretado literalmente: trata--se
de juízo de necessidade. não de conveniência. Somos um País
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de grandes dimensões territoriais ainda a serem ocupadas,
com dramáticas carências sociais, temoS. uma população jovem
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das relações sociais. E equivocado, todavia, supor que, nô
caso brasileiro, a presença do capital estrangeiro na economia
que ainda cresce a taxas elevadas, agravan<fo paulatinamente
nacional possa representar ameaça a nossa soberania .. Em
os já altos níveis de _subemprego e desemprego estruturais.
primeiro lugar, nossa economia é complexa e diversificada,
Apenas para evitar o agravamento do_ desemprego oBraestando. além disso, sujeita a variadas formas de intervenção
sil precisa crescer no mínimo 6% ao ano. Por outro lado, -muitas vezes indesejáveis -do Estado sobre a ioiciativa
para gerar empregos em ritmo compatível com o aumento
privada, o que impede que as decisões que determinam as
numérico_ da força de_ trabalho e, ao mesmo tempo, reduzir
ações nos campos económico, social e político fiquem fora
os índices de subemprego e desemprego, o crescimento de
do controle do PaíS. Em segun~o _lugar, os limites à autodeternossa economia precisaria manter ritmo não inf~rior a 7%
minação de .um País como o Brasil, com a jmportância econô~
ao ano.
mica e política que o carac.terizam neste final de século. não
Mas a necessidade de crescimento não é somente questão
estão na f_a)ta de con~role sobre as decisões que o afetam,
de dar emprego a nossa gente. Urge, outrossim, elevar seu
mas sim na insuficiência de recursos económicos para ·aten:der
padrão de vida. Muito embora sejamos detentores do décimo
às. aspirações de bem-estar d.e sua população. Em terceiro
primeiro maior PIB do mundo ocidental, nossa renda per
lugar, a divisão internacional do trabalho e as relações comercapita equivale a apenas 17% da rend_a média dos países indusciais entre as nações há muito não estão determinadas pelo
trializados, situando-se atualmente em cerca 2 mil dólares.
cqnce.ito d~ que os países pobres devem manter o papel de
A permanecer a situação atual de contínuo agravamento
exportadores de produtos primários enquanto os países desende nossas mazelas sociais e apro1undaroento das já gritantes
volvidos se especializariam na industriali;z;a.ção. e_ exportação
desigualdades, haveremos de nos defrontar, inevitavelmente,
de produtos manufaturados. Na verdade, aliás, a internaciocom movimentos de convulsão social.
nalização do capital foi um dos_elemep.tos fUndamentais na
ruptura desse padrão, tendo as empresas de capital estrangeiro
O esfo_r_ço pela imprescindível retomada_ do deseJlvohdmento económico implica na mobilização mais rápida de recurcontribuído desde o século passado para a modernização e
sos que tomem auto-sustentável e persiste_nte o crescimento
crescimento da economia brasileira.
da produção per capita de bens e serviços à disposição de
Admitindo-se que captação de recursos externos é imnossa população. Tais recursos, evidentemente, só podem ser
prescindível para o desenvolvimento nacional, cabe questionar
buscados em duas fontes: a poupança internã e o capital estrana forma mais conveniente_ de o País atraí-los.
geiro.
Historicamente. o Brasil tem preferido tomar capital de
Quanto àquela, é forçoso reconhecer sua ineficiência. _ empréstimo ao invés·· de estiiimlar a entrada de capital de
A baixa propensão a poupar do brasileiro, embora em parte
risco, com o entendimento de que seria conveniente _deter
talvez possa ser atribuída a causas culturais, tem, com certeza,
o controle do capiütl. Essa opção tem sido seguramente mais
motivos bem mais concretos.._ Ocorre que os já reduzidos paonerosa após a alta da inflação e juroS internacionais de r979:
drões de consumo do povo são, na prática, incomprimfveis.
para cada 100 dólares de capital aplicado no País em 1989,
A agravar a pouca expressão da poupança interna, existe
por exemplo, remetemos 11 dólares de juros e apenas 8 dólares
a circunstância de que um país com as características do Brasil,
de remuneração do capital de risco. Em 1988, enquanto as
ao contrário dos países adiantados, é instado a despender
despesas com juros alcançaram a cifra de 10,6 bilhões de
grande parte de seus recursos de investim-ento em infra-esdólares a remessa de lucros e dividendos em poUco· superou
trutura básica de saneamento, educação, transporte, habitaa casa dos 1,7 bilhão de dólares.
ção, saúde, telecomunicações, energia.
Ocorre que as empresas brasileira.s de capital estrangeiro
Portanto, as metas de crescimento económico acelerado
reaplicam aqui a maior parte dos lucros. Em 1988, 2/3 do
só serão alcançáveis pela absorção de recursos externos que
lucro gerado por essas empresas ficaram no Brasil. Em relação
complementem a poupança doméstica.
à renda gerada internamente, também são pequenas as remesPara avaliarmos a relevância da participação dos capitais
sas para o exterior: em 1985, o montarife de luc~;os, dividendos_
externos em nossa economia, podemos tomar como exemplo
e pagamentos de serviços remetidos para o exterior por todas.~
o período de 1970 a 1985. Naquele período, a taxa média
as empresas brasileiras de capital estrangeiro, i_rtdustriais (
de investimentos no País foi de 20,8% do P.IB, sendo 16,2%
não-industriais, "correspondeu a menos de 7% da r~nda gerada~
firianciados com poupança interna e 4,6% financiados_ com
no País apenas pelas empresas brasileiras de capital estrangeiro:recursos externos. O crescimento m~dio J):rJJJ.fll do PJS, naqueiridustriais.
les anos, foi de .5,6%. Se não houvéssemos contado com o
Frente a esses dado.s., Sr. Presidente, Srs. Senadores, fica=
capital estrangeiro, e levando-se em conta que dificilmente
evide_nte ~- yantagem ~mparativa na captação de capital deteríamos podido substituí-lo por poupança interna adicional,
risco em relaç_ão.à captação de capital de empréstimo.
o crescimento do produto ter-se-ia limitado a 4% ao ano,
insuficieilte·s para gerar empregos no mesmo ritmo do cresciMas a s1mptes e tria constataçao do maior ou meno(
mento da força de trabalho, ampliando assim o desemprego
custo do capital intemalizado no País diz muito pouco do
estrutural.
papel das empresas de capital estrangeiro na nossa vida económica e social.
Apesar das evidências de que é imprescindível ao desenvolvimento nacional, o capital estrangeiro foi e ainda é visto
No presente, o investimento estrangeiro se concentra,_
majoritariamente, nos segmentos mais dinâmicos da indústria~
por muitos com certa desconfiança, porque o associam a formas modernas de exploração e colonialismo.
de transformação. Sua participação nesse setor é muito expressi•·:.:.. Estírrfa.:se-qtre~ ern).285, as ~~presas brasileiras de capital'
Não contestamos, Srs. Senadores,. a necessidade de se
eStrang~.iro responderam por 25%--do PIB industrial (ou 21
alcançar equilíbrio entre o desenvolvimento económico e o
bilhões de dólares), por 18% do emprego no setor (perto
desenvolvimento político, que envolve o controle do País sode 983 mil empregos diretos) e por 32% dos impostos indiretos
bre o processp. decisório nos campos político. económico e
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recolhidos sobre o valor adicion3.do nessa atividade ( 4,8 bilhões de dólares).
No que tange à mão-de-obra, todavia, o mais significativo
na ·cohtribuição dada pelas empresas de capital estrangeiro
não é o núrner~-- de postos de trabalho por ·elas oferecido.
O que importa observar é que, usualmente, quanto mais intensiva em ·capital é uma atividade, mais qualificada é a mão_-deobra requerida para opct"â-1a, maior é a_ produtividade do
trabalho e maior é o salário pago.
A existência de demanda por trabalho qualificado e de
condições em que possa set ·treinado é um dos fatores mais
importantes de mudança estrutural requeridos para o desenvolvimento econômico, razão pela qual as limitações de ç;apital
e tecnologia são as restrições mais sérias pafa a continuidade
dos processos de desenvolvimento.
Essas características estão claramente associadas às emM
presas brasileiras de capital estrangeiro. Elas pagam; em méM
dia, salários 49% mais elevados do que as demais empresas.
Estima-se que, enquanto as empresas brasileiras de capital
estrangeiro pagaram salários médios em torno de 350 dólares/mês em 1985, as empresas brasileiras de capital nacional
pagaram salários mensais de 236 dólares, potqlle se concentram em atividades que requerem rpenos capital e onde a
produtividade do trabalho é menor. _
De maior expressão ainda é a contribuição do investimento estrangeiro para a solução de um dos principais problemas com que o Brasil se dcfrortta; qUe é a restrição·ae·di\lisas.
A existência de investimentos estrangeiros usualmente
cria laços entre o país de origem e o país receptor do capital,
laços que se expressam pelo estreitamento das relações comerciais e culturais.
Uma das formas mais visíveis desse relacionamento são
as transações com mercadorías. Onze, de um total de 65 países,
detêm 90% de todo o capital de risco aplicado n_9_ Brasil.
Esses países, em 1989, foram o destino de 62% das exportações
brasileiras, a origem de 53% das importações que efetuamos,
e com eles o Brasil realizou superávit comercial de 11,7 bilhões
de dólares, equivale.rttes a 73% do_saldo da balança de comércio naquele ano.
As empresas brasileiras de capital estfangeiro, diretamente, são responsáveis por grande parte do comércio exterior
brasileiro, especialmente de produtos industriais: em 1986 elas
exportaram 3,5bilhões de dólares de produto.s manufaturados
(28% da pauta desses produtos). Estíma-se que tenham gerado
saldo superavitáriO de 1,2 bilhão de dólares, que correspondeu
a cerca de 10% dO saldo comercial daquele ano, excluindo-se
as importações de petróleo e derivados. __
O esforço de exportação dessas erripresas tem sido_IDaior
do que a média: de 1980 a 1990, suas exportações cresceram
ao ritmo de 10% ao ano, enquanto o tota_l das exportações
brasileiras aumentaram 5% ao ano. Esse comportamento garantiu que o saldo comercial das empresas brasileiras de capital
estrangeiro quintuplicasse no perlodo, apesar das importações
efetuadas por elas também terem aumentado.
Quanto à contribuição do investimento estrangeiro de
risco para o desenvolvimento económico do País a médio
e longo prazos, um dos principais aspectos é a transferência
de tecnologia.
Sem dúvida a competitiVidade dos produtos brasileiros
no exterior - tanto os produzidos pelas empresas de capital
estrangeiro quanto os fabricados pelas empresas de capital
nacional - se deve ao avanço tecnológico do País. E nessa
questão o papel do capital estrangeiro tem sido_ fundamental.
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A demanda criada, pelas empresas de capital estrangeiro,
para componentes _e insLJ:mos fabricados no País e adequados
aos produtos fabricados com tecnologia avançada desenvolvida no exterior exige dos fabricantes nacionais níveis- cada
vez mais elevados de qualidade. Para alcançar esses níveis,
difundem-se ondas de novos conhecimentos, de tecnologia
paralela, que são indispensáveis â ·mateiializa.Ça.O da tecnologia
central, trazida pelas empresas de capital estrangé"ir6, em- i].o.:
vos e melhores produtos.
A difusã-o dos padrões tecnológicos internaciónais deriva,
além disso, do aperfeiçoamento técnico. e prOfissional do pes·
soai que trabalha nessas emp_resa~_, pois uma de suas características é o investimento que fazem em capital humano.
Mas essas formas diferenciadas de_ atuação das empresas
de capital estrangeiro sãO ainda às vezes interpretadas como
sinais de poder e de ameaça ao desenvolvimento das empresas
nacionáis. Sob esse argumento desconsideram-se todas as flagrantes vantagens da presença do investimeiito externo em
um país pouco desenvolvido.
O argumento, todavia, além de parcial é falacioso. A
análise objetiva dos dados mostra ser infundado o temor de
que-as empresas de capital estrangeiro possam inibir o fortale·
cim-ento da empresa nacional. Detêm elas menos de 8% do
património das empresas, e sua partiCipação no mercado (excluindo o setor financeiro onde sua participação é ainda menor) não deve chegar a 20%. Verificou-se, além disso, que
sua partiCfpà"ção vem: declinando nos últimos anos, cedendo
espaço não apenas às empresas estatais, mas também âs em·
presas privadas nacionais. No que concerne â margem de
lucro sobre vendas, em nove dentre onze anos pesquisados
ela foi cerca de metade nas empresas de capital estrangeiro
em relação às empresas de capital nacional.
Sr. Presidente, Srs. "Senadores, no novó cenário-mlúl~hiC
não é suficierite produzir: é preciso produzir Com custo, qualidade e preço competitivos internacionalmente. O modelo de
desenvolvimento liderado pelo Estado e baseado na substituição de importações, adotado até o presente, já nãó oferece
condições de sustentar o desenvolvimento do País.
A hostilidade contra as empresas brasileiras de capital
estrangeiro, o fechamento da economia ao extejiár-e-ã Trlstabilidade macroeconômica cOlOcaram ·o -Brasil na singular posição
de receptor de fluxos decrescentes de investim~nt_os ~stran
geiros, quando esses recursos estão âunieiltando de forma
extraordinariamente rápida em todo o mundo. É hora de
derrubar barreiras, fortalecer a Iivre iniciatiVa.- e se integrar
ao mundo para recolocar o Brasil no caminho do desenvolvimento.
----Nessa nova conjuntura, o papél da Empresa Srasileira
de Capital Estrangeiro será ainda mã.is importante do que
foi até agora. Afinal, no mundo inteiro, o investimento externo vem assumindo, mais e mais, a função de elemento de
integração e de principal motor de crescimento das economias
nacionais.
- Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador João Calmon.
O SR. JOÃÜ CALMON (PMDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr4' e Srs. Senadores,
acabamos de celebrar em Venda Nova do Imigrante, em meu
Estado, o 509 aniversário da primeira missa celebrada pelo
padre Cleto Caliman, vigário da paróquia local. Sacerdote
modelar, o padre Cleto completara pouco antes, a 9 de outu-
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dores tão dedicados e -inSpliãdos- qua:nto_~le para ampliar sua
bro, seus 79 anos d'ei.dade, em umh'vida toià\mente dedicada
'ineXcedível obra. (Muito bem!)
ao amor ao próxirilo.
-- - -~
__ _ _
-Priniogênitó dos_l6 filhos de FioraVa;tltç ~C3limãn~ e Ma!ia.
Catnieli, Cleto tomou-se conhecido na então-pequena_ Venda
0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
Nova pela sua vivacidade e inteligência. Cónta-:S_e ·até_-boje
a- pata-vra ao nobre Senador M~rCo_ MacieL_
na cidad~ que aprendeu a ler, ainda pela cartilha itafiana
que se usava na comunidade local, em apenas uma semana.
O SR.MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o seCotno é de praxe nas famílías orig1náriaS da imigraçãO eurogui_n~e discurso.) -Sr. President~, _s~s e Srs. Senaçfores, regispéiã õ velho Fioravante matriculou-o no Instituto Salesiano
tro nesta Casa, um_acop~ecimento auspicioso pãra a vida do
Anchieta, como interno. - -'-_
meu Estãdo. Mês passado tomou posse na Academia PernainOeto completou o antigo primário no Instituto Salesiánó,
bucana.de Letras o escritor Ariano Suassuna.
localizado no municípiO capixaba de Virgfriia;-hóje Jaciguá,
Eleito por unanimidade para ocupar a cadeira n" 18 da
mas precisou transferir-se para São Paulo em 194~, para comAPL, Ariano Suass_una chegou à Casa de Carneiro_ Vilela,
pletar o ginásio, em-LaVrinhas. ~e:mpre seqU:.iOSos de sa~r.
para enriquecê-la com seus trabalhos e sua inteligência, já
prosseguiu seus estudos no Novtctado Salestano da capttal
na _condição c:Je imqrta.L Membrç:t da Acade:p1ia Brasileira de
paulista. Preparou~se então para o magíStéi'iõ 110 Liceu Co~a.:
Letras ~_da .Academia Taperoense de Poe-.:;ia, esse paraibano
ção de Jesus, em São Paulo, fonnando-se em nível supenor
de João Pessoa, cuja obra, impreznada da poesia oral dos
em 1939. A partir daí seguiria o Curso S_uperior~de Teologia,_ cancioiÍeiros populares, revela-se ão mesmo tempo regional
ainda entre os salesianos, -ordenando-se sacerdote a 8 de dee universal, tem seu valor reconhecido além das nossas fronzembro de 1943.
..
~
teiras e suas peças teatrais traduzidas e representadas_em diverOrdenado em São Paulo, no Santliãfi_õ dO Cor"âção de
sos países.
Jesus, pelo bispo miSsióiiário-·nom PedrQ _Massa, o padre
Ao saudá-lo na Academia, o escritor Potiguar Matos,
Cleto Caliman sigriificati Vaniente-eSCOlheria seu mun~cípio na- ressaltou u-m aspecto do universo suassuniano que o próprio
tal para celebrar a primeira missa. 'F:;i a 25 de' dezembro
auto_r considera s_ua marca__ mais c~racterística - a união. dos
de 1943. Mais tarde, sempre dedicado à terra em que nascera,
contrários. Convicto de que ninguém melhor do que Ariano
levaria os salesianos para Venda Nova. Hoje, seu município Suassuna sintetizou e interpretou com tal poder sugestivo a
pode orgulhar-se do Colégio SalesianO, de alto -níVel e- ampla própria obra, Potiguar Matos transcreveu suas palavras: "Se
folha de serviços prestados à população.
exalninannos o Povo brasileiro do ponto de vista de_ seu comAntes disso, porém, o padre Cleto teria U:ril'longo camiportamento social, de s_ua psicologia, de sua História, de sua
nho a percorrer, sempre fazendo o bem. Trabalhou no peque- Arte, de sua Literatura, encontraremos sempre essa tendência
no município--de Ascurra, em Santa Catarina, tr~ns~e~indo-se assimiladora e_ unificadora de_ contrários ~ o_ espírito mágico
cinco- anos depois, já em 1949, para o Cólégio _Santa Rosa,
e fantástico complementado pelo realismo crítico e satírico,
em Niterói, e daí para Silvânia, Goiás, oõ.-de perman_eceria
metamorfose da florescência e- da decomposição; cotidiano
até 1955. Seria diretor do Ateneu de Goiânia de 1956 a 1958,_~ e quimera;( ... ) violência e mau~gosto do popular e refinaquando recebeu a missão de fundar a Obra Salesiana de Rocha mento do erudito;( ... ) o lirismo personalista e o social coleMiranda, no Rio de Janeiro.
_
-- ~
ti-9o;- ãs convenções e a festa; o Be_lo e o feio; o espírito
Durante i6 ~nos o -admirável Padre~ cODSúillU a -obra
profético e _o comportamento orgiástico; o vegetal da Mata
de Rocha Miranda, um dos grandes. trabalhos da vida tão
e ·o jjiserto do Sertão; o Trágico e o _Cómico; a aldeia e
dinâmica. Só em 1976, com 62 anos, retornariá:àV~mda Noya, o mundo; otimismo e pessimismo; a embriaguez da Vida e
como diretor do Colégio Salesiano, função que desempenharia
a ciilza da Morte; o Dramático e o Humorístico; o fogo da
por sete anos. Em 1984, entretanto, seria novamente-chamad_o
destruição e o culto da florescência e da ressurreição" •. _
à Silvânia, para dirigir o colégio Sa~e~ahO l?~L __ ~e~ot;t!na
Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, Ariano Suassuna
em 1989 a Venda Nova, ond~ é vigáno e conserva sua_s ~~v1da- _ foi, desde cedo, um apaixonado pelo belo idioma português.
desregulares, como _orientador, na instituição de ensmo que Professor desde os 17 anos, aprofundou seus conhecimentos
ajudara a criar e a desenvolver.
_____ , ---,
de nossa língua estendendo seus estudos até o português meO padre Cleto Caliman tornou-se ~rahecído de~~liJ9r.ma •. ~ dieval e o Latim, onde fez descobertas que influenciaram
em vários Estados e em toda a comunifiJl.d~- salesi_ana, pela
diretamente sua vocação e seu trabalho de escritor. Descobriu
sua inteligência e cUltura. Demonstrou ainda_-:--ª- população
que o português falado pelo povo sertanejo era muitO próxide muitos municípiOs o _cOnfiiinã- ~--extraOrdinária -_conipe_~ mo,_áitida, Qo dfaletO que dera origem aos dois idiomas irmãos,
o galego e o português.
~
~ ~
~
tência e espíritO de OI'gáilizáçãQ,-criando iD.stituiç6es-d~_ -ensi~o
e de cultura, assim como viabilizando e desenvolvendo outras
Já aos 19 anos, revelava seu amor pelo português dos_
já existentes.
_
__
troVàdo_res e troveiros,_que prenunciava a de nossos_ folhetistas
e cantadOres~ Sempre procurando colocar-se do lado do Brasil
Mais do que tudo, porém, o padre Cleto Caliman revelou
a que constitui a maior caracteristica dõ_líde_r; _a_ integraçãp _ real e autêntico, em 9 de outubro de 1970,_Ariano Suassuna
inaugurou o Movimento Armorial, cujo propósito é a realizaperfeita com a comunidade, sabendo ao mesmo tempo comção de "uma arte brasileira erudita a partir das raízes populares
preendê-la e conduzi-la. Em to_das as áreas nas qu~is trabalhou
da nosSa cultura••. Segundo sua própria defiriíçãó; á cOncepçãO
soube deixar a sua marca, ao mterpretar os _a~s_e~ÇlS da popu·
da--3rteo
é ,-a relação entre o espíiíto mágico dos
lação e trabalhar no sentido de a_tendê-I_ç_s .. F:oi _assim q_ue
folhetos_ do romanceiro popular do Nordeste (literatura de
invariavelmente sua simples presença garantiu o verdadeirO
desenvolvimento das comunidades, especialmente nas áreas cordel) com a música de viola, rabeca ou pífano que acomda educação e da cultura, sem falar na assistência sodal. Dese~ panha suas canções- e com a xilogravura que ilustra suas capas,
assirp-como·o espírito e a fonita-das artes e espetáculos popujamos não apenas que prossiga em sú{ )_tita, no diii_aiP.ismo
de seus 79 anos, como também que surjam outros trabalha- lares em correlação com esse rom-anceiro".

armonal-
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para as Academias das_ qú3.is faço parte hoje. Tais unanimidades, além de raras, surgem apenas de circunstâncias espebrilhante artigo sobre o novo imortal, intitulado "Mitos Serta~ ciais _ que cercarp. a candidatura. Na Aca9emia Srasileira, fui
nejos de Suassuna", saudando o novo_ membro da Casa de eleito pOr unanimidade_:_na.época, havia 37 acadêmicos vívos
e eu obtive 37_ votos. Mas isto sOmente sucedeu porque, tendo
Carneiro Vilela, que lá chegava "porejando conhecimento
retirado em favor de Otto Lara Rezende uma -candidatura
do nosso romanceiro popUlar" ( ... ) com "o ceQário" das secas,
que fora lançada por Rachel de Queirqz e _A4oni~s__ Fi!ho,_
com as suas soalheiras intermináveis". Para Magalhães Melo,
Suassuna - o grande escritor do "Auto da Compadecida", os outros AcadêmicOs. çomo meus amigOs João- Cabral de
Melo -Neto_e Jorge Amado, ficaram_ se s.entin_dÇ) no cJ,ever
do "Romance d'A Pedra do Reino", da "História do Rei
Degoladon, de "O Santo e a· Porca" e de tantas_ qutras obras,
de retribuir meu gesto, o que termirioU resultando na unani..
__ ____ _
_
midade. . _ _
revela os seus mitos sertanejos "da Fome e da Morte"( ... )
Assim, não foi por desejar unanimidade que_ não tornei
"navegando conscientemente da Utopia à Quirilera, da Alegoqualquer iniciativa após as gelierosa.s palavras de Luiz Delgado
ria ao Símbolo".
e Valdemir -Miranda. É que, por uma disposição puramente
Não só Luiz Magalhães Melo chama a atenção para a
pessoal, eu resolve~a há m.u.ito tempo jama1s disputar a honrapresença de mitos no universo do autor. _Ariano Suassuna
ria. Decidira que somente entraria para unia instituiÇ.ã6.C!)mo
é um intelectual de características raras Ef pei"sonalfssimas.
esta se pela maioria de seus integrantes fic;asse.ctaro para
No Brasil, e em pleno século 20, a Idade Média permanece
revivificada através de sua arte literária. Em meados deste
mim que a própria entidade, correspondendo a meu desejo,
também me quc!riã. Foi por isso que somente vlm pai-â cá
ano, a professora Ugia Vassallo publicou um livro que contri~
bui, de forma decisiva, para o melhor conhecimento da produquando a maioria dos Acadêmicos, liderada por Potiguar Mação suassuniana, intitulada "O Sertão Medieval --Origens
tos, e num gesto de generosidade que nunca esquecerei, precedeu a uma inscrição que depois referendei, cumprindo todo
européias do teatro de Ariano Suassuna", ressaltando a imporo ritual prescrito. Maioria aquela que logo foi acrescida, graças
tância de sua obra erudita, baseada em modelos populares
transpostos aos parâmetros da alta cultura.
ao gesto_ também de generosidade e grandeza praticado por
Sr. Presidente, Sr-"5 e Srs. Senadores, ·os brilhantes proCláudio Aguiar, que retirou sua Candidatura para que ela
nunciamentos dos académicos, qúe incorpOro a este discurso,
n_ão _fosse obstáculo à minha. Declarei n_a época, e t:.epito
dão a medida exata da importância da chegada à Academia
agora, que a_ úniCa çoisa qúe lne levava a aceitar tãl desistência
Pemambucana de Letras desse grande escritor _qúe se auro..:re~
era o fato de ser mais velho, o que me dava a precedência
trata como um ser que pertence "aos povos·c:~:fstánhos e insuladentro da ordem natural das coisas.
res - também insulados - da Rainha do Meio-Dia, povos
Explicãda assiin a modo de introdução, minha en.tiad3
integrantes da Raça parda e bruna do mundo, isto é, povos· para a Academia Pernambucana de Letras - distinção que
ao mesmo tempo notumos e insulares, apolíneos e dionislacos,
muito_ me honra_~-passo então a cumprir a normã. de refelir~se
mais dançarinos e músicos do que reflex1vos,--niaiS da plástica
o novo Acadêmico a seus ant~ce~ores na Cadeira, pois; aà _
sensual e da pulsação do ritmo estético do qtie da abstração".
que parece. é nisto que se resume n~ssa precária imortalidade.
Gostaria, ao final, de fegislrar nos Anais desta Casa os
Por ~ma curiosa coincidência, patronos e antecessores das
discursos pronunciados pelos acadêmicos Ariano Suassuna e
Cadeiras que passei ou passo a ocupar nas três Academias
Potiguar Matos, e o artigõ-, Sobre o asslirito, -de Luis Magalhães
que me escolheran1, t~~~am sidQ objeto de referências minhas
Melo, publicado no Diário de Pernambuco e afirmar que a
nos romanCes e_ no•,elas que consegui esçrever até agOra. Na
presença desse autêntico escritor regíóli31/universal que é
Academia Brasileir: de Letras1 foram Manuel de Araújo PorAriano Suassuna, aquece cultural e humanistícariiente a Aca- -- to Alegre, Barão de Santo Angelo, e o Conde Carlos de
demia Pernambucana de Letras, cuja Casa m~ito -me~ áisVáLaet, respectivamente_ Patrono e FundadQr da Cadeira n9 32
nece pertencer.
que é a minha, ali. -Na Academia Tapetóense de P_oesia, onde
ocupo a Cã.âeii'a itÇ> 7, fOi Raul M3chãdo! Todos três vinham
refc;::ridos no "Romanc~ d' A Pedra do Reino" e na "História
DOCUMENTO A QUE SEREFERE O SR.
MARCO MACIEL EM SEU DISCURSO:
. . . do· Rei Degolado .. , isto muito antes que _eu fosse admitido
a qualque~ _das _duas Academias ~e antes, portanto, que ·eu
sOUbesse-que estava fazendo, por vontade própria, referências
Permitam qu-i comece por- uma referênci~ ·que, apesar
de pessoal, aponta para· meu relacionam~rifçfcOm_ _ esta Acade__- -- a-que d~pois Seria obrigado por norma acadêmica.
Agora; na Academia Pe-mambucana de Letras, o patrono
mia. Deve 'ser feita, de início, a um seu antigo Pre.si_de_nte,
da Cadeira nç. 18, (Jue passo a ocupar, é Afonso Olindense
meu amigo--e mestre LiJ.iZ Delgado. O Goveritador Paulo
Ribeiro de Sousa. O fund3dor é França Pereira, referido na
Guerra tinha adquirido este solar que torna nossa Academia
terceira parte da "História do Rei Degolado", novela que
detentora da mais bela sede entre suas congéneres, incluinse seguiria ao "Romance d'A Pedra do Reino". Não cl'!eguei
do-se aí a Brasileira. Mas a edificação estava quase inteiraR
à pUblicá~ la. Mas escrevi-a em parte, e num de seus "folhetos"
mente arruinada. Naquele ano, por acaso; etrfã..iia parte do·
afifma Quadem-a; possuído por alucinações que herdou de
Conselho Federal de Cultura, e, a pedidp d_e Luiz Delgado,
seus mestres, Clemente e Samuel:
consegui as primeiras verbas que tornaram possível a restauw
ração do prédio. O Professor Luiz Delgado já me dissera
uma vez:- "Quando você quiser, as portas da Academia estão
. - "Será o Mundo um Bicho, uma Onça malhada
e -ae hálito feroz~ colocada diante do homem, ou meabertas para você" - frase que, depois, ouvi rePetida pÕr
outro amigo-e Presidente desta Casa, Valdemir Miranda. ~
lho_r, so_b os pés dos seres humanos, que têm de domá~ ia
Em ambos os casos, eu não podia tom3r su3s palavrase cavalgá~la, errando por entre os acidentes de seu
para além do que elas expressavam. Não sendo megalomacorpo, eXpondo~se a garras e dentes que acabam por
níaco, nunca pretendi obter una~.imidade em minha escolha
despedaçar seus ossos, enquanto a boca e a língua do
O escritor e jornalista Luiz Magalhães Melo, atual

presi~

dente da Academia Pernambucana de Letras, escreveu um
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Felinõ materno mas cruel lhes bebem e lambem o sangue, so~endo_ ao mesmo_ te_rnp~ suas entranhas ensanguentadas? Será o Mundo uma_Ar_vore na qual se empo-..:
leirou a Raça humana, por entre folhagens aqui, espinhos e frutos selvagens ali, casca rugosa e Calcinada
pelo tempo ou pelo fogo acolá? Pelo menos é isso
o que dava a entender nosso genial v ate pernambucado,
o Acadêmico França Pereira, quandO-cantava, ein seus
versos de visionário, "a krvo-re sagrada e de feição
estranha'."
Adiante, no mesmo capítulo, ou "folheto", enquanto
Quaderna, Clemente e Samuel falam _sob~_ a_ importância da
nossa_ luta contra os Hola,ndeses,_ nQyamente Franç-a ~e_reira_
é citado:
"Elmos radiando ao Sol, em meio ao fumo e ao
Fogo, plumas, bandeiras no ar, e o estertorante afogo
de Titãs a tOritbar, de corcéis que se esto"rcem, de torsos
nus que escorrCHI sangue e se---cont_orcem: negros de
Henrique Dias, Índios de Camarão, Soldados de Vidal,
o Latino e o Saxão."
Deve-se anotar, porém. que, depOis do Patrono e do
Fundador, a Cadeira n"' 18, desta Academia, conta com as
honrosas presenças de Paulino de Andraçl~ e José- Lourenço
de Lima. Ambos foram professores. Como- eu, que, inclusive,
comecei minha atividade neste campo aos 17 ano_s_, como professor de Português. Ambos eram, assim, corno eu apaixonados por este belo idioma português que Cervantes considerava o mais harmonioso, sonoro e musicá.l do mundo, colocando apenas como a ele comparável o Catalão falado na
Ilha Maiorca. Conheci e admirei à distânciaPaulino de Andrade, a quem fui apresentadõ um diã po-r-outro querido mestre
meu, José Brasileiro Vilanova. Mas de José Lour~nço de Lima
fui aluno e amigo. Foi a ele e a Fernando Neves Silveira
que recorri quando, por influência de meu fraternal amigo
José Laurenio de Melo, resolvemo_s .QS___dois aprofundar os
conhecimentos de nossa bela língua, estendendo nossos estudos até o Português medieval e o Latim. Foi aí que fiz váriasdescobertas que foram da maior irri.portâncí3 pár:úninha vaca-ção e meu trabalho de escritor. Notei, primeiro, que u Português falado pelo Povo sertanejo era mulfiY próximo; ãirtda,
do dialeto que dera origem aos dois idiomas irmãos, o Galego
e o Português.
Foi por esse tempo que escrevi um certo ~~Poema em
Dialeto Sertanejo" que, diga-se de passagem, nada tem a
ver com as vulgaridades e deformações da_ cha_mada "poesia
matuta", que eu detesto, nem com o falso "falar sertanejo"
das novelas televisivas, fala falsifiCada e deturpada que eu
odeio. Por out_ra curiosa· c;:oincidência, pouco depois, alguns
intelectuais galegos- pressentindo, talvez, que, no meu universo reservo para eles um lugar tão importante quanto_ os
que guardo para angolanos, portugues_es, moçambicanos, catalães, castelhanos, e, em geral, todos_ os povos de língua
portuguesa ou_ espanhola -começaram a enviar-me uma revista profetiCamente intitulada Grhtl, além de urna certa "Escolma de Poesia Galega" onde traYei co_nhecimento, entre
outras, com a grande poesia do trovador do século XIV Garcí
Ferrandes de Xerena.
Eu já tivera a atenção despertada para a beleza da língua
galega por dois poemas de Garcia Lorca, assim cqmo nosso
grande Manuel Bandeii3 me indicara o ca:minho do Português
antigo -que é quase o galego -:-:-_ através de seus poemas
''Solau do Desamado" e "Cantar de Amor". Depois, sem
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se talar da grande e querida Cecília Meireles, foi outra mulher
de delicada sensibilidade, Cleonice Derardinelli, que, por suas
"Cantigas de Trovadores Medievais em Português Moderno", _
muito ·me ajudou a amar e _até a exercitar de modo cada
vez mais entranhado o Português a·ntigo. Ao mesmo tempo,
eu lia os documentos ~scritos na linguagem tabelioa dos séculos XI, XII, XIII, os primeiros nos quais, por entre um Latim
já ml!-ito modificado? to~co e revigorado pela fala popular,
as primeiras palavras começam a despontar vestíndo aquele
modo de arranjá-las e pronunciá-las que depois iriam formandO O-POíttiguês.
Foi ehtão, como disse, que, ajudado por José Laurênio
de Melo, Fernando Neves Silveira e José Lourenço de Lima,
numa espéCie de eX:etcído~--eom.ecer-a tentar~ verter para o·Lâtirn:·o bdo PortuguêS da "Demanda do S~to Qraal", novela
de cavalaria que tanto marcou ·meu- trabalho de criação.~Em
suas-sonoridades eu -ouvia, aspiraVa, via e·oom.o que palpava
o gosto de fruta matinal do nosso idioma, que naqueles pilnieiros escritos pareCia se espreguiçar- para erguer-se do sono
em que ainda estava mergulhado naquela transição do Latim
vulgar para a linguagem tabelio"a-_ dos _primeiros s-é'culos; para
amanhecer gloriosamente _llurriiD.a-dãrneri.te nO rião- menos saboroso e forte falar portugl!ês de Feinão Mendes Pinto, Camões Vieira, Jorge de Lim-a e Euélydes da CU.iih:i: Lembro-me
de que o texto da ''Demàndã ;, quê procui-ei v-erter, coineçava
assim:
"TantO que foi noite, dormeceram ambps, ca muito eram cansados. Elairn nom dormia, com coita da
sua chaga, ~ muito era mal chagado.''
Palàvras que, tropegamente, assim tentava eu passar para
O Cãtirii, ae onde .elas tinham vindo:
~ ~'Desc'éndente nocte, dormien.i:nt affibo, quia vai de
exteriuai,_ s_ed non ElàiiD,: VUitlere sü·a tlmeôs, _qura rii.àle
vnl~Pr.:t.t"~-.,

·

-· -

-

Leve1 o texto-.trad_uzido para o meu mestre José Lourenço
de Lim3., que lhe:deu o "imprímatur" indispensável para que
eu Õ Cltasse aqui, _iíesta noite em qu-e a ele sucedo, prometendo-lhe nianter-me_ fiel à nossa tradição e ao nosso belo idioma.
Como já afirmei -muitas veze-s,- a tradição s6 é- niim quándo
entendida erradamente como um culto mofado e mórbido_
dQ_passado. Na tradição como a entendo, "nós cultuamos
não as cinzas dos antepassados, mas a chama imortal que
os animava'', e que nós tentanios levar adiante para não sermos indignos deles.. É_ por isso que um velho genealogista,
falando de um outro orgulho, o de família, fazia uma ·advertência válida também para este: "Antes de procurar saber
de quem somos filhos, devemos indagar de que obras somos·
pai<::"
De qualquer modo, se um dia alguém tivednteresse-por
um aspecto aparentemente tão deslocado de minhas obsessões_
de escritor, poderá consultar o "Jornal do Commercio'r, do
Recife, no exemplar de domingo, 4 de agosto de 1946. Eu
estava so]Jlente com 19 anos, e ali já se dá notfcia de Um
certo Congresso de Poesia que se realizoU eth nossa cidade
e no qual, em vez de recitar poemas meus, dei preferência
aos de Dom Dinis,_ exatamente para marcar meu amor pelo
Português dos trovador~ e troveiios que pi"enunciavà o de
nossos Follietistas e·cantádores. É que Portugal surgiu quando
nasceu a língua portuguesa,_ pela romanização de lusos, celtas
e ibéricos.-AQui, ·roniailiioí.í-S(fo Brasil quando índios e negros
se iberizaram; a-ando origem à nova Cultura gloriosamente
mestiça: e -·castánha. Assim, aquele.. meu amor pode parecer
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deslocado, mas é antigo· e permanece vivo e pulsando- em
mim, no momento eín -que, agradecendo a distinção com que
esta Academia me honrou, prometo-tentar conduzir à frente
a chama, esta sim, imortal, de todos os _que nos antecederam
na língua e na Literatura de fala portuguesa.
Recife, 18 de novembro de 1993
1• de dezembro de 1993
Impossível ocultar que inicio este discui.-So sOb a pressão
muito forte de uma dupla emoção. De um lado, parece~me
que estou me despedindo, mais uma vez, ae um irmão; do
çmtro, ha um sentido forte de júbilo por ver sentar-se na
cadeira que lhe pertenceu, alguém capaz de lhe assegurar
a grandeza e magnificar-lhe o destino.
Direi, apenas, a José Lourenço de Lima, com a plenitude
de minha certeza, o aceno_de fé do poeta:
"A morte é a curva da estrada,
Morrer é só não ser visto. - Se escuto, eu te oiço a passada
Existir como-eu existo.
A terra é feita de céu.
A mentira não tem ninho.
Nunca ninguém se perdeu.
Tudo é verdade e caminho. (1)
E a vós, senhor acadêmico Ariano Vilar Suassuna, que
vos posso dizer?
Marcas digitais
Sei que nada estamos acrescentàD.do a vossa glória. Ela
está muito bem registrada em cartórios hábeis, as Academias
TaperOense de Poesia e Brasileira de Letras, a cons3:graçã.o
municipal e federal. Mas, todos nós não ignoramos que essa
unanimidade consagradora que, agOra, s~ fecha. Município,
Estado e Nação, também ela não vos acrescenta riã.dã. As
Academias são simples apêndices despªrtáyeis na vida dos
escritores. Marcos Vinícius Vilaça viu isto muito bem: "As
academias nada têm a dar além do reconhecimento dos valores
- -e dos poderes do convívio" J?)
Quem melhor do que nós para lembrar, entre nós, o
episódio de Moli)re e a Academia Francesa de Letras? Não
precisais da glória acadêmica; as academias, sim, necessitariam
explicar o porquê da vossa ausência. Às vezes, os imortais
são demasiadamente mortais nos seus jogos e óticas ...
É de Josué Montello uma observaçãb muito pertihente:
"Tenho reparado que, na literatura, há autores que são mais
brilhantes em pessoa do que por escrito, nas suas obras. A
fulguração das respectivas inteligências não se tran-sfere, com
toda a sua luminosidade, para os textos que deixam no papel.
Mas há também exemplos contrários. Ou seja: aqueles em
que os textos sáo mais brilhantes que seus autores, e os ultra.
___ . _
passam.
No primeiro caso; o escritor pe!ience mais à vída literária
do que à literatura; no segundo, mais à literatura do que
à vida literária.(')
Perdoe-me o mestre admirável, mas esqueceu ele uma
terceira categoria, aquela a que ele mesmo pertence:_ a dos
escritores que aliam a um texto fulgurante e irretocável, o
fascínio da comuniCação oral, deixando-nos a dúvida se são
__
mais brilhantes quando escrevem ,eu quando falam.
Sois, senhor acadêmico Ariano Suassuna, na minha visão
humilde, dessa terceira categoria de eleitos_. Lembro, para
ilustrar, a figura humaníssima do bom gigante que foi Ascenço
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Ferreira. A sua poesia ontem, hoje e sempre, guardará a
força impactante, o nervo latejante da beleza;_ mas, quem
não o ouviu em pessoa. a voz macia, quase ciciante, o corpo
enorme, vibrar sacudido pelo vendaval das próprias emoções,
terá perdido um espetáculo único, que nem as máquinas falantes conseguiram perenízar.
_ O homem e o estilo
_Rachel de Queiroz se deixou atrair pelo mistério da vossa
linguagem. E, resistivelmente, teria de falar de Guimarães
Rosa-, nas suas palavras, "criador de um idioma no_vo, às
vezes belíssimo -mas evidentemente manufaturado por ele
no seu laboratório"e) E diz de vós: "Já Suassuna, a sua língua
existe, existiu sempre; pode serem momentos arcaica e pieciosa, dando a impressão de inventiva; poréin tudo são palavras
que, hoje ou on_tem, o uso poliu e aperfeiçoou; e s_e sua sintaxe
não é a oficial, também não foi composta em banca de trabalho, visava o efeito ou poético"(4) E precisa: "É a síntese
tradicional, poética-coloquial-declamatória-literária a que recorrem os cantadoreS e repentistas e os contadores de romances - naturalmente transfigurada pelo trato que Suassuna
lhe dá".(')
· Há um personagem deNélida Pifion, no seu ''A República
dos So~hos oue, a certa altura, exclama: "0 mar é a minha
memóna". ()
·
Acho que se tivéssemos de encerrar Ariano numa fórmula
esta seria perfeita, "o Sertão é a sua memórian. Poucos escritores conheço cuja obra tenha identificação tão profunda com
um pedaço de terra. Lembro aquele mitológico Anteu, o gigante que arrancavã sua força do chão. Neste passo, Suassuna
tem algo de vegetal, imóvel, como a flora brota do semi-árido,
o xique-xique, o rasga-beiço, o mandacaru ... num quase-milagre de transubstanciação, toda uma geografia torturada e bela,
um povo em pulsação de angústia e sonho, se encarnando
no coráção de um homem, possesso dos espíritos ancestrais,
lembranças pungentes, tropel de bichos, o sol escorrendo feito
ouro líquido pelos lajedos e as faces.
"0 Sertão principia
Depois que acaba a terra
Ou, sendo mais exato
Onde começa a pedra."
canta Marcus Accioly, e arremata
"E segue o Sertão-Alto:
Pajeú, Moxotó,
Onde termina o mundo
E então comeca o sol." (R)
Pedra e sol, matéria e energia, tudo estava no princípío;nesse caos informe que violentava a alta de um menino, e
meninO qité vira ·um Rei re"inar, cujo estar era divino, um
Rei abatido pelo ódio e que se fora levando-lhe a visão de
um paraíso perdido, ficando como Brasa perpétua no seu
coração, e no seu tormento e saudade, no sonho de justiça
ou vingança, nas mãos uma-''espada de ouro em Pasto sanguendato"t:)...
_
Maximiano Campos vlu admiravelmente uma das pers~
pectivas, talvez a fundamental, de sua obra literária: ... "nãO
limitou o mundo à -visão do Sertão nordestino, mas, através
dessa Visão de criador, fez do Sertão um palco gigantesco
onde são representados, através de seus personagens, os dra~
mas da condição humana".( 1 0)
_ Não foi um crítico literário, mas um grande médico humanista, Cyro de Andrade Lima, que no meu entender chegou
muito perto de uma das matrizes de Ariano: "A Pedra do
Reirió riunca meu pareceu uma simples história, um relato"
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tamente para o imaginário popular e daria uma pulsação lor"Tudo aquilo sempre me pareceu uma espécie de sonho ou
quiaha ao seu trabalho. Por fim, rematando considerações
de pesadelo - ou melhor, uma tentativa que Arianõ v-eni
a respeito da intimidade dessa Cultura, Ariano cpnstroi sobre
f~endo para mergulhar no seu próprio shbconsciente e exprio que entende ser a sua marca mais característica união
mir, sob uma forma poética, o unive-rso dilacerado dele".
dos contrários - uma interpretação de Útl poder sugestivo
A tragédia familiar, as oscilações da fé, o terrível drama
que não posso deixar de transcrever, com _a carga de emoção
nacional, cindido entre o oficial e o real, ã presença obsessiVa
e frieza nacional que a assinala e depõe em favor da tese
da~ raízes nativas: tudo explodiu no homem culto, que à mada combinação de antíteses, o que ele próprio defende ... Nas
neua de Baudelaire havia lido "toçlos os liv-ros" num canto
suas palavras: "Se examinarmos o Povo brasileiro do ponto
polifónico, d~ geometrias clássicas em monieÕ.tos ~aros, quase
de vista do seu comportamento social, de sua Psicologia, de
sempre luxunosamente barroco, na sua totalídade; um barroco que sempre me pa.reccu uma luta _selvagem por definição,- sua História, de sua Arte, de sua Literatura, encontraremos
sempre essa tendência assimiladora _ e unificadora de contrárioS- ·um descanunho estético, agonizando entre çãnone.s arobiciosos, na luta desesperada de encontrai- -em torsos convUlsos · -o espírito mágico" e fantástico complementado pelo re3Jism0
gal_hos, fl<;>r~s. _frutos, os Caminhos misterios()_s d~ perfeição .. .' crítico e satírico, metamo_rfose da floresCência e da decOI_npo~
sição; cotidiano e quimera; a presença do dlOnisíiico buscando
Ahás, Anano tem uma compreensão profundamente esclare~
o nome contido e a garra da forma despojada do apolineo;
cedera do barroco ""---.- .. é" um estilo de vida, uma visão do
mundo e ~ma Cu_ltu_r_a que se caracteriza pela união dialética_ violê_ncia e mau~gosto do popular e refinamento do erudito;
o éptco e a introspecção- -individual chegando esta às vezes
de contrános, de _elementos "clássicos e românticoS''.( 11)
à idolatria do Eu; o. lirismo personalista e o social coletivo;
. Lembro aqut uma observação, de ordem pessoal, e não
as convenções e a festa; o Belo e o Fei9_; o .espírito profético
set se estou certo ou errado: não me re_co..rçlo de haver encon~
e o comportamento oi"giático~ o vegetal da mata e o deserto
trado na imensa fortuna crífiCa que envolve a obra- de Ariano
do Sertão; o Trágico c o Cômico; a aldeia e o mundo; otimismo
referê~ci~s a~ropriada~ a_ re~p-eit~ da ~es_e com que conquistou
e pessimismo; embriagUei: da: Vida e a cinza da Morte; o
a Docencta Ltvre da d1sctphna Htstóna da Cultura Brasileira
na Universid~de Federal de Pernambuco, A Onça Castanh;- Dramático e o Humorístico; o fqgo5 da de"struíçâO e o culto
., ,-da florcscênciae da rcssurreíção".(l ) · · · ·
e a Ilha Brastl -Uma reflexão sobre a_ Cultura Brasileira".
Nesta introdução ao universo de Suassuna, com seus des_Nem da parte da Universidade, nent do próprio autor, notei
vairamentos racionais e seus racionalismoS tran_slôgicos, há
empenho na sua divulgação poPular. EntretantO, me parece
que se isolar e ver muito de perto algo que lhe trespassa
uma das chaves capazes de nos abrir o universo filosófico
toda a ebuliente agitação criadora e que explica ou não explica
~ lit~r~rio de Ariano. E que, sob muitos aspectos, nos fez
o que ele me_smo chamou a sua obra. "Uma lu_miara disforme
mtebgtr melhor esse acontecimento _literáriO singular e amee bruta como as enigmáticas lumiaras do ser·tão", "ou paia drontador, belo e áspero, duro como ponta de faca, transluciusar definições de amigos, como Hermilo Borba Filho, "_uma
da~ente macio e encantatório, como certos.!;a:_epúsculos sertaespécie de Divina Comédia sertaneja reche'ada de mitoS e
nejos onde a luz se ~az seda, ~aze imperceptível que nos envolpesadelos - uma "incursão no
ve e s~foca, resumtdo num hvro que é Euclides, Silvio Romesubterrâneo". (l"ln) Quero me referir a sua cr~nça em Deus.
ro, Gilberto Frcyrc. Guimarães R9sa, para terminar sendo
Angústia metafísica
ele_ só no d~lírio da. gr~ndeza, perdido entre alucinações e
-- Terá Ariano _procurado en gemissant, como falou :i3Ioy?
qu~meras, gntos de vt!óna e estertores de rilorte, livro caótico,
Sabe-se que transitou do protestantismo para o catolicismo. _
abtssal, mas também antifônico -e triunfal, eSpelho onde se
~eu universo te-atral está cindido num maniqueísmo quase
debruça nossa angústia e geme a esperança, que é o Romance
mgênuo, o de origens populares-~ que faz da Terra O Campo
da Pedra do Reino.
de batalha entre o Bem e Q Mal, os Bons e os Ruins, os
Ariano começa a sua reflexão acadêroica_com um auto-reCondenados e os Salvos, sem que se esqueça, porém,_o milagre
trato extremamente precioso e que à maneiq de Velasquez
da Compadecida, a força da Misericórdia e do Amor, que
vamos _encontrar reproduzido no espírito e força de tudo que
tomam falíveis bibliotecas inteiras de saber teológico: a Comvem cnando: "Sou um brasileiro, um latino-americano. Perpadecida que arranca do Diabo, com as mãos já no pescoço
tenço, portanto, aos povos castanhos e insulares- também
da Alma perdida, o grande grito de terror:
insulados - da Rainha do Meio-Dia, povos integrantes da
"Chamaram Nossa Senhora:
Raça pard~ e bruna do mundo_. isto é, povos ao mesmo tempo
vai ser duro, esta partida!
notur~os_e msulares, apolíneos e dionisíacos, mais dançarinos
Mulher em tudo se mete:
e must~ats do_ que refle?'ivos, mais da "plástica sensual e da
lá vem a Compadecida!
pulsaçao do ntmo estético do que da abstração" .~2)
Pelo caminho que vai,
Algumas passagens. rápidas dessa tese nos ajudam a penea sentença está perdida!
~rar u~ pouc? nas mottvações psico-sociais e históricas que
Ai que estou ficando cego,
ImpulsiOnam a construção da obra de Su_a_s_s_una_. Uma a conse a cara ficando torta!
ciência de que já estamos amadurecendo parã uma' cultura
Pelo jeito que estou ven_do
no~s~, ou, como ele diz, a i_dentificaÇão do "espírito peculiar
a sentença vai ser torta!
e um~? que, ao me~ ver, Já. está começando a singularizar
Lá vem A Compadecida
oespmto do nos~o P31s. Esta stngularidade, esta personalidade
Mulher, com tudo se importa!"C 7 )
naciOnal, está ftcando mais nítida e clara no século XX É muito claro Ariano: '"'para mim, o problema fundae é por isso que somente agora o nosso próprio povo parece
r.nental, o problem~ pelo qual todos os outros dependem,
estar tomando consciê~cia e posição diante dela''.( 13); noutra,
e o de Deus - seJa que nós o afirmemos, sefa que nós o
a crença de que é a mconsciência nacional... "o alicerce é
neguemos.
o segredo vital não só das obras de arte mas de todas as
manifestações da Cultura brasileira"(l 5 4), o que o levaria dire................................ ···-·--········· ................. ·······
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"Se acreditamos - e se isso para nós tem importância- surge .como tlecorrência obrigatória disso
que. sendo todos filhos dele, a sociedade tem de
se reorganizar da maneira mais justa possível: que
nós temos obrigação de optar por umà vida de
pobreza honrada e austeridade libertadora e não
por este mundo em que Deus e nossa fideli9ade
a ele e à sua justiça são considerados menos importantes do que a idolatria da riqueza; por este mundo em que a Divindade é considerada um problema
irrelevante e sem importância quando comparada
com dogmas intocáveis como a liberdade sexual
e a privatização da economia." ( 111 )
O cristãO prega-se, assim, na Crui eterna, onde agoniza
o Cristo olhando a negação sofrida de Pedro e a traição multiplicada de Judas ... No fundo, porém, da alma sertaneja há
sempre um Encoberto que caminha e um profeta que vela
sob a pontuação de um sol de fogo e· o estremeCimento convulso de uma esperança que resiste ...
A Academia e vós
Senhor Acadêmico Ariano Vilar Suassuna, sabemos que
vindes de solar mais rico, de cavaleiros Itlelh_Qr armados, de
torneios e justas mais altõS ... -Encontrareis aqui, neSta Casa
que foi de nobreza, alguma coisa daquele espírito de sinceridade e lhaneza, de independência e compreensão, de hospitalidade e respeito, que cerca a nossa gente nordestina, e que
vigem, ainda, nos confins desses sertões enigmáticos, onde
vos fizestes homem nas dores do mundo e vos fizestes escritor
nos sonhos da liberdade e da justiça.
Digo-vos em nome de todos, apeai-vos do jumento Sec:retário, espantai o rebanho de bodes e cabritos, sen:faf-Vos a
nossa mesa. Pode ser humilde, mas não lhe faltarão o pão
da solidariedade, a fraterna amizade dos que vos admiram
e se sentem honrados com a vossa companhia. Muito haveria
por dizer, dessas como o Armorialismo e de possíveis façanhas
do múltiplo, complexo encantador fidalgo fotografar difalgo
Dom Pedro Diniz Ferreira Quaderna. Não é necessário. Não
tentei vos .. , nem interpretar. Terá sido urna conversa de

Dezembro de 1993

homem do Agreste, "tão ligado ao Sertão, ouvindo o tropel
de vacas curraleíras, um tatalar de sabiás cortando o espaço,
a preocupação se-cular na alma, "choverá.ou não, este ano"?
De mim; particulaimente, farei uma confissão, desimportante e pequena, mas que entendi dever fazer. Deus me poupou do sentimento da inveja. Sou um homem que nasci, sobrett~:do, para admirar e ·n-ãda há que mais me toque e comova
do que o espetáculo da inteligência humana e suas arquiteturas
de sabedoria e sonho. Mas, ai de mim. poeta pequeno, se
a tanto chego; ai de mim qu-e duas coisas gostaria de ter
escrito e aqui digo pouco importando o que digam de mim;
a letra de Cartola "As Rosas não Falam" e a letra de Ariano
Suassuna, "A uma dama transitória"!_que Capiba musicou;
inveja do seresteiro frustrado que sempre foi nas ruas da
minha velha cidade, deitada entre suas colinas e sua lua, e
lua que nenhum astronauta do mundo poluiu com suas botas
sábias ... Minha homenagem ªo- trarisitó_rio, Dailla ou Vida,
bem que o sentimos em nossas serestas de luz e treva:
"Deixa a cabeça em meu peito
enquanto o sol agoniza
longe da tarde dourada
ouço-te a voz desvelada
antiga, forte, indivis~~ .
Tempo e foriuna passaram
passaram sede e saudade
deixa a cabeça em me_u peito
que o teu cabelo desfeito
canta a vida e a brevidade.
Um dia terei passado
e tu passarás também
m~s antesum outro peito
talvez sem tanto proveito
guarde o que o meu hoje tem.
Qiie seja, pOis, -vidã é fruto,
morte, sol, sonho e suspeita
e eu te quero como a vida
doce, cruel, sem medida,
na sua glória imperfeita."
Obrigado.

C1

"~

[
ii"

~·

Mitos sertanejos de Suassuna
Liiii Miijiilhlu Molo

urcL'C que u111
C'Kt:rhor nuncu
. ••14
P
uu lmclrumcmc
mcfu c
que u ccrcuu1.
grmt~c

M<l

clrcun~tOnclul'l

IK<tlu~u ~"

Sim. nau pu.... ••quccer 4UC Clll
!Udn I'••" huvlu multn de •nnhn c de rc·
ulldudc. De mlttl< ~uurúudn• "~n lu
nrljcnt de lu• tlcmpn• nu •• unu rbprc·
•cntucldn •lmplc• y grnscru de <U clcr·
c

nldu~".

Muhu• uhru• de lllcruturu ~e Shu·
kcspcurc ou de SwiO l~ul sido l)llcrprc·
tudu" cm cnncdn com ú ·!IUU dpncu. C!..
tum. cmnn c"cmplu, PN hlt~Ulrlu11 dn
prlntclru uulor c u• vl•i••• de Oulll·
ver, ~o ••Bundu.
,
Hd 4uem upnnlc Bnlrnc ClliJIU cxccçnu. cmnu cxc!nplu ~c, umu dlcolo·
ntlu ncKic ~umn1lu dn tcnrlu Utorilrlu.
ou. lulvcl mclhur, du K<Jdoh,Mhtlllcrdrlu c du cnpud~u~c crludnw,

zcK. "dc•ll11udu• da• cnl••• !JUC du·
tum"·• . .
,S~rlu hum rcmcmurur que n mltu,
H~'~UMit de hnjc, pn«IVclmenlc d UIIIU
ps.rtc lmP<IIIuntc de um fcnômcnú gc·
rui.
.
Arlun•' Sumunu chcsu hnjc b c<ln
Cu•u de Curnelru VIlela porcjul\llu cu·

Ulll C!tttllnr de 111~·rlto Ull 11 Ul11

Jur.

A

nblu

nh!t~rvuçQo

~cnlnL

ptldcrltt !tC rcf(orlr 11

nccln·

Nu lhcruturu 111111 Pl'rulor du Or~
clu unlliJu; u lwn/o, nu Qcrm4nlu. o
SmJI, ~untudor da lendu11, comu nu
Rd.,lu unllan huvlu rcmlnl•cfnclu ••·
ml·rcll&h!Kus cm cuncO.:• e hlnn<. E en·
lrc n!t c!«.·rllttrt<:i fumn!-:11!1 mul11 frequen·
ladnrc• "'" pnhldu• c mc.l•• dcr<ndcn
te• ÚU Vontude de C~'ur 11\l ÚC Uln
Mrccnu~.

c.,IU'tum um Vlrwfiiu, um

Hnr4rln c Ulll Ovldlu,
Jd nu ldndc M~dln. u Ogurs do tro•
vadnr - mlnm.'.\ttlll{rt - L'tJmu nurru
Warren. lu cuntundn pcl.u!t estradas tudo
quanln csla\1\ tltlurdndu .nn sua alma.

O• mlluK dcnlrv ~u hl•tllrlu. ""'"'

u• futu• mdstcu• uu
11e Mltuudm num

rcll~lu•n•.

t-cmpn·nt~dlu

uchum·

c, h!l

vc~

nhcchnl·ntn du nnMMtl romuncclrn pnpu·

·

0 t:Cndrlo dU!'I

!I·CL'il!t, CUn1 1.1!'1 l\UU~

pnrqu~.

f! pnr uf vul Arlum' Suu1111Unu.

qt~c VCIH nqs hnnrur "'"111 u KUJJ
prcl'em;u nc~t.ln AL·m.lcm1u tfl! L\!iruK 1:
cnrh.JUI.l(~~.la cum m IICUI'I truhulfwll c
•u• lntd!~~ndu,

l!M.·rilur

CUI1H1' dc!ill~ur um ui.itur. IIICIIJllU u
n~.~ciunl"tu.: lJc !<iUII'i rc-mln!~cÇn~ll!~t!: lJn
c:cnürlu ccú(i~pícu 1.! nMhHlhigiCu, Ui.!fllrtl
~u

quul "urplu pum u \'llfu·.'

Jnuyulm Nuhucu. cuntu

ll~u" Klt·

bem ..hl cscrcwnt4uc u vldu dt: u:m hu·
mcm ~ .~.·nnuJ: Ulll l.k'Mcnhu úc ~r.·rlun,u.
un quuf di.' moún Us vct.Ck, lmpcn.:cpU·
vcl, V•l'llu-sc Ncmpr~ u ele c de vdrhts
m1:mclrns~

A fr:Jsl.! pude m1·tl !ler cxutu·

111cntc como chm.Ju. purd111. u c"'"'ênclu
du pcn,.,um~ntu é vdllt.Ju. lh.•umn U4uc·lu
"Vc1ltu dn hnmcm udullu Utl'l vdu!l prU·
func.fn.'i d11 f10~">itl cxf!iiCn·t:fuJIJ.udu nu
IUCOillÍl'l~''o. liC qUI.' rnJU 11 lnttut.fuçil.n
mupnrfkn h uw.u/uplu puétlt:u !'IUhrc
Jurg~ de Lhnn. ,,:uju cc:ntcnl(rln de n.u!'l·
~lmcntu c~tu J\L"ndcmlu cu1ncmurnu cm
recente sC:;."ifiO s.tlh:nc. Dlt·S\!·lr.t c.ruc:
circ:u mí.,tkn dt1 cngcnhu "Muruvu·
lhu ... cm Alugou.,, .l!tJUÍv:.l!i:, p:.tri.lll ttl·
inancislu:· c puc(u ~,:futzntthn. nn cln:~t de
Vigo, ti1o t.fistnnll' tll' tcinpv ·l'. nu cspn·

>11Uibclru• lntcrmtndvciK: u fume. u
mnrtc •cm !Cjllllturu no dc•crto, o dc!lll·
purcclmcntn ~o dr. Judo Sumunu. "'"
comccn• da vida du autor de "PI!dru du
Rclnu" c do "Rei Dcgoludu", bem cu·
mn outrn11 licnntct.'Jmcntn!l que cnriquc~croml u KUa lnvcnllvu. propi10iurum ~l
flll•clmcnlo dao obro• jd ciluda• c uu1rus
4Uc alnúu CMido PI" vir,
O c""rltor dn "Au1o da Contpullc- çu.
o que rHitl~ hÍtvcr de 'muhíguu nu
cldu" revela O!l nu, mitos sertmrt"jos:
"du Fcum: c! da Morte .. reapnret.-em nos obra de Ariano .SuU!'I:o~t.mu, nãu n é punt
texto!!, cum 0!1 11UIIlc~ respectivos t.fc

Bernnrdn Cintura c C11<luna. E explica

quem ·<.•tmhc~l~ u cxplkut.;íin t.fn .rnipriu
escritor. navc~amh1 t:tmsl.:ic~ncm~.:ulc du

Ulnplu h Oulmcru, du Al•~nrlu uu Silii·
bnln uptl• ""'""" li dcllnl(iln do Mllii

nu uutnrlzudn diL'Innúrlu de
I~!W.

'

'

CuiJm~ Att~
. '

B pu .. rvcl 4W nu ontllrndli•lrhr
upurcntc du uutnr de "O Rei Dc~••lu·
du"' c!lcju umu munclru p\!rSií\luJr,.hnu
do rcui,IIU>Uij ll'crdrlu nn moiltur '<'IIII·

4.:

du. Ni1t' 'vulc mcr1fUihur nn tmjvcr~~~.
suu·K crlut:i~~:M l'tcm cunhccc( ~~111 tt'(ltl•

pd Uu nurrudur Quudcrnu c outnuc per·
sUi111JlCI1H cuju~ vh.hu c u-çnu ·eJottnu prc~
McnlcJot nu v du d~t uutur. Oti p~rto~un.u·
~""' de Suu••unu tlmhrum pcln

pupulur. nudu tc411intudn• nn cncú!ú~u
ilu" cvmu 011 cJe Muchudo de AHid!l; \:U·
11111 cuniCMHU u nuvn mc111hru t.Ju A'cudc~
mln c.Jc Lctru~ dn nU!u«J E~tudn. Preferi!
tudu que tem chelrn de puvu, vnquclrcu

~ .. Ou dn ·nu1r 0~1 4Ju Si!r·
de tut.fn que Cl'lh!!t dul~ mundu"
tê111: de hmn c de ruim, tulhudtiH u fokc
nu dn1.cl.
O ccrtu 4 que Arlunu :SUU!<sUntl fuz
p1trtc u~uru c.Jc nu~11u cc,ltt('lunhlu lfUI.! ''
11.."!!11 Cillllt1 111CIIlhrn cl'ctlvtl, l'CllllU h!\·C
utl' 1:1~111 pc1uçu t.cmpott Gllh~.:rltl Frcyré c

l·untullurc!i:

ta,,",

lliiJitUH· UUitU!t c.'Ul11 Lili 'IU:U!I ltruncJctUII,

IIIUh!ttlttJfndit Uf'l UUtfUti, dd 111Urtüf!l
quC' IIII \'t:rduiJe n4u J'UHs'UI11 tJ~IlniiiVU·
n1cn1c. I1Ul!(.Cttntlnumn prc~cntc!l.. vlvu!;

C1

;;;:.
~

o
C1

o.
()

@
~·

tT1

o"'"'
z
;..·
()

~;..

rVi

"'o"~·.

~
~

UlliU'I

~uhtcttit.lu nu~

uhru11 que tkum:

l.tli: Mul{tt(lklt•• M,•/tl t 1 '"'llll/11111, t'U 1111•r 1' t~ftlftl
f'" •uh'fltl" t/11 Attf.th'lllftl l 1t·rlllfml•m '"''''"' l.rlr"'

o

S.
g
~

8'
I

lj

~·

t;l
~
~

e;

"'

!l640 Quinta-feira 23

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Dezembro de 1993

que se espera que tenham a: generosidade de reconhecer que
erraram e a grandeza de espírito de reparar seus erros.
O Presidente Itamar Franco tem se mostrado um governante sensível à causa dos servidores demitidos injustamente
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT --se·. Pronuncia o
nos mando_s _ e desmandos de seu antecessor. Embora não
seguinte discurso.)- Sr. PreSidente, Srg; -~ Srs. Senadores,
tenha ele cometido nenhum dos erros e equívocoS com os
os ex-funcionários da Telecomunicações do Rio de Janeiro
seryidores federais ora imputados ao ex-Presidente Collor,
S.A. e da Empresa Brasileíra de Telecomunicações S.A., deespera-se qtie tenha ~- pré-falada grandeza de espírito para
mitidos durante o goverrio, m~Ihor dizendO, desgoverno do
_
Senhor Collor de Melo, estão em campanha- justa e riteriiória -reparar os erros--dõ-governo anterior.
Nesse sentido. dirijo-lhe o apelo para que atenda com ·
em defesa de sua reintegração aos -cafg<ls qlie Ocupa-vam à
presteza o pleito dos demitiáos das empresas estatais, para
época da tumultuada reforma administrativa do setor público.
que se }aça_justiça cQm tantos trabalhadores públicos, dos
Intt!grados à campanha maior de todos os funcionários
demitidos de empresas ·estatais~ esses- serVidores· buscam a - -quais muitos hoje se vêem forçados a degradar-se para prover
o sustento de suaS fam!Tías.-Foram eles alijados injustamente
reparação de um ato que consideram injustO, ilegal, abusivo
de.seus locais de trabalhare é de direito que voltem a eles.
e autoritário.
Antes que se abram concursos públicos para preencher as
De fato; os acOntecimentos que der~~ consecução à reforma administrativa fora!!l a prova clara de que o governo _vagas que lhes pertencem de fato e de direito, devem eles
se·r reintegrados para os cargos de onde foram arbitrariamente
se exercia com improvisaÇão, amadorismo e ittespOnsabiliafastados, melhor dizendo, de_onde foram arbitrariamente
dadc. As demissões careceram do estabelecimento de critédos
expulsos!
definidos segundo princípios legítimos e justos.
estatuto
Com este pronunciamemo~ faço questão de consignar
da disponibllldade foi)cionadO sem -o de:vido__exame de suas
nOs Anais dcsta_Casa minha total adesão à causa dos demitidos
condicionàntes legais. OS verbos ·•enxtigar" -e -"cO!tã.r" foram
das empresas estatais, e, em partícular. dos demitidos da Teleconjugados de maneira inconseqüente e ·pueril. A extinção
de órgãos públicos ocorreu à revelia da ne:ç_essária· anális~ ~ con1UnicaçõeS do Rio de JaneiroS. A. e da Empresa Brasileira
de Telecomunicações S.A.
de seu impacto administrativo e social.
~
Muito obrigado!
Não precisou passar muito tempo para c}ue a_._ sociedade
percebesse o engodo cm que se metera o governo na queStao
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
do saneamento ·da máquina estatal. Menos de um ano depois
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
de iniciada, a reforma começava a fazer água.
__
A meta de dispensar 360 mil funcionários já se aiiuncíava .
O SR •.ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o seimpraticável antes mesmo de ter seu início efetívadO. Um
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Sid e Srs. Senadores, como
ano depois de alardeada com retumbante repercussão na mírepr~sentante de Rondônia- um dos Estados que integram
dia, a venda das 42 mansões do Governo no Lago Sul se
a Região Amazónica --:-e atento, sempre, a toda ocorrência
reduzira a apenas 19 unidades postas em leilão. O número
que, de algum modo, possa afetar os interesses de sua deslernprevisto de 10 mil apartamentos funcionais c6Iácados à venda
brada população, emprestei a maiõr ~importância ao ofício
que recebi da Associação Brasileira dos Armadores de Navese apresentava reduzido a 3.335. A colocaÇão em dispo_nibilidade de 47 mil funcí6nários, encetada como medida de
gaç_ãQ_Interior- ABANI, datada de 19 de setembro de 1993
contenção de despesa_ em 1990, gerOU ·o eJeífo exatamente
e subscrita por seu dinâmico presidente~ o Sr. Eduardo Lobato
contrário: o governo calculava, em setembro de 1991, um
Carvalho.
NOs terin_os d9 citado ofício, o Departamento Nacional
gasto aproximado de 18 milhões de cruzeiros para efettiaf de Combustíveis- DNC, teria subme-tído ao exame do Miniso recadastramento dos disponíveis com vistas à sUã reutilizaçâõ
no serviço público.
tro das Minas e Energia- Urna pfoposta tendente a desequalizar
Pior do que presenciarmos todas ess3s trapalhadas foi
o preço dos combustíveis na Amazônia.
constatarmos que o governô Collor não passava de Uma menDe acordo com tal proposta, somente seriam ressarcidos
tira, um embuste, um lance de marketing político, porque,
os fretes até àS bases primárias; sendo- que todo o transporte
de__ combustíveis deverá ser encampado pela Petrobrás. Toà sombra de seu discurso de modernidade_ e de sua pose de
estadista, compactuavam-se seus assedas no maior assalto ao
mando em conta que na Região Norte, apenas as cidades
de Belém, Manaus, PortO: Velho, Caracaraí e Cruzeiro do
Erário Público de que se teve notícia na República brasileira.
No tocante à estrutura e funcionamento da administraçao _Sul seriam consideradas bases primárias, entendeu a ABANI
pública, o saldo que o governo Cqllor nos legou é trágico.
qUe tal medida acarretaria sérios prejuízos para a economia
Órgãos e empresas viriculadas à União sofreram uma brutal
regional, máxime para aquelas localidades mais distantes, endesestruturação de suas funções e uma irrep<rrável desorgade o_ preço do combustível sofreria sensível elevação. Daí
nização em seus _quadros de servido_res. Setores importantes
o apelo fina! d_a entidade solicitando nossa interferência no
da Administração Federal, como saúde pública, vigilância sa- - Sentido de sustar essas medidas.
Trata-se, pois~ -de uma categoria de informações, cuja
nitária e fiscalização de -arrecadação de iinpostos restarain
veracidade precisa sér previamente checada nas fontes compeprofundamente afetados3 Sequer a almejada economia para
os cofres do Tesouro teve o impacto esperado. Ainda durante_
t~ntes, antes de qualquer tomada de posição por parte df"
seu mandato, o próprio Presidente Çollor teve de reconvocar
quem as examina.
2.500 servidores em disponibilidade da área d_e Saúde e teve~
_ Foi~ o que tivemos o cuidado de fazer~ Sr. Presidente,
atrãvés_9e_c_ontatos que nossa assessoria manteve com os técnide autorizar a realização de cOnCursO público--para é!" Receita
Federal recompor seu quadro de fiscais.
cose executivos do Departamento Nacional de Combustfveis.
Sr. Presidente, Srg; e SrS. Senadores, é c;~__que os goverE nossos cuidados não foram vãos, já que, naquela repartição,
foram colhidos todos_ os informes necessários não apenas para
nantes não estão imunes a corneter-ei'ros. Mas é certo também
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.

Concedo
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nosso esclarecimento pessoal, mas, também, para aplacar as
inquietações do setor empresarial que atua na região.
Efetivamente, encontra-se em estudo no Departamento
Nacional de Combustíveis e no Ministério das Minas e Energia
um plano de desequalização gradativa dos preços dos combustíveis, não apenas na Amazônia, mas em todo o País. Esse
plano tem como escopos principais o estancamento da sang-ria
de recursos da união provocada pelos desvios e irregularidades
praticadas no ressarcimento de fretes_ de derivados_ de petróleo,
assim como a democratização dos serviços de distribuição,
um contraste com a cartelização do Sistema, posta em prática
até agora.
Tais medidas, se efetivadas. terão como beneficiário final
o consumidor e toda a sociedade, além de resguardar vultosas
somas de recursos que passariam a estar disponíveis para os
investimentos prioritários da Uriião~
Com relação às repercussões de tais medidas e aos reflexos negativos que elas poderiam acarretar para a ec_onomia,
sobretudo da Região Norte - preocupação es_sa, incisivamente manifestada no ofício da ABANI - , eis os esclarecimentos que nos foram adiantados.
-A responsabilidade pelo transporte de combustíveis
até as bases primárias (que serão eXpre-Ssivamente ampliadas)
não recairia mais, com exclusividã.de, sobre a PETROBRÁS.
Pelo contrário, tal idéia foi abandonada, e estudos estão sendo
feitos visando à extensão desse encargo a todas as companhias
interessadas.
-Quanto ao impacto que poderão sOfrer os preçOs dos
combustíveis, se efetivamente adotadas as medidas propostas
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pelo DNC, estudos preliminares já realizados indicam que,
para o caso da gasolina, aproximadamente 99% da população,
o que corresponde a 99% do consumo total do produto, terão
um aumento real não superior a 6% relativos ao preço atual.
No que diz respeito ao óleo diesel, cerca de 98% da
população, responsáveis por 98% do consumo total do produto, terão um aumento não superior a 8% sobre o preço atual.
-É verdade que alguns municípios da região Norte, correspondentes a parcelas mínimas da população consumidora,
sofrerão impactos de preços bem maiores, razão pela qual
estão sendo desenvolvidos estudos no sentido de limitar tais
impactos a níveís -toleráveis, ou mesmo de conceder subsídios
governamentais que reduzam o preço dos combustíveis nas
citadas regiões.
Diante disso, Sr. Presidente. e à vista dos dados que
nos foram exibidos em gráficos muito bem elaborados (que
junto como anexos deste pronunciamento) só nos resta apoiar
os bons propósitos do DNC objetivando a sustação do desvio
de bilhões de cruzeiros, desencaminhados anualmente para
os bolsos dos inescrupulosos aproveitadores do ineficiente processo de ressarcimento de fretes até agora vigente.
Da mesma forma, cabe-nos encarecer aos dirigentes do
DNC e do MME que não descurem. antes agilizem os estudos
das medidas compensatórias a serem aplicadas nas ínvias e
distantes regiões da Amazônia.
Muito Obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO:
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Exmo. Sr.

SENADOR 0DACY SOARES

Excelênciê!l,

Lev.:tmos .ao conhecitnento de Vossa.Excel~ncia proposta formuladc:t pelo D.N.C.
(Oepa,..tar.lento f..j.;J-c-i on" I d~ Corrbust f veis) ao Mini st~r i o de Mi nas e Energ i d,
no sent·ióo de des~equa I i zar- o preço dos combust i ve í s nt'J AmaZ.~n i a.
De .,cordo com a

propost;,

formulada por aquele Departamento som-<mte

ser·iarn

ressdt"cidos os frê;_tes at; & 8CJse Primária, sendo que ~ PETROBRÁS ser i<!!
metido tcdo o transporte.
Na regÍ"ão norte -~Penas seriam Sase Primaria as cidades de Belém,
~prto Velho, Caracar.,f t!'. Cruzeiro do Sul.

co

Manaus,

Alertamos Vossa Excel;ncia para os prejuízos que tal medida dever~
car em lodo a economia regional, pr"inCipal~nte ndquelas local
distantes, onde ~-p~eço do combustfvel ficará muito msis ca~o.

idad~:s

Esta AssociaçÕo' roga ã interferêncLa do eminente Parl<!!m,!ntar no sentido d!!:
evitcir q~e tal verih~ o ocorrer.

Atenc i oso3mente,

Eduar~lho
Presidente

RUA DA QUITANDA, 1g4 - S/LOJA 204120!1 -

TEL.: 23~16- Tet..EX: Gil:11 38463 - CEP 20091 - RIO DE JANEIRO - RJ
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QUADRO 03 - A
MAPA SOBRE O IMPACTO NO PREÇO DE GASOLINA
(PREÇO ZERO Â PARTIR DAS BDP'sl

Obs. : I 11 População conf. dàdo.S IBGE/91
(21 Consum:l conf. dados DNC/90

IMPACTO NO PREÇO

=
.

I% I
0,0 a 4,9
5,0 a 9,9
lO, O a 14,9
15,0 a 35,0

POPULAÇÃO ATINGIDA I 1 I
(Mil hab.l
I% I

CONSUMO ANUAL (21

139.913,6
4.437,8
167.8
175 ,1

8.954,5 - 98,28
154,0
1. 69
o. 6 - 0,01

96,70
3,07
o •11
0,12

(Mil

I·~

m')

I

-

1,9 -

0,02
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QUADRO 03 - B
MAPA SOBRE O IMPACTO NO PREÇO DE OLEO DIESEL
(PREÇO ZERO A PARTIR DAS

Obs~:

( 1)

BDP'~)

Populaç-ão Conforme
o

dados" IBGE/91
(2) Consumo conforme
dados DNC/90

IMPACTO NO PREÇÓ
(%)

0,0 a

4 '9
9' 9
10,0 a 14,9
15,0 a 2~,9
25,0 a 34,9
35,0 a 45,0

s,o a

ATINGIDA
(Mil hab.)
"12"9.505,7
13.125,2
'1.403,5
483,3
42,0
1 3 4 '6

(%)

89,50
9,07

" rr;91
0,34
0,03
0,09

CONSUMO ANUAL
(MÜ

rn' )

12.865,9
1.616,9
270,6
12' o
2,7
4,7

(%)

87,09
"1 o' 95
1 '83
o, 08
0,02
0,03
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendO a tratar, vou encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária de amanhã, às 9h, a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 220, DE 1993
Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353.
parágrafo único, do Regimento Interno-=-

Discussão, em tUrno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 220, de 1993 (n• 3. 711/93, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que cria, com natureza civil,
a Agência Especial Brasileira- AEB. e dá outras providências. (Dependendo de pareceres das Coniissões de-Educação,
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de Assuntos Econômicos, e de Constituição, Justiça e Cidadania)
-2PROJETÚ DE DECRETO LEGISLATIVO N• 6, DE 1993
Votação, em turno único, do ProjetO de Decreto Legis-- lativo n' 6, de 1993 (n' 162186, na Câmara dos Deputados),
que aprova o textO da Convenção n~ 1,26, da Qrganiiição
Internacional do Trabalho, sobre Alojamento a Bordo do_s _
Navios de Pesca, adotada por ocasião da 50~ SesSão da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, em
1966, tendo
Parecer favorável, sob n' 400, de 1993, da
Comissão
--de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Dezembro de 1993

Leia-se:.
· N• 782/93, de 5 do corrente, ...
Na página !0350, I' coluna, após o Parecer n' 400/93,

Onde se lê:
Parecer n' , de 1993
Leia-se:
Parecer n~ 401, de 1993
Na página 10377, 2~ coluna, na leitura e aprovação do
Requerimento n' 1.116, de 1993,
Onde se lê:
Requerimento n9 116, de 1993
Lera,:.Se:
Requerimento n• 1.116, de 1993.
Na página 10380, 2• cohina, exclua-se, após a aprovação
do Projeto de Resolução n• 99, de 1993, constante do item
4 da Ordem do Dia, para inclui-lo na página 10381, 1~coluna,
imediatamente após a apreciação do Projeto de Resolução
n' 100, de 1993, constante do item 5 da Ordem do Dia, o
seguinte:
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOl,UÇÂO N• íOO, DE 1993

Autoriza a Prefeitura Municipal de Três de Maio
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Slll S.A. - BANRISUL, no valor
equivalente, em cruzeiros reais, a CR$5.509.221.000,00
(cinco milhões, quinhentos e nove milhões e duzentos
e vinte um mil cruzeiros) em valores relativos a fevereiro
de 1993.
O Senado Federal resolve:
•
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Três de Maio auto-nzada a Contratar operação de crédito junto ao Banco do
-3Estado do Rio Grande do Sul, no valor _equivalente em cruzeiPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO.N°10, DE 1993ros reais a CR$5.509.221.000,00 (cinco bilhões, quinhentos
e nove milhões, duzentos e vinte um mil cruzeiros), em valores
Votação, em turno único, do Projeto ~e Decreto Legisrelativos a fevereiro de 1993~
lativo n' 10, de 1993 (n' 147/91, na Câmara dos Deputados),
Parágrafo único. A operação de crédito a que se refere
que aprova o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos,
o caput deste artigo destina-se ao financiamento de projetas
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
de desenvolvimento institucional e de infra-estrutura urbana.
e o Governo do Reino da Tailândia, em Brasília, em 21 de
Art. 2" As condições financeira e básica da operação
março de 1991, tendo
.
são as seguintes:
Parecer favorável, sob n~ 408, de 1993, da Comissão
a) valor pretendido: o valor equivalente, em_ cruzeiros
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
reais, a CR$5.509.221.000,00 a preços de fev/93;
b) prazo para desembolso dos recursos: 60 dias;
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerc) juros: 11,00% a a.,
d) atualização monetária: Reajustável pelo IGP-FGV;
rada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12h35min.)
e) garantia: quotas-parte do ICMS e do FPM;
f) destinação dos recursos: Programa Integrado de Melhoria Social;
ATA DA 234• SESSÃO, REALIZADA
g) condições de pagamento:
EM 9 DE NOVEMBRO DE 199.3
- do principal: em 48 parcelas mensais, iguais e suces(Publicado no DCN - Seção II,
sivas, vencíveis no dia 20 de cada mês, vencendo a primeira
de 10 de novembro de 1993)
12 meses após a primeira liberação:
RETIFlCAÇÕES
- dos juros: exigíveis trimestralmente na carência e menNa página 10343, 1' coluna, imediatamente após a abersalmente na amortização;
tura da sessão, na leitura do Expediente,
Art. 39 A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de 270 (duzentos e setenta) dias,
Onde se lê:
-contados da data de sua publicação.
A VISO DO MINISTRO DA SAÚDE
Art. 49 Esta Resolução entra em vigot na data de sua
N~> 93, de 5 do corrente, ...
publicação.

_o_ez_e_m_b_r_o_d_e_1_99_;3:__ _ _ _:_D::...:;IA:..:'.:.R:..:IO.:.:..:D:..O.:_C:_O:_:..N:..:G:..:R:..:E:_S:_S:_O:_:..:N.::A..::C::::.:IO:_N:....::.A::L:_(:::S::e.::Ça::-o:_I:.:I:_)~--_;0:::.m:::·n:::ta:_:-feíra 23

ATOS DO PRESIDENTE.

disposto no artigo 57, § 3?, da Lei

de 1992, resolve:

ATO DO PRESIDENTE N• 600, DE 1993
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa fixa~
da no Orçamento do Centro Gráfico do Se_nado Federal,
para o exercício de 1993.

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições
que lhe confere o Regimento Interno, e tendo em vista o

n~

11649

8.447, de 21 de julho

·

Art. 19 Fica alter~do o Quadro de Detalhamento da
Despesa fixada no Orçamento da Unidade 2.102- Centro
Gráfico do Senado Federal, conforme anexos I e II.
Art. 29 Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 21 de dezembro de 1993. - Senador
Humberto Lucena, Presidente.

Oi.OOO - SEN' :JO FED'ERAl
O:Z.10:Z- CENTRO GnÁFICO DO SENADO n:DERAL

Oundro de OPtnlh11mMto

01.007.0023.2025- Admlnlstraç:lo e

d~

Oenpasa ... CANCELAMENTO

Coord~n•çlo

doa Serviços Gr6flcos

01,007,00?.3.2025/0001 - Mnnutençào do Centro Gráfico do Senado Federal

3.1.90.09
3.1.90.14.

100"

100~

12.000
10.00ó

4.000

07..0":,. - SENADO FEDtRAl
02.102 - CENTRO GRAfiCO DO SENADO FEDERAl

Oundro de Detnlhamento ~., Despesa -

SUPLEMENtAR

Recursos dll) Todas IS t="Ontos -

,.....

"

NATUREZA

'

,6 •

Dn'AUlADO

01,007.0023.2025 - Admlnlstraç~o e Coordenlçlo dos Serviços Gr6flcos
01.007.0023.202510001 - MFmutenção do Centro Gráfico do Senado FO!jeral
3.1.90.16
Total a

E~rn!>IIIA

~er SUPLEM~NTADO

!J de dezembro de 1993

100

16.000

-.·~
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ANEXO I.

02.000

~

S!'NAOO FEDERAL

02,102 • CENTRO (;l't AFICO DO SENADO fEOERAL

Em Cltl1.108

Quadro de Oetalhamento da Despesa

-

- ..

CANCELAMENTO

.

I!SPECIFICAÇAO

R,ec~;~raqs d9~ Tcidas
-

- FISCAL

as Fontes

FO<m!

DnAI!HADO

3.4.90.36

100

20.000

3.4.90.39

100

80.000

NATUREZA

lOI'AL

01.007.0023.2025 - Admlnlstraçlo e Coordenaçlo dos Serviços Orfiflco•
01.007.0023.?.:025/0001 - ManutençAo do Cen1ro Grjflco do Senado Federal

-

-

80.000

-

Total a ser CANCELADO

02.000
02,102

-

10.000

....,., I I

~

SENADO Ff:OERJ\L

~

ct:NTRO GA Á FICO DO SENADO fEDl!RAL

Quadro de Detolhamento da

Em CR$ 1.800

oGspa"a

- SUPLEMENTAR

E! P E ;C 1_"~ ~C A Ç f_

-

':'____

>
"' .FIS~Ai'?C""
.:·· ..

Recursos do Todts as Fontes -

...

NATUREZA

fONTI!

3.4.90.30

100

D<TAUtADO

01.007.0023.2025 - Admlnlstraçiio e Coordenaçio dos Serviços Grafleos
01.007.0023.2025/000T - M11nutenç1io do Centro

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

Gr~flco

do

~enad~

Total .a ser SUPLEMENT ADO

FeC;feral

80.000

""'"'
80.~

eo.ooo\
/

Brnsf1111 !) de dezembro

ele 199:1

ATO DO PRESIDENTE N• 601, DE i'J93
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa fixada no Orçamento Fiscal do Senado Federal.

O Presidente do Senado Federal no uso das atribuições
que lhe confere o Regimento Interno, e tendo em vista o
disposto no art. 57, § 3•, da Lei n• 8.447, de 21 de julho
de 1992, resolve:

Art. l"' Fica alteraao na forma do Anexo, o Quadro
de Detalhamento da De_spesa fixada no Orçamento da Unidade 02.101 -Senado Federal, que com este baixa.
_Art. 2"' Este Ato entra em vigor na data de sua publicaçao.
·
Art. 3~' Regavam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, em 22 de dezembro de 1993. --Senador
Humberto Lucena, Presidente.
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nioo- SENADO nDERAL

IEMCIIS IA

02.111- SENADO FEDERAL· SECHTAIUA

HCUJISOS DE TODAS MI fONTISE ~-FISCAL

QUAD1t0 DE DETAI.BAMEN'I'O DA DzsnsA-

CANCELAAmn'O

ESPECIFICAÇÃO

NATIJJIUA

FOIITI:

D1!TALIIAIIO

TOTAL

3.4.90.39

100

50.000.000

50.000.000

-Lcsil-

Ol.OCH,0001.2021 • AdmitdlltniÇio e Coordenlç:lo doi

·-

01.001.0001.202110002 - Funclonamcnlo do Ser..so

ftSOURO

Otri'RAS DESPESAll CORREII1U

§.1(10,000

SO.IIIM.IOO

RI:CDRSOS DO

_...

TO:rAL

...

02.00ct ·SENADO n:DERAL
DI CltS 1.,11

02.101 • SJ:NADO RD'ERA.L ·SECRETARIA

RECURSOS DE TODAS AS J'OHTES E~CIAS- JISCAL

QUADRO D.t: DETALBA.Ml!:NTO DA Dt:SPI:SA-

stJPLEMENTAÇ.!.O
J:SPECU'lCAÇÁO

NATIJJIUA

FONB

3.4.90.33

100

DETALIIADO

TOTAL

01.001.0001.2021- Admirdstr.Jçloc Coordcnaçlodos
Serviços Legislativos
01.001.0001.:202110002- Funcioruunenlo do Sen.:ulo
Fl!dcm!

RFCIIRÚJ<

•o

TI:!':t:ll~P.I')

~n.t'l~>":~'t.

o"''",, "" ., ;~[
I ":.;~~A =__,....f~~.:;""".!!._
1 ~.~<;

('l);t!~·.Hn:'li

,.UlOO.OOO

....

30.000.000

·-··-~···

To TA L

-

- -

ll6Sl
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(*)ATO DO PRESIDENTE N• 547, DE.1993

O Presidente do Senado Federal; no uso de suas atribuições, em conformidade com a delagação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão -Diretora n!l 2, de
1973, tendo em vista o que consta do Proc. n• 021.831/93-9,
e de acordo com a Resolução n" 42, de 1993, resolve:
Nomear DIRCEU VENTURA TEIXEIRA, para·o cargo
de Assessor Legislativo, Nível III, Área de Assessoramento
Legislativo, Padrão 42, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, em virtude de aprovação em concufSO públtcO, homologado pelo Ato do Presidente n• 57, de 1993, publicado no
Diário do Congresso Nacional, Seção II, de 2 de fevereiro
de 1993, e no Diário Oficial da União, Seção I, de 5 de fevereiro
de 1993, observada a ordem de classificação da Área Cinco.
Senado Federal, 10 de novembro de 1993. - Senador
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.

Dezembro de 1993
APOSTILA
Fica alterada a fundamentação legal do presente Ato de
Aposentadoria, para excluir o art. 250 e incluir o art. 192,
inciso II da Lei n" 8. 112, de 1990.
Senado Federal, 21 de dezembro de 1993. - Senador
Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO DIRETúR-GERAL. N• 88, DE 1993

O Diretor-Geral do Seitado Federal, n-o uso de suas atribuições regulamentares e na forma do que preceitua o art.
9• do Ato n• 9, de 1987, da Comissão Diretora, resolve:
Art. 1~ Designar o servidor do Centro Gráfico do Senado Federal, FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA, para exercer- a -Presidéncia da Comissão de Administração do Pecúlio nos eventuais impedimentos da sua titular.
Art. 2"' Este Ato eritra ·em vigor nesta data.
Art. 3<:> Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 22 de dezembro de 1993~ Manoel Vilela
de Magalhães, Diretor-Geial.
- (*) ATO DO PRESIDENTE N• 548";-DE 1993
ATO
DO
DIRETOR-GERÁÚ-1•
S9, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regiment_al ~_regulamentar, de conformidade~ com a _
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
que lhe confere o art. 7•, § 2•, da Resolução n• 42, de 1993,
da Comissão Diretora n• 2, de 4 de abril de 1973,_<:. iendo
resolve tornar sem efeito o Ato n• 65,-<le 1993, publicado
em vista o que consta do Processo n~ 022.645/93-4, reSolve:
no DCN Se'ião II, de 1~ de outubro de,--1993, que nomeou
Aposentar, voluntariamente, a servidora ELZA ÇAo senbor JOAO MARQUES ESTRELA E SI LV A para exerLUMBY TOURINHO VIANA, Analista Legislativo, Area
cer o cargo, em comissão, de Assessor Técnico, do Quadro
de Saúde e Assistência Social, Nível III, Padrão 45, do-Quadro
de Pessoal do Senado Federal, com lotação e ·exercício no
de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso
Gabinete do Senador Raimundo Lira:
III, alínea "a", da Constituição da República Federativa do
Senado Federal, 22 de dezembro de 1993__ - Manoel
Brasil, combinado com os arts. 186, inciso Ill~ alínea "a";
Vilelà de Magalhães, Díretor-Geral.
e 67, da Lei n" 8.112, bem assim com os arts. 34, § 2"; 37;
ATO DO DIRETOR-GERAL N• 90, DE 1993
e 41, da Resolução (SF) n• 42, de 1993, com proventos integrais, obscrvado.o disposto no art. 37, inciso XI, da ConstiO:0-ii-Cioi-~Geral do Senado Fed~ral, nq uso da a~ribuição,
que lhe foi conferida pelo art. 7', § 2', da Resolução n• 42,
tuição Federal.
Senado Federal, 10-de- novembro de 1993. - Senador
«
·
de 1993, resolve:
Humberto Lucena- Presidente.
Nomear JOÃO MARQUES ESTRELA E SILVA para
exercer o cargo, em~·comissão,' de Assessor Técnico, do Quadro Ue Pes-soal do Senado Federal, com lotação e exercício
ATO DE PRESIDENTE N• 1"20/92
no Gabinete do Senador Raimundo Lira.
Que aposentou GERAtDO-CORRElA BARBOSA .
Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. - Manoel
Assessor Legislativo, Parte Especial do Quadro Permanent~·
Vilela de Magalhães, Diretor-Geral.
do Senado Federal.
(*)ATO DO DIRETOR-GERAL
N' 73, DE 1993
APOSTILA

Fica alterada a fundamentação legal do presente Ato de
Aposentadoria, para excluir os arts. 250 da Lei n' 8. 112, de
1990, e o art. 517, inciso IV, do Regulamento Administrativo
do Senado Federal.
Senado Federal, 21 de dezembro de 1993. - Senador
Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N' 268/93
Que aposentou At,JGUSTO RODRIGUES DE LIMA,
Analista Legislativo, Area de Processo Legislativo, Classe
"Especial", Padrão V.

O Diretor-G_eral dO Senado_ I:eifúal, no uso da atribuição
que lhe foi conferida pelo art. 7•, § 2• da Res.olução n• 42,
de 1~93, e de acordo como que consta do Processo n<.>
022.349/93-15, resolve:
·
·
Exonerar DANIEL REIS DE SOUZA do cargo, em
comissão, de Secre_tário Parlamentar, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, do Gabinete do Senador, Luiz Alberto,
a partir de 1• de novembro de 1993.
Senado Federal, 9 de novembro de 1993. -Manoel Vilela
de Magalhães, Diretor-Geral.
('") Republicado por haver saído com incorreção no DCN (Soção II) do
10-11-93
•
•

·~~~------..~..~..~-·=•-=••.;
·-----~=~===•-~c~
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BRASÍLIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Luceána, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 28, DE 1993
Aprova 'os Estatutos da União Internacioual para a Conservação da Natureza e dos
Recursos Naturais (UICN), com vistas à adesão do Brasil aos mesmos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• São aprovados os Estatutos da União Internacional para a Conservação da Natureza e
dos Recursos Nutarais (UICN), com vistas à adesão do Brasil aos mesmos.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que posJ>am
resultar em revisão dos referidos Estatutos,· bem como quaisquer ajustes complementartes que, nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional.

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal,22 de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 29, DE 1993
Aprova os textos da Convenção n• 137 e da Recomendação n• 145, da Organização
Internacional do Trabalho, relativas às Repercussões Sociais dos Novos Métodos de Processamento de Carga nos Portos, adotadas em Genebra, em 25 de junho de 1973, durante a 58•
Sessão da Conferência Internacional do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1• São aprovados os textos da Convenção n' 137 e da Recomendação n• 145, da Organização
Internacional do Trabalho, relativas às repercussões Sociais dos novos Métodos de Processamento de Carga ·
nos Portos, adotados em Genebra, em 25 de junho de 1993, durante a 58• Sessão da Conferência Internacional
do Trabalho.
..
·.
. . .
...
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de dezembro de 1993.'- Senador Humberto Lucena, Presidente.
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Convenção Referente õ\8 :Q.epercussões

Artigo I•

Sociais dos Novos Métodos de Processamento

A Convenção_se aplica às pessoas que trabalham de.
modo regular como portuários, e cuja principal fonte de renda
anual provém desse trabalho.
2. Para os fins da_ p_r_esente Convenção, as expressões·
''portuárioS'' e -"trabalho portuário" designam pessoas e ativi-dades definidas como- tais pela legislação ou a -prática- naCionais. As o_rganizações de empregadores e de trabalhadores
interessadas devem ser consultadas por ocasião da elaboração
e da revisão dessas definições ou sc::rem a ela associadas de
qualquer outra maneira; deverão, outrossim, ser levados em
conTa- os novos métodos de processamento de carga_ e suas
repercussões sobre as diversas tarefas dos portuários.
1.

de Carga nos Portos

A Conferência Gerai da Organização Internacional do
Trabalho. Convocada pelo Conselho Administrativo da Repartição Internacional do Trabalho em Genebra, onde se reuniu a 6 de junho de 1973, em suá. qUinquagésima oitava sessão;
Considerando que os métodos de processamento de carga
nos portos se modificaram e continuam a se modificar por exemplo, a adC!çã9 de unidades de carga, int~odução
de técilicas de transbordo horizontal (roll on/ roll off), o aumento da mecanização e automatiZação - eilquaiúo que -no:.
vas tendências aparecem no fluxo das mercadorias, e que
semelhantes modificações deverão ser ainda mais acentuada"
no futuro;
Artigo 2•
Considerarido que essas mudanÇas, ao acelerarem o trans1.
Incumbe
à
política
naciorial estimular todos os setores
porte da carga, e reduzirem o tempo passado pelos navios
assegur~m aos portuárióS; na- inedida
interessados
para
que
nos portos e os custos- aos_ transportes, podem beneficiar a
economia do_ país interessaâo, em geral, e contribuir para do possível, um emprego permanente ou_ regular.
2. Em todo caso, um m-ínimo-de-p-eiíõdóS de-e-mprego
elevar o nfvel de vida-;
um
mínimO de renda deve ser assegurado ans pottüá"ríos,
ou
Considerando que essas mud~nças t~ tam})_é·m repercussões consideráveis sobre o nível de emprego nos portos sendo que sua extensão e natureza dependerão da situação
e sobre as condições de trabalho e vida dos portuárioS- e que económiCa e-social do país ou do _porto de que se trata.
medidas deveriam ser adotadas para evitar ou reduzir os problemas que decorrem das mesmas;
_
_
__
Artigo 3•
Considerando que os p·ortuários deverl~m be-nefiCiar-se
1. Registres serão ·estatielecidos e mantidos em dias,
das vantagens que representam os návos métodos -~e processapara todas as categorias profissionais de portuários na forma
mento de carga e que, por canse guinte, o es~u_diJ ~_a introdução
determinada pela legislação ou a prática nacionais.
e desses métodos deveriam ser acompanhãàos- da elaboração
2. Os portuários matriculados terão prioridade para a
e da adoção de disposições, tendo por finalidade a melhoria_
duradoura de_sua situação, por meio-s tais-como. a regulari- obtenção de trabalho nos portos.
3. _Os portuários matriculados deverão estar prontos pazação do emprego,~ e,stabilizaç~o da renda e por outras medidas relativas às condiÇões de vida e de trabalho dos interes- ra trabalhar de acordo com o que for determinado pela legislação ou a prática nacionaiS.- sados e à segurança e higiene do trabalho portuário~ Depois de ter resolvido adotar diversas moções relativas
às repercussões s.ociais dos novos métodos de processamentQ
AJ'tigo 4"'
de carga nos portos, que constituem o q~ii_:!!O item da agenda
_ 1. Os efetivos dos .registras serão periodicamente revisda sessão;
·
-tos, a fim de. fixá-los num nível que corresponda às necessi__
____ , ..
Depois de ter resolvido que essa~ l!_l_oções tomariam a __ dades do porto.
forma de uma ConvenÇão internacional, adota,_neste vigésimo
2. Quando uma redução _dos efetivos _de um registro
quinto dia de junho de mil e novecentos e_ setenta e trê!!, se tomar necessária, todas as medidas úteis serão tomadas,
a Convenção abaixo que será denomiiiada Cbnveitção sobre com a finalidade de prevenir ou atenuar os efeitos prejudiciais
o Trabalho Portuário, de 1973.-- --aos portuários.

ª

-- . .- ..

- ........ .
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Artigo 5"'

Para obter dos novos métodos de processamento de carga
o máximo de vantagens sociais, -incumbe à política nacional
estimular os empregadores ou suas organizaçõ~s. por um lado,
e as organizações de trabalhadores, por ·outro, a cooperarem
para a melhoria da eficiência do trabalho nos portos, com
a participação; se for ·a taso~ das autoridades competentes.·
Artigo 6•
Os Membros farão com qu·e ·as regras adequadas, referentes à segurança, higiene, bem-estar e formação profissional
dos trabalhadores, sejam aplicadas aos portuários.
Artigo 7•
Exceto nos casos em que forem implementadas mediante
conyê_nios coletivos, sentenças arbitrais ou'qu-alquer outro modo conforme à prática nacional, as disposições da presente
Convenção deverão- ser-aplicadas pela legislação nacional.
Artigo 8•

As ratificações formais da presente Convenção serão comunicadas ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do
Trabalho e por ele registrllrl~~
Artigo 9•
1. A presente Convenção vinculará apenas os Membros
da Organização ·Internacional do Trabalho cuja ratificação
tenha sido registrada pelo Diretor-Geral.
2. Enfrará.em vigor doze meses após terem sido regiStradas, pelo Diretoi"-Geral, as ratificações de dois Membros..
3. Posteriormente, esta Convenção entrará em vigor pa-ra cada Membro, doze meses depois da data em que sua
ratifiCação tiver sido registrada.
Artigo 10
1. Qualquer Membro que tenha ratificado a presente
Convenção poderá denunciá-la, ao__ e_xpirar um período de
dez anos após a data de entrada em vigor inicial da Convenção,
mediante um ato comunicado ao Diretor-Geral da Repartição
Internacional do Trabalho e por ele registrado. A denúncia
só se tomará efetiva um ano ap6s ter sido registrada.
2. Qualquer Membro que tenha ratificado a presente
convenção e que~ no prazo-de um ano, após expirar o período
de dez anos mencionado no parágrafo anteiio"r", não fizer uso
da faculdade de denúncia, previSta pelo presente artigo, ficará
vinculado por um novo perfodo de dez anos e, posteriormente,
poderá denunciar a presente Convenção ao-término de cada
período de dez anos, nas condições previstas no presente artigo.'
Artigo 11
1. O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho notificará a todos os MembroS d_a Organização Internacional do Trabalho o registro de todas as ratificações e-denüncias que lhe sejam comunicadas pelos Membros -da Organização.
- -· - 2. Ao notificar os Membros da Organização do registro
da segunda ratificação que lhe tenha sido comunicada, o Diretor-Geral chamará a atenção dos _Membros da Organização
sobre a data na -qual a presente Convenção entrará eni" vigor.
Artigo 12

O Diretor-Geral da Repartição Internacional de Trabalho
comunicará ao Secretário-Geral das Naç_ões Unidas,. para fins

de registro, -de acordo com o artigo 102 da Carta das Nações
Unidas, infÔrÍnaÇões completas a respeito de todas as ratificações e ates de denúncia que tiverem sido registrados nos termos dos artigos precedentes.
Artigo 13
Cada vez que o julgar necessário, o- Conselho Administrativo da Repartição Internacional do Trabalho apresentará
à Conferência Geral um relatório sobre a aplicação da preSente
Convenção, e examinará a conveni~ncia de inScrev-er na agenda da Conferência a questão de sua revisão total ou parcial.
Artigo 14
1. No caso__de a Conferência adotar urna noya_Convenção, com revisão total o_u parcial da presente, e a menos
que a nova convenção o. determine de outra maneira:
a) a ratificação, por um Membro, da nova convenção
revista acarretará ,de pleno direito, não obstante o artigo 10
acima, denúncia imediata_da presente Convenção, sob reserva
de que a nova convenção revista_ tenha entrado..ernvigor;
b) a partir da data de entrada em vigor da nova convenção
revista, a presente Convenção deixará de estar aberta à ratificação dos Membros.
2. _ A presente Convenção permanecerá em todo caso
em vigOr~ em sua forma e feOr, para os Membros que a tiverem
ratificado e que não tenham ratificãdo a convenção revist_a.
Artigo 15
As versões francesa e inglesa do texto da presente COil~
venção fazem í_gualmente fé.
CONFERJ::NCIA INTERNACIONAL DO TRABALI:'IO
Recomendação 145
Recomendação sobre as Repercussões Sociais dos
Novos Métodos de Processamento de Carga nos Portos
A Organização Geral da OrganizãçãO Internacional do
Trabalho:
Convocada em Genebra pelo Conselho Administrativo
da Repartição Internacional do Trabalho, e reunida na referida cidade a 6 de junho de 1973 em sua qüinquagésimã oitava
sessão;
Considerando que se produzem e continuam a se produzir
importantes mudanças nos métodos de processamento de car..;
ga nos portos- por exemplo, a adoção de_unidades_ de carga,
a introdução de técnicas de transbordo horizontal (roll onlroll
_ofl) e o aumento da mecanização e automação - e ilo m_ovimento de mercadorias, e que se prevê que no· futurO tais
mudanças venham a adquirir ainda maior importância;
· Considerando que as referidas mudanças, ao acelerar o
transporte de carga e reduzir o tempo de estadia dos navios
no porto e as custas do transporte, podem beneficiar a economia do País em seu Conjunto e contribuir para a elevação
do nível de vida;
- Considerando que tais mudanças têrri tamBém repercussões consideráveis sobre o nível de emprego nos portos e
as condições de trabalho e vida ·ctos portuários e que deveriam
ser adotadas med~das para prevenir ou reduzir os problemas
decorrentes das mesmas;
Considerando que os portuários deveriam beneficiar-se
com a intro_dução de novos métodos de processamento- de
carga e que, por conseguinte.-ao inesmo teinpo ·qu_e se plane-
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jam e introduzem novos métodos, dcver~se-ia planejar e adotar uma série de medidas para melhorar de modO duradouro
sua situação, tais como a regularização do empreg-o e a estabili-

zação da renda e outras medidas relativas às condições de
trabalho e vida e à segurança e b_igiene do trabalho portuário;
Depois de terem resolvido adotar diversas propostas relatívas às repercuss_óes sociais dos novOs métoqq~. Ç_e proce~sa
mento de carga nos porteis, questãO que constjhll o quinto
item da agenda da reunião e
Depois de terem resolvido que as referidas propostas
tomem a forma de uma recomendaçâo que complete a Convenção sobre o Trabalho Portuário de 1973, adota, na data
de vinte e cinco de junho de mil novecentos e setenta e três.
a presente Recomendação, que poderá ser citadà como aRecomendação sobre o Trabalho Portuário, de 1973:

I. Campo de Aplicação e Definições
1. Ressalvado o disposto no parágrafo 36, a presente
Recomendação se aplica às pessoás" que se dedicam de m9do
regular a um trabalho como portuário e cújã principal fonte
de renda anual provêm desse trabalho.
2. Para os efeitos da presenie R.ecomendaç_ão, as expreSsões "portuários" e "trabalho portuário" des!gn~m as pessoas
e as atividades definidas como tais pela l_egislação ou a prática
nacionais. As organiZações intereSSadas de empregadore_s e
de trabalhadores devem ser consultadas por ocaSião de tais
definições e pedir-se-á sua contribuição de unia ou outra forma
para a elaboração ou revisão das mesmas; dever-se-iam assim
mesmo levar em conta os novos métodos_ de processamento
de cargas e seus efeitos sobre asdiversas tarefas dos portuários.
II. Repercussões das Mudanças dos MétodQS de Processamento de Carga
3. Em cada país, e eventualmente em.cada porto, deveriam avaliar-se. de modo regular e sistemático, as possíveis
repercussões das mudanças dos métodos de processamento
de carga particularme-nte nas oportunidades de emprego e
condições de trabalho dos portuários, asSim como na estrutura
do emprego nos portos; assim mesmo, deveriam ser sistematicamente revisadas as medidas que resultem dessa avaliação
por órgãos aos quais pertençam representantes das organizações de empregadores e de trabalhadores interessados e,
se fosse conveniente, das autoridades competentes.
4. A introdução_ de novos métodos de processamento
de carga e as medidas decorrentes deveriam ser coordenadas
com os progrãnlas e políticas nacionais e regionais de desenvolvimento -_da mão-de-obra.
5. Para os fins indicados nos parágrafos 3 e 4, dever-se-ia
compilar, de modo contínuo, toda a informação pertinente
e, em particular:
a) estatísticas relativas ao trânsito da carga pelos portos,
com a indicação dos métodos de processamento de carga utilizados;
..
b) gráficos que mostrem a procedência_ e ~o destino das
principais correntes de transporte de mercadorias, assim como
os pontos de reunião e dispersão da carga dos containers e
outras unidades de carga;
c) a avaliação das tendências futuras, se possível, apre- - -- -"-sentadas de modo análogo;
d) previsões acerca da mão-deRobra necessária nos portos
para manipular a carga, levando em conta a evolução futura
dos métodos de processamento de carga e a procedência e
destino das principais correntes de transporte de mercadorias.
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6. Na medida do possível, cada país deveria adotar as
muda_nças_nos métodos de processamento de carg~ mais convenientes à sua economia, levando em conta, particularmente,
a disponibilidade relativa de capitais- especi1lmente de divisas-, de mão-de_-_o_bra e-de meios de transporte interno.
III. Regularização do Emprego e da Renda
A. EMPREGO PERMANENTE. OU REGULAR
7. Sendo possível. dever-se-ia assegurar aos portuários
um emprego permanente ou regular.
B. GARANTIAS DE EMPREGO OU DE RENDA
8.1) Nos casos em que não seja possível o emprego permanente ou regular, dever-se-ia proporcionar garantias de
emprego ou de renda ou ambas as_ coisas ao mesmo tempo;
a natureza e a amplitude de tais garantias dependerão da
situação econõmica e social do país ou do porto de que se
trata.
2) Entre essas garantiaS, podê-riam ser incluídas uma ou
várias das seguintes:
_
a) emprego durante um número combinado de horas ou
turnos por ano, por mês ou por -semana ou, em seu lugar,
o pagamento correspondente;
b) indenização em_dinheiro, media.nte.um sistema que
não requeira contribuição financeira dos trab_alhadores, quando os portuários estiverem presentes à chamada ou disponíveis
de alguma outra forma para o trabalho, sem conseguir ser
admitidos ao mesmo;
c) indenizações de desemprego quando não haja trabalho.
9. Todos os interessados deveriam adotar mediçl.as positivas para evitar que se restringisse ao mínimo, na medida
do possível, qualquer redução da força de trabalho, sem prejuízo do desenvolvimento eficiente das operações portuárias.
10. Deveriam ser tomadas disposições adequadas para
dar proteção financeira aos portuárioS no caso de redução
inevitável da força de trabalho, por meios tais cqm,o:
-_a)- uin seguro· de- de.SemPreg~ ou outras formas de Previdência social;
b) uma indenização por cessação da relação de trabalho
ou outros tipos de indenização pelo mesmo motivo, a cargo
dos empregadores;
c) uma combinação de indenizaçües conforme o prevejam_ a l~__gi,slaç~q.Ilacional ou os contratos coletivos.

C. REGISTRO
11. Deveriam ser êstabelecidos e mantidos em diã regis:.. tros para todas as categorias de portuários na forma que determine a legislação ou prática nacionais-, com a finalidade de:
a) evitar a utilização de mão-de-obra adicional quando
o trabalho existente não baste para proporcionar meios ade~
quados.de vida aos portuários;
b) pôr em prática planos de regularização do emprego
e estabilização das admissões e sistemas de distribuição da
mão-de-obra nos portos.
12. _ O nWnero de categorias especializadas deveria ser
reduzido e deveriam ser modificadas sua:s atribuições, na medida em que estiver sel_!do mogificada a natureza do trabalho,
e que um número mais elevado de trabalhadores se capacitem
para efetuar uma variedade maior de tarefas.
13. Deveria ser suprimida, quando possível, a distinção
entre trabalho a bordo e trabalho-em terra, a fim de se canse-
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guir uma maior possibilidade de intercâmbio de mão-de-obra,
maior flexibilidade na designação do trabalho e maior rendimento das operações..
_
14. Quando não haja emprego permanente ou regular
para todos os trabalhadores portuários, os registros deveriam
tomar a forma de:
a) um registro único; ou de
b) registras independentes para
i) os trabalhadores com emprego mais ou meno-s regular;
ii) os trabalhadores do grupo de reserva.
15. Não se deveria normalmente empregar como portuário aqueles que não estivessem regiStrados como tais. Em
casos excepcionais, quando todos os portuários -registrados
estejam empregados, poder-se-ia contratar outros trabalhadores.
16. Os trabalhadores portuários registrados deveriam
dar a conhecer que estão disponíveis para Otrabalho na forma
que determina a legislação ou prática nacionais.
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em que haja excesso- para--os portos em que haja escassez
dos referido-s-trabalhadores.
3) O caricelamento dã relação de trabalho somente deveria ser consíderado depois de se ter levado devidamente em
conta os meiOs mencionados no item 2 anterior e a reserva
das garantias de emprego que pudessem ter sido concedidas.
Dentro do possível, o término da relação de trabalho deverse-ia fazer de acordo com critérios cOmbinados e sujeitando-se
a um aviso préViO ·adequado e pagamento das indenizações
estabelecidas no parágrafo 10.

E. DIS.TRIBUIÇÁO DA MÃO-DE-OBRA
20. Exteto nos casos de emprego regular ou permanente
com um determinado empregador, deveriam ser estabelecidos
sistemas de distribuição da mão-de-obra que:
a) ressalvando as disposições dos parágrafos 11~ 15 e 17,
proporcionem a cada empregador a mão-de-obra de que ne-ceSsite para á rotaÇão rápida dos barcos ou, se houver escassez
de trabalhadores, uma parte equitativa da mão-de-obra dispoO. ACORDO SOBRE O NÚMERO DÉ.INSCRITOS - "nível;
NOS REGISTROS • - · ·
·
b) proporcionem a cada portuário registrado urna parte
equitativa do trabalho disponível;
c) reduzam ao mínimo a necessidade de apresentar-se
17. O número de trabalhadores inscritos nos registras
às chamadas para a seleção e designação do trabalho, assim
deveria ser revisado periodicamente pelas partes interessadas
como o tempo necessário para ele;
·
de modo que seu resultado seja adequado, mas não excessivo,
d) assegurem, na medida do possível, e ressalvando a
para satisfazer as necessidades do porto. Ao proceder a essas
necessária rotação das equipes, que os trabalhos sejam termirevisões, os interessados deveriam levar em conta todos os
nados pelos mesmos portuários que os tenham começado.
fatores pertinentes, em particular os fator_es a longo prazo,
21. Nas condições que se estabeleçam na legislação nacomo as mudanças dos métodos de processamento de carga
cional ou nos contratos coletivos, deveria ~~r permitida, caso
e das correntes comerciais.
neces_sária, a transferênçia dos portuários empregados regu.lar18.1) Quando diminuir a demanda de determinadas catemente por um empregador para um emprego temporário com
gorias de portuários deveria ser feito~ todo o possível para
outro_ empregador.
manter esses trabalhadores nos empregos-da indústria portuá22. Nas condições que se estabeleçam na legislação naria, dando-lhes a necessária oportunidade de readaptação procional ou nos contratos coletivos, deveria ser permitida, caso
fissional para trabalhar em outras categorias; essa readaptação
necessária, a transferência-tempOrária e voluntária dos portuádeveria ser facilitada com suficiente antecedência, em qualquer mudança prevista nos métodos de trabalho.
·
rios de um porto para outro.
2) se fosse inevitável reduzir o volume total de inscritos
IV. RELAÇÕES DE TRABALHO
deveriam ser feitos todos os esforços necessários para ajudar
23. AS- discussões e as negociações entre os empregaos portuários a conseg"uít- Outro emprego, colocando à sua
disp-osição os-serviçOs de readaptação profissional e a assistêndores e os trabalhadores interessados deveriam ser orientadas
cia dos serviços públicos do emprego.
não somente para resolver os problemas correntes, como salá19.1) Se possível, qualquer redução do volume de inscririos e condições de trabalho, mas também para obter um
acordo geral que incluísse as diversas medidas sociais necestos no registro que se faça necessária; deveria se efetuar grasárias para fazer frente às repercUssões dos novos métodos
dualmente e sem que se recorra ao rompimento da relação
de trabalho. A esse respeito, poderia ser útil aplicar aos portos de processamento de carga.
24. Com essa finalidade, deveria ser reconhecida a imia experiência relativa às técnicas de planificação do pessoal
na empresa.
portância da existência de organizações de empregadores e
de trabalhadores portuários, estabelecidas de acordo com os
2) Ao determinar-o- alcance da redução dever-se-ia levar
em consideração, entre outros fatores:
princípioS da Convenção sobre a Liberdade Sindical e a Protea) a diminuição- natural dos efetivos;
ção do Direito de Sindicalização, de 1948, e da Convenção
sobre o Direito de Sindicalização e de Negociação Coletiv.a,
b) a susp·ensão da contrataçã~. salvo em caso-_de funções
de 1949, que possam entabular livremente negociações e asSeespeciais em que não. se possa treinar os portuários já registrados;
gurar a execução dos acordos que se concluam.
25. Onde ainda não exista, deveria ser estabelecido um
c) a exclusão dos trabalhadores que não tirem seus princisistema de relações de trabalho, com a finalidade de criar
pais meios de vida do trabalho portuário;
um clima de confiança e de colaboração entre os portuários
d) a redução da idade de aposentadoria ou medidas destinadas a facilitar a aposentadoria voluntária antecipada, me- e os empregadores, graças ao qual possam, se efetuar reformas
sociais e técnicas sem tensões riem conflitos, e- possam se
diante a concessão de pensões, suplementos às pensões do
resolver rapidamente as queixas, de acordo com a RecomenEstado QU o 'pagamento de quantias globais;
dação sobre o Exame de Reclamações, de 1967.
. e) quando o aconselhar a situação, e ressalvando os con26. As organizações de empregadores e trabalhadores
tratos coletivos e o consentimento dos trabalhadores interes-.
juntamente com as autoridades competentes, quando for o
- ~ados, ·a transferência permanente de portuários dos portos
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caso, deveriam participar na aplicação d~s me:clidas _sociais
necessárias, e cm particular no funcionamento dos sistemas
de regularizaçáo do emprego e da estabilidade da remuneM
ração.
27 ._ Deveriam ser instaurados ffiétodQs efetivos ·de comunicação entre empregadores e_ potn:ráriOS~--e entre os diri-

gentes das organizações de trabalhadores e seus filiados, de
acordo com a Recomendação sobre as Comunicações dentro
da Empresa, de 1967. Tais métodos deveriam ser postos em
prática por todos os meios possíveis e a todos as níveis.

v. ORGANIZAÇÃO bO TRABALHO PORTUÃRIO
28. A fim- de -que a úitfoduçãÚ de ~ov()s mÚ~do.s de
processamento de carga se traduza por um máximo de benefícios sociais, deveria ser foineritada a colaboração entre os
empregãdores, ou suas organizações, e a'S otgariiza:ções de
trabalhadores para aumentar o rendimep.to do trabalho portuário, cOm a participação, quando for o caso, das autoridades
competentes.
.
_
. ·
29. Entre as medidas objeto de tais acordos poder-se-ia
incluir:
a) o emprego de conhecimentos cientfficos e técnicos referentes ao ambiente de trabalho, particularmente quanto às
condições do trabalho portuário;
. b) progr~mas completos de formação profissional,_ inclll"sive em matéria de seg_~:~rança; _
. _. -~
c) esforços mútuos para elimínar práticas obsoletas;
d) uma maiOr flexibilidade ao distribuir portuários entre
os diversos porões, entre Os diversos barcos, entre os que
trabalham a bordo e em terra e entre as di_yer:sas operações
em terra;
·
·
·
e) o recurso, cm caso necessáriO, ao tiabi:!.lho.por iurnos
e em fim de semana;
.
f) uma organizaÇão do trãbaThO e uma forffiação profissional que permitam aos trabalhadores desempenhar várias
funções correlatas;
g) a adaptação do número de trabalhadores de cada turma às necessidades que foram combinadas, levando em conta
a necessidade de assegurar períodos razoáveis de descanso;
h} esforços mútuos para eliminar, na medida do pQssível,
o tempo improdutivo;
. ..
, ·~ . ··.: . · ..
i) disposições para a utilizaçãO eficiente do equipamento
mecànico, que levem em conta as normas de segurança adequadas e as restrições de peso que irripõe a capacidade máxima
de utilização das ~~_quinas.
30. As refÚidas medidas deveriam ser ac·ompanhadas
de acordos sobre matéria de regularização do emprego e de
estabilização da renda e das melhorias das condições de trabalho a que se refere a parte subseqüente da presente Recomendação.
VI. CONDIÇÕES DE TRABALHO E DE VIDA
31. A legislação sobre seguran_ça; higiene, bem-estar
e formação profissional, aplicável às empresas industriais, deveria aplicar-se efetivamente nos. pcntos, com as adaptações
técnicas consideradas necessárias~ deveria haver serviços de
inspcção adequados e qualificados.
32~.:· As normãs relativas ã duração do trabalho, descanso
semanal, férias remuneradas e condições análogas não deveriam ser menos favoráveis. para os portuários do que para
a maioria dos trabalhadores das empresaS" industriais.
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33. Deveriam ser adotadas medidas cm relação ao trabalho por turnos; entre elas:
a) evitar que a mesma pessoa trabalhe em dois turnos
consecutivos além do~ limites estabelecidos pela legislação
nacional e os contratos coletivos;
b} compensação salarial pelos inconvenientes ·que cause
ao trabalhador o trabalho por turnos, inclusive aquele efetuado em fins de semana;
c) fixação de uma duração máxima e de um horário adequado dos turnos, levadas em conta as condições locais.
34. Quando se introduzirem novos métodos de processamento de carga e as remunerações forem calculadas pela
tonelagem, ou por outras formas baseadas na produtividade
dever-se-iam adotar medidas para examinar e, quando preciso, rever os métodos e escalas de pagamento e~ caso necessário, deveriam ser aumentados os ganhos dos portuários como resultado dos novos métodos de proGCssamentO de carga.
35, Onde não existam, deveriam ser estabelecidos.sistemas adequados de pensões e aposentadorias.
VII .. DISPOSiçóES DIVERSAS
36. As disposições adequadas da presente Recomendação dever-se-iam aplicar, na medida do possível, aos portuários ocasionais ou sazonais, de acordo com a legislação e a
prática nacionais.

M'ri's'325.Y67n2 .....
Parecer n' 38/73
.
...
A O.I.T. aprovou na sua ss~ ReuniãO a Convenção 137,
que dispõe sobre as repercussões sociais dos novos métodos
de manipulação de cargas nos portos.
2. Na fase preliminar, nos relatórios apresentados indicamos que o Brasil recebia com reservas documento internacional de tal natureza, principalmente pela nossa incipiente
experiênCüt no setor, que se aflige agora com a introdução
intensa do uso dos containers e outros métodos de manipulação.
3. Nas duas oportunidades, votando .na 58• Reunião o
documento básico, e na seguinte, quando se aprovou a Convenção, nossa posiçãoTói de abstenção.
4. Votadas e aprovadas a Convenção 137 e a Reco~en
dação 145, resta-nos agora o exame da conveniência da ratificação da primeira e adoção, através da legislação própria,
da segunda.
5. Na realidade, nem sequer a expressão manipulação
de carga é ajustável ao que se pretende. A rigor, trata-se
de processamento de carga, por meios automáticos ou transporte mecânico, ou automático sem manipUlaÇão. Adorando-se, pois, para a língua portuguesa a expressão mais correta
"repercussões sociais de novos métodos de processamento
de carga nos portos", vai-se ao encontro da necessidade té..cnica
de definição de métOdos quando a mencionada carga é proces- ·
sada por equipamentos vários, os quais a transportar mecânica
e automaticamente, ou transportam suas embalagens sofistiçadason.a cadeia integrada de transporte de porta a porta.
Recolher e analisar as soluções que forem encontradas
por países onde tais problemas começaram a ocorrer ou já
ocorreram em escala sensível, e que apresentam alguma semelhança com condicionamentos específicos de nossos problemas
-para analisá-las c adaptá-las a estes, buscando equacioná-los
a tais condicionamentos_ brasileiros, parece s.er imperativo.
Esta atitude, entretanto, requer uma.líberdade de ação que
aconselha poucas vinculações a instrumentos internacionais.
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ou se eÀ;stentes, que a obriguem a uma vinculação em termos
bastante flexíveis e pouco restritivos.
7. A im.pOsi"ção de obter-se um desenvolvimento, valendo-se da experiência de outros países, sem entraves, mas buscando-se as soluções próprias, parece juntar-se à necessidade
brasileira. Isto nos conduzirá ã Condusão_de que seria desaconselhável firmar Instrumento como o aqui discutido. O Brasil
deve buscar fórmulas particulares, para enfrentar sem peias
de rigidez, um intricado peoblema social gerado pelo progresso, até quando a experiência mostrar as sOluções mais
adequadas e definitivas para nosso caso.
8. Não se daria isto, entretanto, se ratificada a Convenção. Ela é mandatária e, quando ratificada, em hierarquia
acima da lei ordinária, com texto em conflito com a legislação
nacional existente, tornar-se-ia inconveniente- para a ·nosSa
estartégia de desenvolvimento. Seria necessária ampla flexibilidadc, para atender aos ·nossos interesses imediatos. Do contrário, vincularia o Brasil, ainda sem experiência do emprego
de novos métodos de trabalho nos portos, às normas que
a Conv~~nção pretende e que, certamente, não são de molde
a ser aceitas pela maioria dos países.
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aconselháveis, e que serão ditadas, progressivamente, em razão das imposições que os novos métodos determinarem.
12. A modernização dos portos brasileiros· nãó tem -sido
em rapidez tal, de forma a apresentar problemas sérios referentes a desemprego.
13. A realidade brasielira apresenta, a par da pouca experiência já Obtida com a introdução dos novos métOdos de
processamento de carga, uma legislação profusa e por vezes
conflitantes-, nO que é es-pecífico do trabalho marítimo.
1_4. O imjJenitiVo de deSCnvolver-se valendo-se da experiência de outros países, sem entraves- às soluções próprias,
parece juntar-se à realidade brasileira, e cOnduzir à conclusão
de que seria disCutível a opCirtunidaâe da adOção de Instrumente Internacional.
15. O mesmo panorama se apresenta_quanto à Recomendação. Ela não está vazada .em termos bastante flexíye_is, e
assim contraria a conveniência de aguardar-se o desenrolar
dos fatos pãra fixação: de uma posiçãO. É muito detalhada
e preconiza normas de_execução que_se constituem em verdadeira intromissão em assuntos internos-dos Estados--Membros.
16. Não há assim- o qUe adotar da Recolnendação 145,
põiS~Corilo

ãSSiíüiladO, ãS-prOvidênciaS qUe o Brasil deve obje-

9. Mais uma vez reafirmamos nossa posição"-invatiâvel
tivar serão orientadas pelas nossas conveniências e oportusobra a necessidade de evitar-se compromisso desse tipo. Nosnidades.
so desenvolviment.o há de ser sem vinculações a IIJ.~trumento
lj. Somente nos· últimos- tempos iniciou-se nos porto~s
Internacional mandatário, mormente tendo em vista que seria
brasileiros um mo_viniento -efetivo no sentido do emprego de
aplicado sem qualquer experiência comprovada, na rriatefiã- novos métodos. Em outros casos, com a indispensávelliberdade e tempo necessários à observação real das repercussões
específica, no Brasil, e sem confronto de semelhança com
os problemas que geraram os fundamentos da Convenção,
que poderão advir, colhida a experiéncia decorrente de cada
com aqueles outros de...ãmbito nacjonal.
---problema resolvido, encaminhar-se-ão as medidas aconselhálO. Assim, devemos caminhar para Implantação dos noveis, inclusive- quanto ã regularização de emprego e estabilfvos métodos de processamento de carga nos portos, sempre
zação de admissões de mão-de-obra.
com o cuidado de não dificultar seus efeitos barateadores
18. Ambos os documentos contêm prinCípios normativos
de custo operacional que repercutem não_ apenas na compeque não se_ ajustam à realidade brasileira, e sua incorporação
tição internacional corno na estratégja de_ nosso des~nvolvià legislação nacional somente dificuldades futuras apresentaria
menta, fundada na formação progressiva do mercado de mas~
para o encaminhamento das soluções mais_ _condizentes com
sa.
o interesse. brasileiro ..
11. Na busca de soluções que não desarmem a estrutura
19. Concluindo, poi~. entendemos que é inconveniente
social e não criem problemas para as soluções-de ordem..econô- -· a ratifiCã.-çâ.o· da Convenção 137 e dispensãvei à adoção de_
mica, parece que a nossa adaptação se_ apresenta como uma
qualquer providencia legi"SfatiVa no que- se refere à Recomeninstituição adequada. O Ensino Profissional Marítimo irá de
dação 145.
encontro às necessidades de provimento de mão-de-obra para
Em 17 de setembro de 1973.- Marcelo Pimentel, Conos novos métodos, bem como das readaptações que forem
Sultor Jurídico.

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• 126, DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Bom (RS) a contratar operação de crédito
junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISULO Senado Federal resolve:
..
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Campo Bom (RS), nos termos da Resolu.ção n• 36, de
1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio
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Grande do Sul S. A., no valor de CR$6,1.775.122,00 (sessenta e um milhões, setecentos e setenta e cinco
mil, cento e vinte e dois cruzeiros reais), em valores relativos a maio de 1993.
Parágrafo único. A 'ope;ação de crédito a que se refere o caput deste artigo destina-se a investimentos nas áreas de desenvolvimento institucional e de infra-estrutura urbana.
Art. 2• As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes:
a) valor pretendido: CR$61.775.122,00, a preços de maio de 1993;
b) juros: 11% a. a.;
c) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV:
d) garantia: ICMS e/ou FPM;
e) condições de pagamento:
. ..
.
. . .
_ do principal: amortização em quarenta e oito parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencíveiif
após a primeira liberação;
·
··· ·
.
- dos juros: exigíveis trinj.estralmente na carência e mensalmente na amortização;
Art. 3• A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de duzento.s
e setenta dias, contados da data de sua publicação;
Art. 4' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de dezembro de 1993 .. - Senador Hnmberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termcrs do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

.

,.

I

RESOLUÇÃO N• 127, DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ivatuba (PR) a contratar operação de crédito
no valor total de CR$3.450.000,00, junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Ivatuba (PR), nos termos da Resolução n' 36, de 1992,
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor total de CR$3.450.000,00 (três
milhões e quatrocentos e cinqüenta mil cruzeiros reais), a preços de maio de 1993, junto ao Banco do
Estado do Paraná S.A. -BANESTADO.
Parágrafo único. Os recUrsos advindos da operação de créditrr referida no caput deste artigo
destina-se â realização de obras de infra-estrutura urbana no município, através do Programa Estadual
de Desenvolvimento Urbano -PEDU.
Art. 2' As condições financeiia básicas da operação de crédito são as seguinte:
a) valor: CR$3.450.000,00, a preços de maio de 1993;
b) juros: 12% a.a.;
c) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referencial;
·
d) garantia: ICMS;
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana, através do ~rograma
Estadmif de Desenvolvimento Urbano- PEDU;
t) condições de pagamento:
:..... do principal: em qtra:renta e oito parcelas mensais, com carência de doze meses;
- dos juros: não existe período de carência.
Art. 3• A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo máximo
de duzentos e setenta dias, contados da data de sua publicação.
Art. 4' Esta Resolução entra em vigor na daÚ de sua publicação.
Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o SeriadO- Feder~I apro-vou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termQs do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
,
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RESOLUÇÃO N' 128, DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de União da Vitória (PR) a realizar operação de
crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de
CR$18.000.000,00, a preços de maio de 1993, utilizando recursos do Programa Estadual de
Desenvolvimento Urbano- PEDU.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de União da Vitória (PR), nostermos da Resolução n' 36,
de 1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de 'crédito no valor de CR$18.000.000,00
(dezoito milhões de cruzeiros reais), a preços de maio de 1993, junto ao Banco do Estado do Paraná
S.A. - Banestado.
Art. 29

A operação financeira descrita no art. 1» apresenta as seguintes características:

a) valor pretendido: CR$18.000.000,00 (dezoito milhões de cruzeiros reais) a preços de maio de
1993;
b) juros: 12% a.a.;
c) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referencial;
d) garantia: ICMS;

e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa

Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU;
I) condições de pagamento:
- do principal: amortização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa Estadual
de'Desenvolvimento Urbano- PEDU;
- dos juros: não existe perÍiJdO de carência.
Art. 3' A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de duzentos
e setenta dias, contados da data de sua publicação.
Art. 4' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
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• 129, DE 1993
Autoriza o Estado de Minas Gerais a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de Minas Gerais- LFTMG, cujos recursos serão destinados ao giro de 91% da dívida mobiliária
do Estado, vencível no primeiro semestre de 1994.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Estado de Minas Gerais autorizado, nos termos da Resolução n' 36, de 1992, do
Senado Federal, a emitir Letras FinanCeiraS âo TesOuro do Estado de Minas Gerais -

LFTMG, cujos

recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1994.
Art. 2' A emissão autorizada, realizar-se-á sob as seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resga\e dos títulos a serem substituídos, mediante aplicação
da Emenda Constitucional n' 3, considerando-se o Indice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FffiGE), apurado no primeiro dia do mês
anterior à realização do giro;

b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro -

n' 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: até um mil, oitocentos e vinte e seis dias;

e) valor nominal: CR$1,00 (um cruzeiro real);
I) caracteristicas dos títulos a serem substituídos:

LFT, criadas pelo Decreto-Lei
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Quantidade

TítUlo

Vencimento

511826
511812
511812
511812
511824
511812
511826
511812
541826

1-1-94
1-2-94
1-3-94
1-4-94
1-4-94
1-5-94
1-5-94
1-6-94
1-6-94

3.929.950
7.019.785
. 19.065.349
14.501.760
32.60L311
13.843.270
27.170.652
1.939.926
43.662.770.

Total

163.735.773

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

Colocação

Vencimento

Título

3-1-94
1-2-94
1-3-94
1-4-94
2-5-94
1-6-94

1-1-99
1-2-99
1-3-94
!.3-94
1-5-99
1-6-99

511824
511826
511826
511826 .
511825
511826

Data-Base

3-1-94
1-2-94
1-3-94
. 1-4-94
-'_2-5-94
1-6-94
h) forma de colocação: atravé.s de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central:
_
i) autorização legislativa: Lei n' 9.589, de 9 de junllo de 1988, Resolução·n' 1.837, de 23 de
janeiro de 19&9 e Decreto n• 29.200, de 19 de janeiro de 1989.
Art. 3"' A autorização con-cedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de __duzentos
e setenta dias, contados a partir da sua publicação.
·
Art. 4"' Esta Resolução entra em vigor na ·ctata de sua publicação.
Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
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• 130, DE 199:1
Autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar operação de crédito junto à
Financiadora de Estudos e Projetos- FINEP, no valor de Cr$44.352.625.683,42, para financiamento do Projeto Programa de Recuperação Ambiental da Baía de Todos. os Santos..
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É o Governo do Estado da Bahía; nos termos da Resolução n' 36, de 1992, do Senado
Federal, autorizado a contratar operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e Projetas - FINEP,
no valor de Cr$ 44.352.625.683,42(quarenta e quatro bilhões, trezentos e cinqüenta e dois milhões, seisc..ent()s
e vinte cinco mil, sciscerftos e oitenta e três cruzeiros· e quârenta e dois centavos), a preços de fevereir<?
de 1993.
Parágrafo único. Os recursos ref€:ridos n~ste arÍig~ são d~stiilados ao-fiiúmci~entO do Projeto
"Programa de .Recupera·çiio Ambiental da Baía de Todos os Santos''.
Art. 29 As condições financeira-s da operação sao as segui~tes:, __ _
_,
a) valor pretendido: Cr$44.352.625.683',42, equivalentes ,!"()34.404,71 U.R., em fevereiro de 1993;

e

b)prazo para desembolso dos recursos: até fevereiro de 1994;
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c) juros: 10% a.a., capitalizados semestralmente;
d) período de carência: doze meses, contados da data de_ assinatura do contrato;
e) amortização: em trinta e sete parcelas mensais e consecutivas, a partir do término do período
de carência;

O garantia: parcelas do Fundo de PartiCipação do Estado - FPE;
g) atualização monetária: taxa referencial, coin remuneração básica do valor fínanciado;

condições de pagamento:
- do principal: em trinta e sete parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no dia 20 de
cada mês;
- dos juros: exigíveis trimestralmente na carência e mensalmente na amortização.Art. 3•'c A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos
e setenta dias, contados a partir de sua publicação.
Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de dezembro de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
h)

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto. Lucena, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28 do Regimento Interno,_ promulgo a

seg_uint~

_

RESOLUÇÃO N' 131, DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de Urnguaiana (RS), a contratar operação de crédito
ju·nto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL, no valor de
CR$98.000-000,00, a preços de julho de 1993, para investimentos nas área de desenvolvimento
institucional e de

infra~estrutura

urbana.

O Senado Federal resolve.:
Art. 1'' É a Prefeitura Municipal de Uruguaiana (RS), nos termos da Resolução n' 36, de 1992,
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande
do Sul S.A. - BANRISUL, no valor de CR$98.000.000,00 (noventa e oito milhões de cruzeiros reais),
a preços de julho de 1993.
Parágrafo único. Os recursos -referidos neste artigo são provenientes do Fundo de Desenvolvimento do Programa Integrado _de Melhoria Social - FUNDOPIMES, e serão destinados a investimentos
nas áreas de desenvolvimento instítucional e de infra-estrutura urbana no Município de Uruguaiana (RS).
Art. 2"

As condições financeiras da operação são as seguintes:-

a) valor pretendido: CR$ 98.000.000,00, a preços de julho de 1993;
b) juros: 11% a.a.;
c) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV;
d) garantia: ICMS e/ou FPM;
e) destinação dos recursos: investimentos nas áreas de desenvolvimento institucional e de infra-estrutura urbana (pavimentação, microdrenagem e iluminação pública);
O condições de pagamento:
- do principal: amortização em quarenta e oito parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencíveiS-

no dia 20 de cada mês, vencendo a primeíra doze meses após a primeira liberação;
- dos juros: exigíveis

trim~stralmente

_na -carênc_ia e mensalmente na amortização ..

Art. 3•' A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos
e setenta dias, contados a partir de sua publicação.

Art. 4' Esta resolução entra erri vigor na_data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de dezembro de 1993·.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28 do Regimento IJ1terno, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO N• 132, DE 1993
Altera o art. 5• da Resolução n' 98, de 1992, com a redação dada pela Resolução n•
90, de 1993, ambas do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
_
Art. 1'' O art. 5'' da Resolução n'' 98, de 1992, alterado pelo art. 2• da Resolução n• 90, de
1993, passa a vigorar com a seguinte iedaçao: ·''Art. 5'' A materialização, do acordo referido no art. 1 1' desta resolução dar-se-á por meio
de contratos definitivos, que disporão sobre a novação parcial da dívida mediante a emissão dos
novos instrumentos até 15 de abril de 1994."
Art. 2'' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Senado Federal, 22 de dezembro de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
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• 133, DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de Medianeira (PR) a contratar operação de crédito,
com o Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, dentro do Programa Estadual
de Desenvolvimento Urbano- PEDU, no valor de até CR$15.000.000,00.
O Senado Federal resolve:
Art. I'' É a Prefeitura Municipal de Medianeira (PR), nos termos da Resolução n• 36,de 1992,
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de empréstimo no valor de até CR$15.000.000,00
(quinze milhões de cruzeiros reais), junto ao Banco do Estado do Paraná S. A.- BANESTADO.
Parágrafo único. -À operação de crédito autorizada envolverá recursos do Fundo Estadual de
Desenvolvimento Urbano- FDU, dentro-do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU,
e destina-se a obras de infra-estrutura no Município de Medianeira.
Art. 2• As condições financeiras básicas da operaçã·o-são as seguintes:
a) valor pretendido: CR$15.000.000,00~a preços de junho de 1993;
b) garantia: ICMS;
c) juros: 12% a.a.;
d) índice ded atualização monetária: Taxa Referencial;
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura;
O condições de pagamento:
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, vellcelldo a primeira doze meses após a
primeira liberação;

- dos juros: não existe período de carência.
Art. 3• A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos
e setenta dias, contados a partir de sua publicação.
Art. 4• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
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• 134, DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rondon (PR) a contratar operação de crédito
com o Banco do Estado do Paraná S.A., uo valor de CR$8.550.700,00, para execução de
obras e serviços integrantes do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
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O Senado Federal resolve:
Art. 1''iÉ a Prefeitura Municipal de Rondon (PR), nos termos da Resolução n' 36. de 1992,
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito com o Banco do Estado do Paraná S. A.,
no valor de CR$8.550.700,00 (oito'fuilhões, quinhentos e cinqüenta mil e setecentos cruzeiros reais), para
execução de obras e serviços integrantes âo Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano - PEDU,
nas seguintes condições:

a)
b)
c)
d)

valor pretendido: CR$8.550.700,00, a preços de junho &!1993;
juros: 12% a.a.;
'
atualização monetária: reajustável pela Taxa Referenciai,
garantia: I CMS;

e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa

Estadual e Desenvolvimento Urbano - PEDU;
f) condições de pagamentó:
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira
liberação;
- dos juros: não existe período de carência.
Art. 2'' A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida num prazo máximo
de quinhentos e quarenta dias, contados a partir de sua publicação.

Art. 3' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22. de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
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• 135, DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de Planalto (RS) a contratar operação de crédito
no valor de CR$2.828.147,94, a preços de janeiro de 1993, junto ao Banco do Estado do
Rio Grande do Sul.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Planalto (RS), nos termos da Resolução n' 36, de 1992,
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CR$2.828.147,94 (dois milhões,
oitocentos e vinte e oito mil, cento e quarenta e sete cruzeiros _reais e noventa e quatro centavos), a

preços de janeiro de 1993, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 29

condições:
a)
a preços de
b)
c)
d)

A operação de crédito a que se refere o artigo anterior será reã.Iízada nas__seguintes

valor pretendido: CR$2.828.147,94, a preços de janeiro de 1993 (equivalente a CR$3.577.890,00,
fevereiro de 1993);
prazo para desembolso dos recursos: sessenta dias;
juros: 11,00% a.a;
atualização monetária: reajustável pelo IGP- FGV;

e) garantia: caução das parcelas que se fizerem necessáriaS do produto da arrecadação tributária

municipal, inclusive quotas-parte do
ICMS e do FPM;
f) destinação dos recursos: Programa Integrado de Melhoria Social;
g) condições de pagamento:
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, iguais e su-cessiVas,--vellcfveis no dia 20
de cada mês, vencendo a primeifa doze meses após a primeira liberação;
- dos juros: exigíveis trimestralmente na carência e mensalmente na amortização.
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Art. 3" A autorizaçãO concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos
e setenta dias. contados de sua publicação.
ArL 4" Esta resOlução entr8: cm vigO-r na data de sua publicação.
Art. s··- Revogam~se as dispo-sições em contrário.
Senado Federal. 22 de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

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' 136, DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis (RJ) a contratar operação de
crédito junto à Caixa Económica Federal- CEF, no valor de CR$313.690,988,70, em julho
de 1993, utílízando recursos do Prosanear.
O Senado Federal resolve:
Art. 1" E a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis (RJ), nos termos da Resolução n' 36, de
1Y92, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de_ÇR$313.690.988,70 (trezentos e treze milhões, seiscentos e noventa mil, novecentos e oitenta_e oito cruzeiros reais e setenta centavos)
em junho de 1993.
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo, provenientes do Prosanear, serão destinados
à realização de obras de saneamento cm diversas localidades do município .
.. Art. 2" As condições financeiras da operação são as seguintes:
a) valor pretendido: CR$187.404.690,15 (cento e oitenta e sete milhões, quatrocentos e quatro
mil, seiscentos e noventa cruzeíros reais e quinze centavOs), a preços de maio de 1993. equivalente a
CR$313.690.988,70, em julho de 1993;
b) juros: 12% a.a.;_ ·
c) taxa de administração: 2% do valor do financiamento;
·
d) taxa de compromisso: O, 75% a.a.;
e) garantia: ICMS;
-- ---t) destinação dos recursos: obras de saneamef!:tO (abastecimento de água, ~sgoto sanitáríO, âfenagem
e educação sanitári"a) em diversas·=lôCalidades do Município, DCrieficíãildo uma população de oitenta e
um mil habitantes;
g) condições de pagam~~tó:_ em vint~ pieSúi.ções s-emestrais, calculadas pelo Sistema Francês de
Amortização- Tabela Price, com trinta meses de carência.
Art. 3" A autorização· concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos
c setenta dias, contados a partir da sua publicação.
Art. 41' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

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• 137, DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Gabriel (RS) a contratar operação de crédito
junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul- BANRISUL, no valor de CR$56.372.000,00,
a preços de junho de 1993, para execução de programas de infra-estrutura e desenvolvimento
institucional.

---;-,-.
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O Senado Federal resolve:
Art. I" É a Prefeitura Municipal de São Gabriel (RS), nos termos da Resolução n" 56, de 1992,
do Senado Federal. autorizada a contratar operação de crédito interno junto ao Banco do Estado do
Rio Grande do Sul- BANRISUL, no valor de CR$56.372.000,00 (cinqüenta-e-sels milhões, trezentos
e setenta e dois mil cruzeiros reafs).-á preços de junho de 1993.
Parágrafo único. Os recursos referidos no caput deste artigo destinam-se à implementação de
programas de infra-estrutura e desenvolvimento institucional. naquela municípalidade, dentro dQ Programa
Integrado de Melhoria Social- PIMES.
Art. 2 A operação de crédito ora autQdzaçla rcalizar-se~á sob as seguintes condições.
a) valor pretendido: CR$56.372.000,00, a preços de junho de 1993, equivalentes a CR$74.388.491 ,00
(setenta e quatro milhões. trezentos e oitenta e óito mil. quatrocentos e noventa c um cruzeiros rcaís).
a preços de julho de 1993;
b) juros: 11% a. a.;
c) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV;
d) garantia: ICMS e/ou FPM;
e) destinação dos recursos: investimentos nas áreas de desenvolvimento instituciorial c de infra-estrutura urbana;
O condições de pagamento:
- do principal: amortização em quarenta c oito parcelas mensais. iguais e sucessivas, vencíveis
no dia 20 de cada mês. vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação;
~dos juros: exigíveis trimestralrrlentc na carência e mensalmente na amortização.
Art. 3'' A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo--de duzentos
e setenta dias~ contados a partir de sua publicação.
Art. 4'' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de dezembro de 1993.- Senador llllml)erto_L!!cena, Presidente._
1
'

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• 138, DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) a contratar operação de
crédito junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BMG, no valor de
CR$1.129.089.588,00, a preços de abril de 1993, utilizando recursos do Banco Internacional
de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG), nos termos da Resolução n• 36,
de 1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais S.A. -BMG.
Art. 2• A operação financeira mencionada no art. 1• apresenta as seguintes características:
a) valor pretendido: CR$1.129.089.588,00 (um bilhão, cento e vinte e nove milhões, oitenta e
nove mil, quinhentos e oitenta e oito cruzeirõs-reais), a preços de abril de 1993;
b) juros: 7,5% a.a.;
c) atualização monetária: variação cambial;
d) garantia: ICMS;
e) destinação dos recursos: os recursos serão empregados no Programa de Saneamento Al)lbiental
das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG);
I) condições de pagamento:
- do principal: amortização em vinte parcelas semestrais igUais, cotn Carê:hcüi ·de sessenta meses;

..
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- dos juros: sete parcelas semestrais até 30 de dezembro de 1996 e, a partir de 30 de junho
de 1997, em parcelas mensais até o final elo contrato.
Art. 3' A autorização concedida ~por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de duzentos
e setenta dias, contados a partir de sua publicação.
Art. 4' Esta Resolução entra em vigor mi data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
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' 139, DE 1993
Autoriza a Prefeitura- Municipal de São Luiz Gonzaga (RS) a contratar operação
de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL, no valor
de CR$24.000.000,00, a preços de julho de 1993, para investimentos institucional e de infra-estrutura urbana.
O Senado Federal resolve:
:.
, ~ ~ _c ~·
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga (RS), nos termos da Resolução n' 36,
de 1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do
Rio Grande do Sul --BANRISUL, no valor de CR$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de cruzeiros
reais).
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo são provenientes do Fundo de Desenvolvimento do Programa Integrado de Melhoria Social- FUNDOPIMES, e serão destinados a investimentos
nas áreas de desenvolvimento institucional. e de infra-estrutura urbana no Município de São Luiz Gonzaga

(RS).
Art. 2' As condições financeiras da operação são as seguintes:
a) valor pretendido: CR$24.000.000,00, à preços de julho de 1993; ~
b) juros: 11% a.a.;
c) atualização monetária: reajustável pelo IGP-FGV;
d) garantia: ICMS e/ou FPM;
e) destinação dos recursos: investimentos nas áreas de desenvolvimento institucional e de infra-estrutura urbana;
f) condições de pagamento:
- do principal: amortização em quarenta e oito parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis
no dia 20 de cada mês, vencendo a primeira doze mes~s apó~ a primeira-Iib~ração;
- dos juros: exigíveis trimestralmente na carência e mensalmente na amortização.
Art. 3• A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercid~ num pra.zo de duzentos
e setenta dias, contados a partir de sua publicação.
.
-~
. ~
, -~ ~
Art~ 4• Esta Resolução entram em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. - Senador Humberto Lucena, Presidente.
-----~· ~

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

H

-

-

Lucena~, Presidente,~

nos termos do

RESOLUÇÃO N' 140, DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS) a contratar operaÇão de crédito
junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL, no valor de
CR$2.094.051.000,00, a preçosde_ outubro de 1993.
O Senado Federal resolve: ~ ~~ _
~ ~ ~~~ ~ ~
~
~
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS) autorízada a contratar operação de crédito
junto ao Banco do Estado do Rio Grande do~ Sul - BANRISUL, com recursos do Fundopimes,

no
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valor de CR$2.094.051.000,00 (dois bilhões, noventa e quatro milhões e cinqüenta e um mil cruzeiros
reais), a preços de outubro de 1993.
.
.
. ..
Art. 2' A operação de c~:édito a que se refere o artigo anterior será realizada com as seguintes
características e condições:
.
a) valor pretendido: CR$2.094.051.000,00, a preços de outubro de 1993, equivalentes a
CR$1.157.899.968,30 '(um bilhão, cento e cinqüenta e sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil,
novecentos e sessenta e oito cruzeiros reais e tfinta cenTavos), em agosto de 1993, sendo:
-CR$95.088.720,00 (noventa e cinco milhões, oitenta e oito mil e setecentos e vinte cruzeiros
reais) a serem pagos em quarenta e oito parcelas mensais e sucessivas, vencíveis _n_o dia 20 de cada_ Illês;
- CR$1.998.963.040,00 (um bilhão, novecentos e noventa e oito milhões, novecentos e sessenta
e três mil e quarenta cruzeiros reais) a serem pagos em cento e sessenta e oito parcelas mensais e sucessivas,
vencíveis no dia 20 de cada més.
b) prazo para desembolso dos recursos: não há;
c) juros: 11% a. a.;
d) atualização monetária: os valores liberados serão corrigidos pelo IGP/FGV;
e) garantia: caução de quotas-partes do ICMS;
t) destinação de recursos: implementação de um programa piloto habitacional- Vila Planetário;
Art. 3' A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos
e setenta dias, contadas da data de sua publicação.
Art. 4' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Feder>!, 22 de dezembro de 1993 ..--:- Senador Humberto Lucena, Presidente.
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' 141, DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de Colorado (PR) a contratar operação de crédito junto
ao Banco do Estado do Paraná S.A.- BANESTADO, no valor de CR$61.000.000,00, destinados
a obras de infra-estrutura naquela municipalidade.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Colorado (PR), nos termos da Resolução n' 36, de 1992,
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná
S.A. - BANESTADO, no valor de CR$61.000.000,00 (s_essenta e um milhões de cruzeiros reais), em
valor de setembro de 1993.
Parágrafo único. A operação de crédito a que se refere o caput deste artigo tem como finalidade
.
....
a execução de ohras de infra-estrutura urbana.
Art. 2' A operação de crédito ora autorizada terá as seguintes características:
a) valor pretendido: CR$61.000.000,00, a preços de setembro de 1993;
b) juros: 12% a.a.;
c) atualização monetária: reajustáveis pela T.R.;
d) garantia: ICMS;
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana através do Programa
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU;
t) condições de pagamento:
- do principal: amortização em quarenta e oito parcelas mensais, com carência de doze meses;
·
-·
- dos juros: não existe período de carência.
Art. 3• A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos
e setenta dias, contados da data de sua publicação.
Art. 4' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
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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• 142, IiE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de Mariluz (PR), a contratar operação de crédito
interno junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. --BANESTADO, no valor de
CR$17.700.000,00, a preços de setembro de 1993, execução de projetos de infra-estrutura
urbana.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' É a Prefeitura'Munidpal de Mariluz (PR), nos termos da Resolução n' 36, de 1992,
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito interno junto ao Banco do Estado do
Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de CR$17. 700.000,00 (dezessete milhões e setecentos mil cruzeiros
reais), a preços de setembro de 1993.
__ _ -=
_
- __ - - '
Parágrafo único. ()8 recursos referidos no caput deste artigo destinam-se à implementação de
projetos de infra-estrutura urbana, naquela municipalidade, dentro do Programa Estadual de Desenvol--- · ·
vimento Urbano- PEDU.
Art. 2' A operação de crédito ora autoriZada se realizará sob as seguintes condições:
a) valor pretendido: CR$17.700.000,00, a preços de setembro de 1993;
b) atualização monetária: reajustável pela Taxa Referencial;
c) garaniia: ICMS;
d) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU;
d) condições de pagamento:
_
__
-_
- do principal: amortização
C:l!.iareflta e oito -parcelas mensais com carência de doze meses;
- dos juros: não existe período de carência.
Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo máximo de
duzentos e setenta dias, contados da dat!l de sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de aua publicação.
Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

-em

Faço saber que o Senádo Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 143, DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande (PR), a contratar operação
de crédito junto ao Banco:do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de
CR$47.200.000,00, a preços de setembro de 1993, utilizando recursos do Programa Estadual
de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande (PR), nos termos da Resolução n'
36, de 1992, do SenadoFederal, autorizada a contratar operação de crédito interno juntà ao Banco do
_- __ _ _ _ _
_ __
_ - . Estado do Paraná S.A.- BANESTADO.
Art. 2' A operação financeira descrita no art. !'apresenta as seguintes caracteiisticas:
a) valor pretendido: CR$47.200.000,00 (quarenta e sete milhões e duzentos mil cruzeiros reais),
- _
_ a preços de setembro de 1993;
· ·b) juros: 12% a.a.;
c) atualização monetária: reajustável pela T.R;
d) garantia: ICMS;
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU;
I) condições de pagamento:
- do principal: amortização em quarenta e oito parcelas mensais, com carência de doze meses;
- dos juros: não existe período de carência.
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Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos
e setenta dias, contados da data de sua publicação.
Art. 4• Esta reiolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal. 22 de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
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• 144, DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de Missal (PR), a contratar operação de crédito
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, dentro do Programa· Estadual
de Desenvolvimento Urbano- PEDU, no valor de até CR$24.731.400,00.
O Senado Federal resolve:
Art. 1•_ É a Prefeitura Municipal de Missal (PR), nos tei-:inos da Resolução n• 36, de 1992,
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de até CR$24. 731.400,00 (vinte
e quatro milhões, setecentos e trinta e um mil e quatrocentos cruzeiros reais), junto ao Banco do Estado
do Paraná S.A. -BANESTADO.
Parágrafo único.

A operação- de crédito ora autorizada envolverá recursos do Fundo Estadual

de Desenvolvimento Urbano~ FDU, dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU,
e destina-se -a obras de infta-éstfutU.ra no Município de Missal.

Art. 2• As condições financeiras básicas da operação são as seguintes:
a) valor pretendido: CR$24.731.400,00, a preços de julho de 1993;
b) garantia: ICMS;
c) juros: 12% a.a.;
d) índice de atualização monetária: Taxa Referencial;
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura;
O condições de pagamento:
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais vencendo-se a primeira doze meses após
a primeira liberação;
- dos juros: não existe período de carência.
Art. 3• A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos
e setenta dias, contados da data de sua publicação.
Art. 4• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de dezembro de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do
art. 48, iterii 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 145, DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Olímpia (PR), a contratar operação de
crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de
CR$14.500.000,00, para execução-de projetos de infra-estrutura urbana, naquele município.
O Senado Federal resolve:
_
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Nova Olímpia (PR), nos termos da Resolução n' 36, de
1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito interno junto ao Banco do Estado
do Paraná S.A. -BANESTADO, no valor de CR$14.500.000,00 (quatorze milhões, quinhentos mil cruzeiros
reais), a preços de setembro de 1993.
·
·
Art. 2• A operação finâiieeíni da operação são as seguintes:
a) valor: CR$14.500.000,00, a preços de setembro de 1993;
b) juros: 12% a.a.;
c) atualização monetária: TR;
d) garantia: parcelas do ICMS;
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e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura urbana;
!) condições de pagamento:

- do principal: amortização em quarenta e oito parcelas mensais, com carência de doze meses;
- dos juros: sem carência.
Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos
e setenta dias, contados da data de sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.~ ~ ~
Fa~ço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃ6N• 146, DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (RS), a contratar operação de
crédito no valor de CR$867.330.000,00, a preços de outubro de 1993, junto ao Banco do
- BANRISUL.
Estado do Rio Grande do Sul S.A.
-·
·-O Senado Federal resolve:
.
. .. . ~
. ~ ~~
~
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (RS), nos termos da Resolução n• 36, de
1992, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CR$867.330.00Q,OO (oitocentos e sessen:ta e sete milhões, trezentos e trinta cruzeiros reais), a preços de outubro de 1993, reajustáveis
pelo IGP - coluna 2, da Fundação Getúlio Vargas, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul
S.A. -BANRISUL.
Art. 2' A operação de crédito a que se refere o artigo anterior Será reªlizada nas seguintes
condições:
a) valor pretendido: CR$867.330.000,00, a preços de outubro de 1993, equivalentes a
CR$642.276.362,60 (seiscentos e quarenta e dois milhões, duzentos e setenta e seis mil, trezentos e sessenta
e dois cruzeiros reais e sessenta centavos), quando deflacionado para setembro de 1993, pelo IGP/FGV,
sendo;
_ _
_
_
_
-CR$38.285.000,00 (trinta e oito milhões, duzentos e oitenta e cinco mil cruzeiros reaís) a serem
pagos em cento e sessenta e oito Parcelas mensais e sucessivas, vencíveis no dia 20 de cada mês;
-CR$829.045.000,00(~itoceptos e vinte e nove milhões, quarenta e cinco mil cruzeiros reais)
a serem pagos em quare_nta e oító_ ·pai"~as mensais e sucessiVaS, vencív.Ç;is.riô dia 20 de cada mês;
b) prazo para desembolso dos rec~§os: não há;
c) juros: 11% a.a.;
~
.
~
~
d) atualização monetária: os valores liberados serão corrigidos pelo Índice Geral de Preços da
Fundação Getúlio Vargas;
e) garantia: ICMS;
!) destinação dos recursos: aplicação no desenvolvimento institucional, infra~estrutura urbana e
equipamento comunitário, bem como no projeto habitacional/urbanização de áreas invadidas, através do
Programa Integrado de Melhoria Social-FUNDOPIMES.
Art. 3' A autorização ti:Jncedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos
·
'
e setenta dias, contados a partir de sua publicação.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
o

_

_

_

_

_

_

-

•

,

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• 147, DE1993
Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso a emitir Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Mato Grosso - LFTEMT, cUjos recursos serão destinados ao giro de 90%
da dívida mobiliária daquele Estado, vencível no primeiro semestre de 1994.
O Senado .Federal resolve:
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Art. 1' É o Estado do Mato Grosso, nos termos da Resolução n'' 36, de 1992, do Senado Federal,
autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso~ LFTEMT, cujos recursos
serão destinados ao giro de 90% da dívida mobiliária .daquele Estado, vencível no primeiro semestre de
1994.
.. ...
.
Art. 2"

A emiSsão a ·que se refere o attigo ãiltérlor. será realizada Sob as seguintes condições:

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, mediante aplicação
da Emenda Constitucional n' 3, considerando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE) apurado no 1' dia do mês anterior
à realização do giro;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro -LFT, criadas pelo Decreto-Lei
n' 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: até cinco anos;

valor nominal: CR$1,00 (um cruzeiro real);
características dos títulos a serem substituídos:

TiTULO
640442
640533
640365
640441
640624
641280
640531
640622
640363
640454
640530
640713
641369
640365
641431

VENCIMENTO QUANTIDADE

01.02.94
01.02.94
15.02.94
15.02.94
15.02.94
15.02.94
01.05,94
01.05.94
15.05.94
15.05.94
15.05.94
15.05.94
15.05.94
01,06.94
01.06.94

.

TOTAL

3.399.481.624
1.649.935.232
7.192.625.330
8.461.227.315
1.762.477.971
125.000.000
3.399.481.624
1.649.935.23i
20.300.537.213
7.192.625.330
8.465.227.315
1.762.477.971
125.000.000
27.709.815.764
180.000.000
93.371.847.921

COLOCAÇÃO

VENCIMENTO

TiTULO

ot:oz.94 ·
01.02.94
01.02.94
01.02.94
01.02.94
15.02.94
15.0294
15.0294
15.02.94
15.02,94
02.05.94
02.05.94
02.05.94
02.05.94
02.05.94
16.05.94
16.05.94
16.05.94
16.05.94
16.05.94
01.06.94
01.06.94
01.06.94
01.06.94
01.06.94

01.02.95
01.05.95
01.08.95
.01.11.95
01.02.96
15.02.95
15.05.95
15.08.95
15.11.95
15.02.96
01.05.95
01.08.95
01.11.95
01.02.96
01.05.96
15.05.95
15.01.95
15.11.95
15.02.96
15.05.96
01.06.95
01.09.95
01,12.95
01.03.96
01.06.96

640365
640454
640546
640638
640730
640365
640454
640546
640638
640730
640364
640456
640548
640640
640730
640364
.640456
640541

.640640
640730
640365
640457
640548
640639
640731

DATA-BASE

··<n:02.94
01.02.94
01.02.94
01.0294.
01.02.94
15.02.94
15.02.94
15.02.94
15.02.94
15.02.94
02.05.94
02.05.94
02.05.94
02.05.94
02.05.94
16.05.94
16.05.94
16.05.94
16.05.94
16.05.94
01.06.94
01.06.94
01.06.94
01.06.94
01.06.94
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h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565 de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central;
'
i) autorização legislativa:__ Lei n' 4.660, de 7 de fevereiro de 1984, e Decretos n's 1.658, de 8
de novembro de 1985, 1.660, de 8 de novembro de 1985, 1.60.5, -de 19 de junho de 1989, e 3.660, de
6 de outubro de 1993.
Art. .3-'_ A .autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo: de duzentos
e setenta dtas, contados a pàrtir de sua publicação.
_
_ _
_
__ .
Art. 4'' Esta Resolução entra em vigor na data de sua ·publicação.
·Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente .

. Faço saber qu~ o Senado Federal aprovou, e eu, !l_umberto Lucena, pr~sidente, nos termos do
art. 48, Item 28, do Regtmento Interno, promulgo a seguinte
_
RESOLUÇÃO N' 148, DE 1993
Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar os limites fixados nos
arts.

2~

e

3~

da Resolução n9 36, de 1992, do Senado Federal, e a emitir Letras Financeiras

do Tesouro do Estado do Ri<1 de Janeiro - LFTRJ, destinadas ao giro de 90% da dívida
mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1994.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar temporariamente, nos
termos da Resolução n' 36, de 1992, do Senado Federal, os limites fiXados nos arts. 2' e 3' da citada
resolução, com vistas a emifif"Letras Fin:aneeifas do Tesouro do _Es.tado do Rio de Janeiro- LFTRJ,
destinadas ao giro de 90% da dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1994.
Art. 29 A emissão autorizada realizar-se-á sob as seguintes condições:
a) quantidade: a ser defiriida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, mediante aplicação
da Emenda Constitucional n' 3, considerando-se_o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE), apurado no primeiro dia do mês
anterior ã realização do giro.
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual a:o"_tlas. Lietras._Financeil'as do Tesouro -'-'- LFT,• criadas pelo Decreto-Lei
n' 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: até um mil oitocentos e vinte e seis dias;
e) valor nominal: CR$1,00 (um cruzeiro real);
I) características dos títulos a serem substituídos:

V~N('IMI~N'i'O
-~-+1826

541826
54.1826
541826
541826
541826

OL01.9401.02.9401.03.94
01.04.94
01.05.9401.06.94
TOTAL

Ql)i\NTI Ü;\.OE.

-13.574.001
... "'16.694.052
19.854.541
23.892.330
., :.25.686.268
... 26.706.189
126.407.381
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g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:

.COLOCAÇAO
03.01.92
01.02.92
01.03.92
01.04.92
02.05.92
01.06.92

-·VENCIMENTO
01.01.99
01.02.99
-01.03.99
01.04.99
0J.(J5.99
01.06.99

TÍTULOS
541824
541826
541826
541826
541825
541826

03.01.94
03.02.94
03.03.94
03.04.94
03.05.94
03.06.94

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central;
i) autorização legislativa: Lei n' 1.389, de 28 de novembro de 1988.
.
_
Art. 3• A autorização concedida por esta resolução deverá ser exerc1da no prazo _de duzentos
e setenta dias, contados.. a partir de sua publicação.
Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
_
Senado Federal, 22 de dezembro de 1993.-'- Senador Humberto Lucena,Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do
art. 48, iteni 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 149, DE 1993
Autoriza o Governo do Estado do Ceará a emitir Letras Financeiras do Tesouro
Estadual, destinadas ao giro da dívida mobiliária do exercício de 1994, vencível em 15 de
janeiro de 1994.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É o Governo do Estado do Ceará, nos termos da Resolução n' 36, de 1992, do Senado
Federal, autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro Estadu_a_l, destinadas ao giro da dívida mobiliária
do exercício de 1994, vencível em 15 de janeiro de 1994.
Art. 2• A operação autorizada realizar-se-á de acordo com as seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem SJl_bstituídos, mediante aplicação
da Emenda Constitucíõrial n• 3, considerando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),
da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE), apurado no primeiro dia do mês
anterior à realização do giro;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei
n' 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) .prazo:' até cinco anos; - ....
e) valor nominal: CR$1,00 (um cruzeiro real);
O características dos títnlos a serem substitnídas:

Tí~J
570731
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:

-COL~ÃO (yE~E~TO)
17.01.94

""""'f""'

. . . . . . ,. •..•••.•• !"'"'"

, ..

,~

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

15.01.99

'2:«~
571824

/

--

(.p~41ÁSE

·--·"7·~-~--·-···

17.01.94'
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h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos ~da Resolução n• 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central;
i) autorização legislativa: Lei n• 11.549, de 18 de maio de 198~, e Lei n• 12.229, de 9 de dezembro
o~~·
de1993.
Art. 3• A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de~ duzentos
e setenta dias, contados a partir de sua publicação.

Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
'

' ~'

; ;

.

Faço saber que o Senado Federl!l aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÁO N• 150, DE 1993
Altera dispositivos do Regimento Interno do Senado Federal, ·

O Senado Federal resolve:
Art. 1• O art. 336, caput, do Regimento Interno, passa a vigorar coin i~sêgtiirikreilai;ão:
"Art. 336. ~A urgência poderá ser requerida:
~ ~ ~ , ~~ .
. ·é .
a) ......................... ,,., ..........................................< ' " ' ' ' " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " '
..................... --· ..._
.....-.- ....... -· .... ........ ----- .. -· ... ;. ....... ·-- ...... .. .................... -·· .. .
b) quando se pretenda a apreciação da matéria na segunda sessão ordinária subse~ ~ ~ ~
qüente à aprovação do requerimento;
c) quando se pretenda a inclusão em Ordem~do Dia de matéria pendente de parecer."
Art. 2• O art. 338, II, III e IV, do Regimento Interno, passa a ter a seguinte redaçâo:

..

•••.•••.••••••••••••• --.

I -

~,. ~-

~-

~-

--

-

-~- .-..-•••••• --·.- ,_,;;_.-•• ---· .••••••• - •• -- •.••• -- ••••••.•• - •.;l • • /-;ofl~!.!.;ii ::.;-.~!!fi. ... :~ .......-~- . . -

...... -~ --· ........ -... -...... -. -~~-- ..... -·· ... · -----~ ~- ·--· ~-~-~+~ -:-.· ~- ., :.,: -·i;. f· ~ ~ · .. --:--.- ... : •••• - :_~ ---:

• . • • • . • • • . • • - ••••••• - . - . - •• --- •• ~-·· ~- • • • • • . . • • • - •• - ~- •••••. ~ • • . • • ""'· •• ·-'"·-. ~;;f. •••••. - ••• ~--~~-..,._ ~.....:..----- .. '--·--"'-"· •••••-. - - - .

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

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

IV -por comissão, nos casôidó~art. 336, b e c."
Art. 3• O art. 340, II e III, do Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 340. . .................................................. "·~,. ..~.:: .. ".:~..'; .. ,:·"· ................ .
••••••. .,. -·. --- -~ .•• --·.- •.• --- •.• ~. ·••..•.• ; .·•• :..: :..;. •::. ;~ .......;. ::-.-••.• ;.• --~.: •.·~., ~~ ~ ~. :.:~ ~~~. ·:.--:-!';: :-i~·!:A-;; ~. ~.; -~~ ~ .... ~ .... .
I -

........................ -........................... ·-·. ~. ~. -·: ~-~~~-- . .-:. ~ ._·. •.. .-; ~ .-:..:. ... ;~. .'.'::. .':. -~- .... }_

.............. --~ .... -.... ~----·:o· ... -·· .... -· ............................... .".-.i.~-.{.,...~: -"• ·. -~-. -J~ .-••=.";·-;;-:: t: L.'.~.~--- ... :.~~
Art. 4•

II- após a Ordem do Dia, no caso do art. 336, b;
III- na sessão seguinte, incluído na Ordem do Dia, no caso do art. 336, c.~"
O art. 341 do Reiimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 341. Não serão submetidos à deliberação do Plenário requerimentos de urgên-

cia:

I - nos casos~ i:lo art. 336, b
respectiva;

e c, antes da publicação dos avulsos da proposição

II -em número superior a dois, na mesma sessão, lião computados os casos do
art. 336, a."

Art. 59 O.art. ~342 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 342. No caso do art. 336, b, o requerimento de urgência será considerado
prejudicado se não houver número para a votação.,
.
Art. 6' O art. 345 e seu parágrafo único, do Regimento Interno, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 345. A matéria para a qual o Senado conceda urgência será submetida ao
Plenário:"
I - imediatamente após a concessão da urgência, no caso do art. 336,a;
II -na segunda sessão__ ~r4inária q!J.e_ se seguit ã concessão da urgência, incluída
na Ordem do Dia, no caso do art. 336, b;
· ·
·
·
III- na quarta sessão ordinária que se seguir ·à-concessão da urgência, na hipótese
·
·
do art. 336, c.
Parágrafo único. Quando, nos casos do art. 336, b, e c, encerrada a discussão,
se tornar impossível o imediato início das deliberações, em virtude da complexidade da matéria,
à Mesa será assegurado, para preparo da votação, prazo não superior a vinte e quatro horas·."

Art. 79 O art. 346 e seu§ 2', do Regimento Interno, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 346. Os pareceres sobre as proposições em regime de urgência devem ser
apresentados:
I -imediatamente, na hipótese do art. 336, a, podendo o relator solicitar prazo
não excedente a duas horas;
II -quando a matéria for anunciada na Ordem do.Dia, no caso do art. 336, b;
III -no prazo compreendido entre a concessão da urgência e o dia anterior ao
da sessão em cuja Ordem do Dia deva a matéria figimir, quando se tratar de caso previsto
no art. 336, c.·
§ 1' ······························~·~·································-····················~ .. ············
§ 2' O parecer será oral no caso do art. 336, a, e, por -mútivú justificado, nas
hipóteses do art. 336; b e c.

Art. 89 O art. 347 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 347. Na discussão e no encaminhamento de votação das proposições em
regime de urgência; no caso do art. 336, a, só poderão usar da palavra, e por metade do
prazo previsto para as matérias em tramitação normal, o autor da proposição e os relatores,
além de um orador de cada partido."
Art. 99 O art. 348 do RegimentO Interno passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 348. Encerrada a discussão de matéria em regime de urgência com a apresentação de emendas, proceder-se-á da seguinte forma:
I -no caso do art. 336, a, os parecere·sserão proferidos imediatamente, por relator
designado pelo Presidente, que poderá pedir o prazo previsto no art. 346, I;
II- no caso do art. 336, b, os pareceres poderão ser proferidos imediatamente,
ou se a complexidade da matéria o indicar, no prazo de vinte e quatro horas, saindo, nesta
hipótese, a matéiia da Ordem do Dia, para nela figurar na sessão ordinária subseqüente;
III -no caso do art. 336, c, o projeto sairá da Ordem do Dia, para nela ser novamente
incluído na quarta sessão ordinária subseqüente, devendo ser proferidos os pareceres sobre
as emendas até o dia anterior ao da sessão em que a matéria será apreciada."

Art. 10.

O art. 349, caput, do Regimento Interno, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 349.

A realização de diligência, nos projetos em regime de urgência, só

é permitida no caso do art. 336, c, e pelo prazo máximo de quatro sessões ordinárias."

Art. 11. O art. 352, II, e seu parágrafo único, do Regimento Interno, passam a vigorar com
a seguinte redação:
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"Art. 352. Extingue-se a urgência: ___ _
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II- nos casos do art. 336, b e c, até ser iniciada a votação da matéria, mediante
deliberação do Plenário.
.
Parágrafo único. O requerimento de extinÇão de urgênCiá ·pode ser formulado:
a) no caso do art. 336, b, pela maioria dos membros do Senado" ou líderes que
representem esse núrriero; -~
_ _
__ _
b) no caso do art. 336, c, por mri.'J.uarto da composição do Senado ou líderes que
representem esse número;
c) nos casos do art. 336, 6 e c,· pela ·oomissão requerente."
Art. 12. Os arts. 132, § 29 , a e b, 163, VI, 255, I, a e II, c, 1, e 408, § 3', todos do Regimento
Interno, passam a vigorai-com a seguínte'redaçao: ···
·
· ·
"Art. 132.
o o o o o o • • o o • • • • o • • o • • • - • - • o..._...-, o • ~- o • • o o o • o o
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a) por meia hora, no caso do art. 336, a;
b) por vinte e quatro horas, nos casos do art. 336, b e c;
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VI- matéria- em tramitação normal."
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§ 3' Quando se tratar de questão de ordem sobre a matéria em regime de urgência
nos termos do art. 336, a, ou com prazo de tramitação, o parecer deverá ser proferido imediatamente, podendo o· Presidente da comissão ou o relator solicitar prazo não excedente a duas
horas-."
Art. 13. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Revogam'se as disposições em contrário. .
~·
Senado Federal, 22 de dezembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
i - ATA DA 4• SESSÃO, EM 23 DE DEZEMBRO
DE 1993
LI -ABERTURA
L2- EXPEDIENTE.
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
- W 470 a 503/93 (n• 980 a 986, 988, 984, 989 a
1.013/93, na origem), restituindo autógrafos de projetes
de lei sancionados,__
,-.. -- _ ~'- N'' 505:a 535/93 (n• L019 a L048 e 1.050/93, na
origem), restitUindo autógrafos de projet<?s ?e lei sa_ncionados.
1.2.2 - Avisos do Ministro da Fazenda
N~" 1.099 e 1.100/93, de 15 do corre.nte, __ençaminhando
informaçõ_es sobre os: qtre·sitos .constantes dos requerimentos n'' L!02 e !.002193, de autoria d.o>. Senadores João
Rocha e Gilberto Miranda, respectivamente.
1.2.3- Ofício do Primeiro Se_cretário da Câmara dos
Deputados
N\' 456193, de 22 do corrente, encaminhando para os
devidos fins, autógrafos do Pioje-to de Lei da Cãmara n9
108, de 1993 (n'3A95/93, na Casa !)e origem), que dispõe
sobre a compostção e estrutura do. CónseJho Naci.on.al .de
InformátiCa e Automação - CONIN, e dá outras prov_idências.
1.2.4 - Pareceres
Rcfe"rCn.tes'ãS:Segufntes inatér1ãS:
Ofício no 12193, do Sr. Governador do Estado do Rio
Grande do Norte, solicitando autorização_do $enado F~~e-.
ral, para contratar operação de crédito i~te_mO jy,nto ã?c
Tesouro Nacional, no valor de CR$105 bllQ.oes de cruz~r
ros, destinados a capitalização do Banco do Estado do
Rio Graitde do Norte, de acordo com o teor do voto do
CMN n•212/92, aprovado em 15-12-92. (Projeto de Resolução n' 156/93).
·
· · ·
·
Ofício n' S/159/93, do Senhor Prefeito de Santa Maria
do Oeste (PR), solicitando autorizaçã.o para contratar operação de crédito junto an Banco do Estado do Paraná
S.A. - BANESTADO, no valor de CR$18,600.000,00
(dezoito milhões e seiscep.tos rtfil cruzeiros reais), a "preços
de setembro/93, utilizando recursos·do Programa Estadual
de Desenvolvimento Urbano- PEDU. (Projeto de Resolução n' 157).
Ofício n' S/165/93 (Ofício PRE_S)-93/3245 de 8"12-93
na origem), do. Presidente em exercício do Banco Central
que encaminha a solicitação d·a PreJéitU.ra- Municipal de
CAFEZAL DO SUL (PR), referente à operação de crédito
pretendida junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. BANESTADO no valor de CR$12.400.000,00 a preços
de_setembro.de 1993, Utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano ..,...- PEDU .. (Projeto
de Resolução n' 158/93).
. _
· - ·- -- .: ·
Ofício n' S/169193, (Ofício PRESI - 93/3235.5, de
7-12-93, nã. origem) Com solicitação da Prefeitura !"funicipal
de REALEZA (PR), relativa â operação de crédtto preten-

dida junto ao Banco do Estado do Paraná. S. A.- BANESTADO, no valor de CR$14.700.00"0,00, a preços de setembro/93, utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU~.(Pmjeto de Resolução
n" 159193).
Ofício n'? S/170/93, solicitando autorização para contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná- SA- BANEST ADO, no valor de CR$21.400.000,00
(~inte e um milhões.e_qi.latrocentos mil cruzeiros reais)
a )teços de agosto/93; utilizando recursos do Programa
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU, (Projeto
de Resolução n' 160/93).
Ofício n' S/171193, de 1993 (Ofício PRESI-93/3235.7,
na origem), do Presidente .do Banco Central, encami--:
nhando ao Senado Federal a solicitação da Prefeitura. de.
Santa MôniCa (PR), relativa à operação de crédito junto
ao Banco do Estado do Paraná, no valor de
CR$10,000,000,00. (Projeto de Resolução n' 161/93.)
Ofício no S/172/93, do Sr. Presidente do Banco Central
dO Brasil, encarriirihando aci Senado Federal solicítã..çáo
da Prefeitura Municipal de IBAITI - PR, para contratar
operação de crédito junto ao Banco do EStado do Paraná
-S,A, -BANESTADO, no valor de CR$16.600.000,00,
utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU. (Projeto de Resolução n'-'
162193.)
- -Ofício no S/173/93 -(Ofício PRESí3235.9, de 7 de dezembro de 1993, na origem), do Senhor Presidente do
Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Fede.ral
SõiiCiiaÇão.âã Prefeitura Municipal de Nova Aurora, para
contratar operação de crédito no valor de
CR$29.000.000,00, a preços de agosto/93, junto ao Banco
do Estado do Paraná S. A.- BANESTADO, utilizando
recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU. (Projeto de Resolução no 163/93).
Projeto de Lei da Câmara n' ~8, de 1992, que altera
o inciso I do art. 585 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil, e dá outras providencias.
Projeto de Lei da Cãmara no 159/93 (Proíeto de Lei
no 2, 863, na Cãmara dos Deputados) que veda o pagamento
de dividendos e de participações nos lucros, com base em
saldo credor da conta de correção monetária, apurado por
empresas controladas pelo Poder Público, e dá outras providências.
Projeto de Lei da Câmara n' 183, de 1993, (n' L370,
de 1991, na origem), que dá nova redação ao art. 14 da
Lei no 8.177, de I' de março de 1991, que estabelece regras
para a desindexação da eC??O!llia ~-dá o~tras providências.
1.2.5 - ComunicaçOes ·aa Presidência

·Prazo para apresentação de emendas aos.Projétos de
Resolução no:S 156 a 163/93 e aos Projetós· de Lei da Câmara
n• 98/92 e 188/93, lidos anteriormente.
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1.2.6- Comunicação
Do Senador Lourival Baptista de ausência do País,
no período de 26 de dezembro de 1993 a 10 de janeiro
de 1994.
-

1.2. 7 - Requerimento
- N9 1.447/93, de autoria da Senadora Eva Blay, requerendo prorrogação do período da licença autorizada
através do Requerimento n• 1.427/9~, até o dia 12-1-94.
Votação adiada por falta de quorum.
1.2.8 --Comunicações da Presidência
Recebimento da Mensagem n• 504/93 (n' 1.016/93, _na
origem), de 21 do corrente, pela qual o Senhor Presidente
da República solicita autorização para ~õn!t?titr operaÇão
financeira que visa à reestruturação d_e: créditos brasileiros
junto à República de Guiné Bissau. - ___ ·-~ _ _
Recebimento da Mensagem n• 536/93 (n' 1.017/93, na
origem), de 21 do corrente, pela qual o Senhor Presidente
da República solicita ao Senado Federal_ autorização para
enviar 25 oficiais das Polícias Militares dos Estados e do
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Distrito Federal para integrar a Operação das Nações Unidas em Moçambique (ONUMOZ).
1.2.9_-::- Discursos do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Concessão,
post-mortem, ao Ministro do Superior-Tribunal de Justiça
Gefaldo Barreto Sobral, do Grande Colar da Ordem do
Mérito Judiciário Pontes Miranda.
SENADOR PEDRO SlMON- Propostas de S. Ex'
encaminhadas ao exame do Senhor Presidente da República, intituladas "Água é Vida- irrigação -para todos"
e "Programa Nacional de Abastecimento Popular -alimentos para o povo", de combate à fome e à miséria.
1.2.10- Comunicação da PresJdência
Dispensa da Ordem do Dia nos_ termos do art. 174
do Regimento Interno.
1.3 -ENCERRAMENTO
2- MESA DffiETORA
3 -'LÍDERES E VICE LÍDERES DE PARTIDOS
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
'

Ata da 48 Sessão, em 23 de dezembro de 1993
1oa Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
Presid2ncia do Sr. Chagas Rodrigues
.

.

.

AS 9li0RAS, ACHAM-SE PREsE:NTES OSSRS. SENADORES:

Chagas Rodrigues _ lrapuan Costa J6nior _ Jarbas Passarinho
_ Lourival Baptista _ Mauro Benevides _ Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de
presença acusa o comparecimentode 6 Srs. Senadores. ·
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão~
Sob a proteção de D~uS 1 iniciamos nosso_s· trabalhos.
O Sr. 1'? Secretário procederá à leitura do ExP.ediente.
É lido o seguinte:
--~ - •

EXPEDIENTE

,MENSAGENS
DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados:
- N' 470, de 1993 (n' 980/93, na origem), de 21 do
cnrrente, referente ao Projeto de Lei n" 7 1 de 1993-CN, que
altera o art. 43 da Lei n• 8.447, de 21 de julho de 1992,
no exercíCio financeiro de. 1993 1 que dispõe sobre a receita

- decorrente da emissão de títulos da dívida pública federal,
pelo Tesouro Nacional e dá outras providências, sancionado
e transformado na Lei n' 8.765, de 21 de dezembro de 1993;.
- N• 471, de 1993 (n' 981/93, na origem), de 21 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n" 11, de 1993-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao_ Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça. crédito especial
até o limite de CR$600.000,00 para os fins que especifica,
sancionado e transformado na Lei n" 8. 766, de 21 de dezembro
· de 1993;
- N• 472, de 1993 (n' 98ÍI93, na origem), de 21 do
c:orrente, referente ao Pràjéto de Lei n" 18, de 1993-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar
no valor de CR$394.208.248,00, para os fins que especifica,
sancionado e transformado na Lei n9 8. 767, de 21 de dezembro
de 1993;
- N' 473, de 1993 (n' 983/93, na origem), de 21 do
correnf"é, referente ao Projeto de Lei n9 26, de 1993-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União -Recursos sob supervisão do Ministério da Faze!ida, crédito suple~
mentar no valor de CR$1.977.938.745,Q.O, para os fins que
especifica, sancionado e transformado na Lei n"' 8. 7681 de
21 de dezembro de 1993;
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- N• 474, de 199:i (ri• 984/93, na origem), de 21 do
corrente, referente ao Projé:to de Lei n•f27, de 1993-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
Uniã-o~ e.m favor do Minist~~~ ~~--Justiça, crédito especii:tl
até o lim1te de CR$20.248.090,00, para os fins que especifica,
sancionado e transformado na Lei n"' 8.769-, de 21 de dezembro
de 1993;
· ·
- N' 475, de 1993 (n' 985/23, na origem), -de 21 do
corrente, referente ao Projeto-de Lei n~> 46, de 1993-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao OrÇamento Fiscal da
União, em f3vor da Presidência da República, crédito suplementar no valor de CR$1.423.021.00, para os fins que eSpecifica, sancionado e transformad_o na Lei n9 8. 770, de 21 de
· ·
dezembro de 1993;
- N' 476, de 1993 (n' 986/93, na origem), de 21 do
corrente, referente ao ProjetO de Lei n~' 47, de 1993~CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Oi"çalriento Fiscal da
União, em favor do Ministério- da Indústria, do Comércio
e do Turismo, cr-édito--suplementar no valor de
CR$130.000.000,00, para reforço de dotação consignada no
vigente orçamento, sancionado e transformado na Lei n"'
8.771, de 21 de dezembro de 1993;
- N' 477, de 1993 § (n' 988/93, na origem), de 21 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n9 54, de 1993-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao _Orçamento Fiscal da
União, em faVor de diversos ÓrgãoS~ Crédito suplementar no
valor de CR$534.894.166,00, para os fins que especifica, sancionado e transformado na Lef n"' 8. 772, de 21 de de dezembro
de 1993;
--N' 478, de 1993 (n• 984/93', -na origem)~' de 21 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n"' 56;-de 1993-CN, que
auto-riza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do MinistCiiO da Indústria, do Coinérdo
e do TuTi"som~o-~ crédito suplementar no valor de
CR$816:524.302,00, para os· fins que 'especifica, sancionado
e transformado na Lei n' 8.773, de 21 de dezembro de 1993;
- N' 479, de 1993 (n• 989/9'3; -na origemr, de 21 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n"' 58, de 1993-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da União
crédito suplementar no valor de CR$9.711.880,00, para Os
fins que especifica, sancionado e transformado na Lei n"' 8.774,
de 21 de dezembro de 1993;
- N' 480; de 1993 (n• 990/93, ~na origem);- de 21 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n"' 60, de 19-93-CN, que
autoriza o Poder Executivo- a -abrir ao Orçamento da Seguriw
dade Social da União, em favor do MiniStério da Previdência
Sociid, crédito suplementar no valor de CR$38.358'.163,00,
para os fins que específica, sariCionado e transformado na
Lei n' 8.775, de 21 de dezembro de 1993; ·
- N' 481, de 1993 (n' 991/93, na origem), de 21 do
corrente, referente ao P-rojetO" de Lei n"' 62, de 1993-CN, que
altera dispositivos da Lei n' 8.447, de 21 de julho de 1992,
sancionado e transformado na Lei n"' 8.776, de 21 de dezembro
de 19g3;
- N' 482, de 1993 (n' 992193, na origemy;-de 21 do
corrente, referente ao_ Projeto de Lei n 9 67, de 1993-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçainentos da União,
em favor do Ministério da Educação. e do Desporto, crédito
suplementar no valor de CR$1.964.074.943,00 para os fíns
que especifica, sancionado e transformado na Lei n~" 8. 777,
de 21 de dezembro de 19g3; ·
·
- N' 483, 'de 1993 (n' 993/93; na -órígeiri); de 21 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n' 68, de 1993-CN, que

-.-
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autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da União,
em favor do Ministério da Agricultura, do Abastecimento
e-da Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de
CR$75.988.089,00, para- os fins que especifica, ·sancionãdo
e transformado na Lei n"' 8.778, de 21 de dezembro de 1993;
- N• 484, de 1993 (n' 994/93, na origem), de 21 do
corre~te, referente ao Projeto de Lei n9 79, de 1993-CN, que
autonza _o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União-:--: Recursos sob SuperVisão do Ministério da Fazenda, crédito suplement?rno valor de CR$15.781.036.870,00, para os fins que
espectfica, sanciOnado e transformado na Lei n9 8. 779, de
21 de dezembro de 1993;
.
.
- N• 485, de 1993 (n' 995/93, na origem), de 21 do
corre~te, referente ao Projeto de Lei n" 81, de 1993-CN, que
autonza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União- Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito suple~entar no ~alar de CR$734.852.923,00, para os fins que espeCifica, sancmna:do e transformado na Lei n' 8. 780, de 21 de
·
·
dezembro de 1993;
- N• 486, de 1993 (n• 996/93, na origem), de 21 do
corre~te, referente ao Projeto de Lei n" 82, de 1993-CN, que
autonza o Poder Executivo a abrir aos OiÇ3.ffielltO da União,
em favor da Justiça Eleitoral, crédito suplementar no valor
de CR$11.775.000,00, parii os fins qrié éspêcificà; sancionado
e transformado na Lei n' 8. 781, de 21 de dezembro de 1993;
- N• 487, de 1993 (n' 997/93, na origem), de 21 do
oorre~te, referente ao Proje~() de Lei n<? 86, de 1993-CN, que
autonza o Poder Executivo a ·abrir ao Orçainento Fiscal da
União, em favor dos Ministérios da Ciênciã. e- Tecnologia,
da Cultura e do Meio Ambiente, crédito adici(inal até o limite
de CR$1.276.923.913,00, para os fins que especifica, sancionado e transformado na Lei n9 8:782, de 21 de dezembro
de 1993;
·
· ·
- N• 488, de 1993 (ti' 998/93, na 'origem), de 21 do
co~ente, referente ao Projeto de Lei n"' 87, de 1993-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abril-.., ao Orçamento FiScal da
Uni~?~ _em favor do MiniStériõ- do Trabalho, crédito suple~entar n~ valor de CR$48.827 .078,00, ·para'" os fihs-qu:e eSpecifica, sanciOnado e transformado na Lei n"' 8. 783, de 21 de
dezembro de 1993;
~· N• 489, de 1993 (n• 999)93, na origem), de 21 do
corre~te, referente ao Projeto de Lei n9 88, de 1993-CN, que
autonza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde - _
Fundo Nacional da Saúde, crédito suplementar no valor de
CR$12.433.000.000,00, para os fins que especifica, sancionado
e transformado na Lei n' 8. 784, de 21 de dezembro de 1993;
- N• 490, de 1993 (n' 1.000/93, na ongem), de 21 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n"' 92, de 1993-CN, que
autoriza· o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor de Encargos Previdenciários
da União, crédito suplementar no valor de
CR$1.410.938.000,00, para os fins que especifica, sancionado
e transformado na Lei n• 8.785, de 21 de dezembro de 1993;
- N• 491, de 1993 (n' 1.001/93, na origem), de 21 do
corrente, referente ao Projeto _de Lei n~ 94,de 1993-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir aos OrÇarrientoS Fiscal
e da Seguridade Social da União, em favor de_diversos órgãos,
créôito suplementar no valor de CR$2.246.396.000,00, para
os fins que especifica-, SanCionado e transforniado na Lei n<
8.786, de 21 de dezembro de 1993;
· ·- ·
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- N• 492, de 1993 (n' 1.002/93, na origem), de 21 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n~ 96, de 1993-CN, que
autoriza o Poder ExecutivO a -abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Cultura, Crédito su-plementar no valor de CR$11. 749.523,00, para os fins que especifica,
sancionado e transformado na Lei n" 8. 787, de 21 de dezembro
de 1993;
- N• 493, de-1993 (n•' 1.003/93, na origem), de 2i do
corrente, referente ao Projeto de Lei n~ 98, de 1993-CN, que
autoriza o Poder Executivo_ á abrir_ 3.o Orçamento- da Se_guri_:_
dade Social da União, em favor do Ministério da Satide Fundo Nacional de Saú_de, crédito suplementar no ~v~_lor. de
CR$2.478.906.869,00, para os fins que específfca--_- sancionado
e transformado na Lei n" 8.788, de 21 de dezembro de 1993;
- N• 494, de 1993 (n' 1.004/93, na origem), de 21 do.
corrente, referente ao Projeto de Lei n' 100, de 1993-CN,
que autoriza o Poder Executivo __a abrir aos Ofçanl.entos da
União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
crédito suplementar até o limite de CR$10.462.9~4,00, para
os fins que especifica, sancionado e transformdo na Lei n"
8.789, de 2l.de dezem~ro de 1993;
- W 495, de 1993 (n• 1.005/93, na origem), de 21 do
corrente, referente ao Projeto de Lein" 101, de 1993-CN,
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Fazenda, crédito suple~
mentar no valor de CR$3.292.282.000,00, para os fins que
especifica, sancionado e transformado na Lei n\' 8. 790, de
21 de dezembro de 1993;
__ _
- N• 496, de 1993 (n" 1.00_6/93, na origem), de 21 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n" 104, de 1993~CN,
que autoriza o Poder Executivo .a abrir ao_ Orçamento Fiscal
da União, cm favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de CR$1.103.264.880,00, e crédito especial até o limite de CR$32. 711.000,00, para os fins que especifica, sancionado e transformado na Lei n~" 8. 791, de 21 de
dezembro de 1993;
- N• 497, de 1993 (n" 1.007/93. na _origem), de 21 do
corrente, referente ao Projeto de_ Lei n" 105, de 1993~CN,
que autoriza o Poder Executivo a 3brir ao Orçamento da
Seguridade Social d_~ ~niã_o~ em~favor do Ministério do BemEstar s-OC:íal, crédito suplementar no valor de
CR$81.333.000,00, para os fins que especifica, sancionado
e transformado na Lei n" 8.792, de 21 de dezembro de 1993;
- N• 498, de 1993 (n" 1.008/93, na ongem), de 21 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n~' 109, de 1993-CN,
que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Fazenda e d_e_ Encargos
Previdenciários da União, créditos adicionais ~té _o_ limite de
CR$147.691.594,00, para os fins que especifica, sancionado
e transformado na Lei n~> 8. 793, de 21 de dezembro de 1993;
- N• 499, de 1993 (n" !.009/93, na origem), de 21 do
corrente, referente ao Projeto de Lej na _110, de l993-CN,
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao. Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério do BemEstar Social, crédito especial até o limite de CR$218.000,00,
para os fins que especifica, sanCionado e traJ!sfor~ado na
Lei n' 8. 794, de 21 de dezembro de 1993; __ ·• _.. __ _
- N• 500, âe 1993 (n• 1.010!93, na origem), âe 21 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n" UJ, de 1993-CN,
que autoriza o Poder Executivo ~-_a~rir ao Orça~ento _da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério do BemEstar Social, crédito suplementar n~ valor de
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CR$40.818.424,00, para os fins que especifica, sancionado
e transformado na Lei n'·' 8.795.•. de 21 de dezembro de 1993;
- - N" 50!, de 1993.(n" 1.011193, na origem), de21 do
corfente-. referente ao Proi~to_de_LeLn'' 114, de 1993-CN,
que autoriza o Podei- Executivo a abrir" aq Orçamento da
Segurid;u~~ Socia_l_da UniãO_, _e_rri favor do_Ministério dO Bem~
Estar Social, créditO_ especial até o limite_ de
CR$80.000.000,00, para os fins que especifica, sancionado
e transformados na Lei n• 8. 726, de_21 de dezembro de 1993;
- N>' 5.02,. de 1993 ·(n'' i.Ol2193, na origem), .de 21 do
corrente, referente .ao. Projeto de Lei-n" 115, de 1993~CN,
qué ~:n.itoiiza- ci Poder Executivo a ~brir ao Ç)rçam~n~p Fiscal
da União, em favor de Encargos Financeiros da U11ião :Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazen9:a._ .c.rédi_to
suplementar no valor de CR$2.520.545.398,00; para os fins
q~e especifiCa. sancionado e transformado na Lei o? 8.797,
de 21 de dezembro de !993; e
- N·· 503, de 1993 (n'' 1.013/93, na origem), de 21 do
corrente, referente -~9: Pr9j~~q de _Lei _n'·' 117, d~e; 19~3~CN,
que- aütorlZa ·o Poder Executivo a abrir-·ao Oi:çamento FiScal
da União, em favor da Presidênciã-da República, Ministério
das Relaçóes Ext~riores e Minis~é~oda Ju.stis_a, c~qQitq.suple~
mentar no valor de CR$27.283.232..00(l;ÓÓ,_para os fins que
especifiC-a, s3.nd6nacio e transformado na Lei nP 8.798, de
21 de dezembro de 1993.
_
__ _ _ ___
- N> 505, de-!993-(n' 1.019/93, na origem), de 22 do
corrente, _referente ao Projeto de Lei n 9 25, de 1993. ......,.. CN,
que autoriza o Poder Executivo. a abrir a-os-orçamentos da·
União, em favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de cento e cinco milhões,_ cento e sessenta
e nove mil, seiscentos e sessenta e, ,um cr_ug~irQs reais_.__ para
os _fins que- especifica, sa~cioiJadO--e-transformado na Lei n?
8.799, de 22_de dezembro de 1993;
-N• 506. de 1993. (n" 1.020/93, na origem), de22 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n? 31, de 1993 - CN,
que autoriza q Poder ExeCutivo a__ abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Minist_ér{o da Sai.íde
- Fundo Nacional de Saúde, crédito especial até o limite
de sessenta milhões de c:r;uzeirqs_ reai_s_,_ para os "rins _que especifica, sancionãdõ- e transformado na Lei n~ 8_.8_00, de 22 de
dezembro de 1993;
_
- N' 507, de 1993 (n' 1.021!93, na origem), de 22 do
corrente, referente ao Proje~o de Lei_I:.t 32, ·de 199_3- CN,
que autoriza o POder Executivo a abrir ao Orçamento Físcal
da_União, em favor çla Presidência Ça República e do Minis~
tério das_ Rela-ções Exteriores, crédito sup_lem_entar no valor
de quarenta e seis mil, seiscentos e_sessenta e nove crozeiros
re;~js, para os fins que especifica, sancionad0-e--if3nsformado
na Lei n• 8.801, de 22 de dezembro de 1993;
- N> 508, de 1993 (n' L022i93, na origem), de 22 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n~ 35;_ de 1993 ~ CN,
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Minj$tério da Justiça, crédito especial
até o linirte ele noveCentos e quinze mil; setecentos e cingl:i~ç.~_
cruzeiros reais, para os fins que especifica, sancionado e transformado na Lei n• 8.802, de 22 de dezembro de 19!!~; _- , _
- N• 509, de 1993 (n' L023/93, na origem), de 22 do
corrente, referente ao Projeto_ çle L~ n9 _37, -ele 1993 ~- CN,
que autoriza 9~P9der ExecUtivo a abrir=ao Orçamento da
seguridade Social da União, e_m favor do MinistériO-da Previ~
dência Social, crédito suplementar no valor de nove.bilhões,
oitocentos e sessenta e_três milhões, _duzentos e vinte e oito
mil, quinhentos e cinqüenta cruzeiros reãis,-Pãi3 os fins_ que
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especifica, sancionado e Úansformado na Lei n" 8.803, de
22 de dezembro de 1993; ·
- N• 510, de 1993 (n• 1.024/93, na origem), de 22 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n<;' 39, de 1993 CN,
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Fazenda, crédito especial
até o limite de oito bilhões de cruzeiros ·reais, para os fins
que especifica, sancionado e transformado na Lei n9 8.804,
de 22 de dezembro de 1993;
·- N' 511, de 1993 (n• 1.025/93, na origem), de 22 <lo
corrente, referente ao Projeto de Lçi n"' 43, de 1993 - CN,
que autoriza ·o Poder Executivo a_ __abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Trabalho, crédito suplementar no valor de CR$26.892.609.737,00,
para os finS que especifica, sanciOnado e transformado na
Lei n• 8.805; de 22 de dezembro de 1993;
- N• 512, de 1993 (n• 1.026/93, na origem), de 22 do
corrente, referente ao Projeto âe Lei n9 44, de 1993 - CN,
que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito
suplementar no valor de CR$1.216.455.894,00, para os fins
que especifica, sanciOna-do e transformado na Lei ns> 8.806,
de 22 de dezembro de 1993;
- N• 513, de 1993 (n' 1.027/93, na origem), de 22 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n9 52, de 1993 - CN,
que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da
União, em favor da Presidência da República, Ministério das
Relações Exteriores e_ Encargos Previdenciários da União,
crédito suplementar no valor de CR$450.364.937 ,00, para os
Uns que especifica,-SanciOnado e transformado na Lei n" 8.807
de 22 âe dezembro de 1993;
- ··
- N' 514, de 1993 (n• 1.028/93, na origem), de 22 do
corrente, referente ao Projeto-de Lei n9 57, de 1993 - CN,
que autoriza o Poder Executivo á abrir aos __Orçamentos da
União, em laVOr de diversos Órgãos, crédito suplementar no
valor de CR$533.052.000,00, para: os fins que específica, sancionado e transformado na Lei n~ 8.808, de 22 de dezembro
de 1993;
- N• 515, de 19.93 (n• 1.029/93, na origem), de 22 do
corrente, referente ao Projero de Lei n~ 63, de 199_3 ~ _CN,
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministéi"iO da Justiça e do----:Senado
Federal, crédito suplementar no valor de CR$555.690.449,00,
para os fins que especifica, sancionaâo e_ transformado na
Lei n• 8.809, de 22 de dezembro de 1993;
- N' 516, de 1993 (n• 1.030/93, na-origem), de 22 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n9 65, de 1993 -: CN,
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fisc31
da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito
suplementar no valor de CR$20.703.996.224,00, para os fins
que especifica, sanCionado e transformado na Lei n9 8.810,
de 22 de dezembro de 1993;
·
- W 517, de 1993 (n• 1.031/93, na origem), âe 22.do
corrente, referente ao Projeto de Lei n9 78, de 1993 - CN,
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Previdência SOcial, ciédito suplementar no valor de
CR$663.270.003,00, para os fins que especifica, sancionado
e transformado na Lei n• 8.811, de 22 de dezembro de 1993;
- N• 518, de 1993 (n• 1.032/93, na origem), de 22 do
corrente, referente ao-Projeto de Lei n" 80, de 1993 - CN,
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ofçam-ento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito supleR
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mentar no valor de CR$11.985A651 ,OO,_para os fins que especifica, sancionado e transformado na Lei ns> 8.812 de 22 de
dezembro de 1993~
. _c . •
.
- N• 519, de 1993 (n• 1.033/93, na origem), de 22 do
c_orrente, refere_nte a_o _'Projeto 4e ~ei_ n9 83, de 1993.- CN,
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor dos Ministérios da Ciência e Tecnologia,
da Cultura e do Meio Ambiente, crédito adicional até o limite
de CR$1.192.026.288,00; para os fins ·que especifica, sancionado e_transformado na Lei ns> 8.81_3, de 22 de dezembro
de 1993;
- N• SiO, de 1993 (n• 1.034193, na origem), de Ücdo
corrente, referente ao Projeto dei Lei n" 84, de 1993 - CN,
que autoriza o Poder Executivo a abrir aos OrçamentOs dil
União, em favor de diversos Órgãos, crédito suplementar no
valor de CR$1.026.300.000,00, para os fins que especifica,
sancionado e transformado na Lei n" 8.814, de 22de_dezembro
de 1993;
- N• 521, de 1993 (n' 1.035/93, na origem), de 22 dó
corrente, ref~rent~ ao Projeto de_Lei n9 90, de 1993-;-cN,
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de Enca'rgo-S-Fina:riC€iioso da UniãoRecursos sOb SupervisãO- do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no valor de CR$396.421.190.910,00, para os fins
que especifica,--sailcióriado e transformado na Lei n" 8.815,
de 22 de dezembro de 1993;
- N• 522, de 1993 (n' 1.036/93, na origem), de 22 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n" 91, de 1~93 - CN,
que autOriZa o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor dO MinistériO do Meio Ambiente, crédito
especial até o limite de CR$450.000.000,00, paraós fins que
especifica·, ·saricionado_ e transformado na Lei n" 8.816, de
22 de dezembro de 1993;
- N• 523, de 1993 (n• 1.037/93, na origem), de 22 do
corrente, referente ao ProfetOode Lei n" 97, de 1993 --CN,
que autoriza o Poder Ex_ecuttvo a abrir aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
crédito especial até o limite de CR$86.904.649,00, para os
fins que especifica, sancionado e transformado na Lei n 9 8.817
de 22 de dezembro de 1993;
_. - .N• 524, de 1993 (n• 1.038/93, na origem), de 22 do
corrente, referente ao_J>rojeto de Lei n9 102, de 1993 - CN,
que autoriZa o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Indústria, do_Comércio
e do Turismo, crédito suplementar no valor de
CR$1 0.178.559. 756,00, para os fins que especifica, sancionado
e transformado na Lei n• 8.818, de 22 de dezembro de 1993;
- N• 525, de 1993 (n' 1.039/93, na origem), de 22 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n• 107, de 1993- CN,
que autoriza o Poder Execut:lvo-a abrir ao Orçamento Fiscal
da_União, em favor do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de CR$43.908_.29_0,00, para os flris que-especifica, sancionado e transformado na Lei n" 8.819, de 22 de
dezembro de 1993;
- N• 526, de 1993 (n' 1.040/93, na origem), de 22 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n9 112, de 1993 - CN,
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Trabalho, crédito suplementar no valor de CR$611.452.849.308,00,
para os fins que especifica, sancionado e transformado na
Lei n• 8.820, de 22 de dezembro de 1993;
- ~· 527, de 1993 (n• 1.041193, na origem), de 22 do
corrente,.referente ao Projeto de Lei n 9 116, de 1993 -.CN,
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que autoriza o Poder Executívo a abrir- a:o·-orça-mento Fiscal
da União, em favor de Operações OfiCiãiS de Crédito_- Recursos ~ob Supervisão do Ministério da f.'~zenda_-, ç:rédito suplementar no valor de CR$55.104.000.000,00, para os fins que
especifica, sancionado e transformado na _Lei n"' 8.821, de
22 de dezembro de 1993;
·

Dezembro de 1993
AVISOS

DO MINISTRO
DA FAZENDA
N• 1.099 e 1.100193, de 15 do corrente, encaminhando
informações sobre os quesitos constantes dos Requerimentos
n•' 1.102 e 1.002, de 1993, de autoria dos Senadores João
Rocha e Gilberto Miranda, respectivamente.

- N9 528, de 1993 (n' 1.042/93, na origem), de 22 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n" 118,-de 1993- CN,
que autoriza O Poder Executivo a abrir aos Orçamento_s __da
As informações foram encaminhadas, em cópias,
União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
aos Requerentes.
_
crédito suplementar no valor de CR$256.304.868,00, para os
Os Requerimentos vão ao Arquivó.
fins que especifica, s·aqcionaçlo e tran_sformado na Lei n"' 8.822
de 22 de dezembro de 1993;
. _ __ _. .. _
_
- N' 529, de 19Y3 (no 1.043/93, na -origem), de 22 do
OFICIO DO PRIMEIIÍ.O SECRETÁRIO
corrente, referente ao Projeto de Lei no 121, de 1993 - CN,
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
que autoriza o Poder Executivo a_ abrir ao Orçamento da
·
Nq
456/93, de 22 do corrente, encaminhando, para os
Seguridade Social da União, em fayor do MinistériO da Previdevidos fins, autógrafos do Projeto de Lei da Câmara no 108,
dência Social, crédito suplementar no valor de
de 1993 (no 3.495193, na Casa de origem), que dispõe sobre
CR$11.203.. 392.00D;Oo, para os fins que especifica, sancionado
a composição e estrutura do Conselho Nacional de Informática
e transformado na Lei n"' 8.823, de 22 ôe dezembro de 1993;
e Automação - CONIN, e dá outras providências, sande- 530, de 1993(no 1.044193, na origem), de 22 do ccrcennado e convertido na Lei n 9 8.741, de 3 de dezembro de
te, referente ao Projeto de Lei n9122, de 1993-CN, que auto- 1993.
riza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Fazenda, crédito
PARECERES
especial até o limite de CR$3.834.304.45s;oo, para os fins
que especifica, sancionado e transformado na Lei n 9 8.824,
PARECER No 507, DE 1993
de 22 de dezembro de 1993;
_
Da
Comissão
de Assq_ntos Econômicos sobre o Ofí~
-53!, de 1993 (no 1.045/93, na origem), de 22 do correncio "-S, n~ 12, de 1.993, do Sr. Governador do EStado
te, referente ao Projeto de Lei no 123, de 1993-CN, que autodo Rio Grande do Norte, solicitando autorização do
riza o Poder ExeCutivo a abrir ao Orçamento da Seguridade
Senado Federal, para contratar operação de crédito inSocial da União, em favor do Ministério da Educação e do
terno junto ao Tesouro Nacional, no valor de CR$105
Desporto, crédito especial até o limite de
bilhões de cruzeiros reais, destinados à capitalização
CR$1.406.916.000,00, para os fins qé·espetiÍica,sancionado
do Banco do Estado do Ri_Q Grande do Norte, de acordo
e transformado na Lei no 8.825, de 22 de dezembro de 1993;
com o teor do Voto do-- cMN f1'l 212/92, aprovado em
-532, de 1993 (n' 1.046/93, na óiigeln), de 22 do corren15-12-92.
te, referente ao Projeto de Lei no 124, de 1993-CN, que autoRelator:
Senador Bello Parga
riza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União,
Retorna a esta Comissão o Ofído- "S" n~_-12, de 1993,
em favor do Ministério da Agricultura, do Abastecimento
e da Reforma Agrária, crédito suplementar no valor de do Sr. Governador do Estado do Rio Grande do Norte, solici~
CR$110.208.000.000,00, para os fins que especifica, sancio- tando autorização do Senado Federal, para contratar operação
de crédito interno junto ao-Tesouro Nacional no valor de
nado e transformado na Lei n9 8.826, de 22 de dezembro
de 1993;
CR$105 bilhões de cruzeiros reais~ destinados à capitalização
_
_
-533, de 1993 (no 1.047/93, na origem), de 22 do corren- do banco do Estado.
O Banco Central do Brasil decretou a liquidação e~raju~
te, referente ao Projeto de Lei n9 99, de 1993-CN, que autor_iza
dicial do Banco do Estado do Rio Grande- dO Norte, em
o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da Uillão, em
favor de Diversos -órgãoS, Créditos·- adicionais até o limite de
20-9~90, com base no artigo 15, inciso I, letra_ a, da Lei n"'
_
.
..
...
CR$29.492.798. 718,00, para os fins que especifica, sancionado 6.024, de 13-3-74.
Com o objetivo de cessar a liquidação extrajudicia_l, a
e transformado na Lei n' 8-827, de 22 de dezembro de 1993;
-534, de 1993 (no 1.048193, na origem), de 22 do corren- programação do Orçamento_ Fiscal previu verb_a _de
CR$105.122.853,33, a preços de 21-12-92, para operação de
te, referente ao Projeto de Lei n"' 108, de 1993-CN, que autoriza _o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, crédito com o Estado, recursos que, apertados, viabilizarão
em favor de Encargos Financeiros da União..:......: Recursos sob a capitalização do Banco do Estado e o pagamento de suas
Supervisão do Ministério da Fazenda, créditos adicionais até -~xigibilidades ~ediatas, equiparando"-se a "uma rolaiem de
o limite de CR$93.662.830.173,00, para os fins que especifica, -seu endividamento.
Por essa razão, o Guvemo do Estado do Rio Grande
sancionado e transformado na Lei n9 8.828, de 22 de dezembro
de 1993;
·
do Norte vem nos apresentar proposta de operação de crédito
-535, de 1993 (no 1.050/93, na origem), de 22 do corren- a ser realizada com o Banco do Brasil S.A~ agente financeiro
te, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 217. de 1993 do_T_es()uro Nacional, autorizada pelo Conselho Monetário
(n"' 2.287/91, na Casa de origem), que cria, ~'? ServiçO Exterior Naciopal, conforme Voto CMN no 212192, de 15-12-92.
Após análise da documentação apresentada, constatou-se
Brasileiro, as cãrreinüfde Oficial da Chancelaria e de Assisque as exigências dispostas nos artigos 5~ e 6~', da Resolução
tente de Chancelaria, e dá outras providências, sancionado
do Senado Federal no 36192, de 30-6-92, foram todas atendidas.
e tranformado na Lei nq 8.829;ae 22 de dezembro de 1993.
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Ante o exposto somos pela autorização pleiteada pelo
Ofício "S" n" 12, de 1993, nOs tei"rriOS-eoondições do seguinte
Projeto de Resolução:
-PR;OJETO OE RESOU)ÇÁO N·•. 156, DE 1993
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Norte a contratar operação de crédito interno junto
ao Banco do Brasil S.A., agente do Tesouro Nacional,
no valor de CR$105.122.853,33 (cento e cinco milhões,
cento e vinte e dois mil, oitocentos e cinqüenta e três
cruzeiros reais e trinta e três centavos), a preços de
21 de dezembro de 1992.
O Senado Federal resolve:
- - ---~Art. I' É o oo,eroo.do Estado do Rio o~â'ncie'cto Nórte, nos termos da Resolução n" 36!22, do Sen_ado Fe~eral,
autorizado a contratar operação de crédito interno junt-O ao
Banco do Brasil S.A.
Art. 2~ A operação financeira descrita no art_. l'·' apresenta as seguint~s característiça_s: ~--- _
_ __ _
I - Valor: CR$105.122:&53,33 (cento e cinco milhões,
cento e vinte e dois mil, oitocentos e cinqüenta e três cruzeiros
reais e trinta e tiês· centavos), a preços de.21-12-92, equivalentes a CR$277 .787.547,57 (duzentos e setenta e sete milhõc_s,
setecentos e oitenta e s~te t_nil, quinhentos e quarenta e sete
cruzeiros reais e cinqüenta e sete centavos), a preços de
30-4-93.
ll- Juros: 12% a.á., debitados no último dia dê cada
mês, contados a partir da data da utili~ação do crédito;
III- Comissão remuneratória: 0,2% a.a. calculada sobre
o saldo deve.dor .atuali~açio;
IV- Juros moratórtos: 1% a. a-.-;·
V- Garantia: Fundo de PartiCipação doS Estados;
VI- Destinação: capitação e liquidação de obrigações
.
exigíveis de imediato na reabertura do Banco do Estado do
Rio Grande do Norte;
Vll- Condições de pagamento: em 174 (cento e setenta
e quatro) prestações mensais, iguais e _sücessi_vas pelo sistema
SAC, com 6 (seis) meses de carência.
Art. 3<> A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de 270 dias, contados da data
de sua vigência.
_
_
_
Art. 4<.> Esta ResoluçãO~entr~_~ef!l y1gor __l!§l data de sua
_ _ ·
,_
publicação.
___ ____ _
Sala das ComiSsões, 21 de dezembro de 1993. - __João
Rocha, Presidente - Bello Parga, Relator - Moisés Abrão
- Élcio Alvares- Eduardo Suplicy- Almir Gabriel- Dario
Pereira - Álvaro Pacheco - João Calmon - Mansueto de
Lavor - Garibaldi Alves Filho - Ronan Tito - Esperidião
Amin- GilbertO Míranda - José Richa.
PARECER N• 508, DE 1993
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre Oficio
n• 159/93, do Senhor prereito de Santa Maria do Oeste
(PR), solicitando autorização para contratar operação
de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S. A
- BANESTADO, no valor de CR$18.600.000,00 (dezoito milhões e seiscentos mil cruzeiros reais), a preços
de setembro/93, utilizando recursos do Programa Esta~
dual de Desenvolvimento Urbano - Pedu
Relator: Senador AfonsD Camargo
O Presidente do Banco Central do Brasil encaminha ao
Senado Federal Parecer Dedip/Diare 93/91, de 24-11:93, acer-
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ca da manifestação daquela Instituição Fina·nceira relativa
operação d_e crédito a ser contratada pelo Mu. ncípio de Sant~
Maria do Oeste (PR), junto ao Banco do Estado do Paraná
S.A. -:- BANESTADO, no valor de CR$18.600.000,00 (de 0
zoito rriilhões e seiscentos mil cn1zeiros r~ai~). a preços cte
setemhro/93, utilizando recursos do Programa Estadual de
Desenvolvimento Urbano:---- Pedu.
A operação de crédito apresenta as segulnies características:
a) valor pretendido: CR$18.600.000,00 (dezoito milhões
. e seiscentos mil cruzeiros r:eais) a preços de setembro/93;
b) Juros: 12% a.a;
c) atualização monetária: reajustável pela T.R.;
d) garilntia:ICMS;
e) destinação dos recursos: realização de obras de infraestrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvolvimento-Urbano- PEDU;
f) condições de pagamento:
- do principal:amortização·em 48_ (quarenta e oito) parcelas Mensais, com carência de 12 (doze) meses;
- dos juros:não existe período de carência.acordo com aS- disposições constantes na Resolução
n<? 36, de 30-6-92, do Senado Federal. a análise dos limites
e da situação atual do endividã.rn.en!o externo e--Interno do
Município, acrescida da operação proposta. apresenta a seguinte situação:
a) Art. 2"

De

cl Art, 351II

(lttt)

ra.*~a::
Maior dispindio antual <vide cronograma)

(5. 844,2) •.

-Saldo
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2

~33.9
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A operação de crédito pretendida envolverá recursos ctâ-.._
Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano- FDl), oriutf~
dos do Tesouro do Estado do Paraná, apo~~a~os supletiva!"'"
mente pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desed!"
volvimento ~ BIRD.
Ante o _exposto, somos pelo acolhimento do pleito ndl'
termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N•157, DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita d&l
Oetse (PR), a contratar operação de crédito junto rf_
Banco do Estado do Paraná S.A. -· BANESTADÕ '
no valor de CR$18.600.000,00 (dezoito mUhões e

d'
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centos mil cruzeiros reais), a preços de setembro/93,
utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
O Senado Federal resolve:
O Art. 1'' É a Prefeitura Municipal de Santa Maria do
Oeste (PR) autorizada a-_ contratar, nos _termos da Resolução
n9 36/92, do Senado Federal, operação de, crédito no valor
de CR$ 18.600.000,00 (dezoito milhões e seiscentos mil cruzeiros reais), a preços de setembro/93-.Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo, provenientes do Programa Estadual de! I)esenvolvimento Urbano
- PEDU ,-serão destinados ã realização de obras de infra-estrutura urbana.
Art. 2"As condições financeiias da operação são as seguintes: ___ "_
·- _
a) valor pretendido:CR$18.600.000,00 (dezoito milhões
e seiscentos mil cruzeiros reais), a preços de setembro/93;
b) juros: 12% a.a;
c) atualização monetária: reajustável pela T.R.;
d) garantia:ICMS;
.
e) destinação dos recursos: realização de obras de infraestrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU;
O condições de pagamento:
- principal:amortização em 48 (quarenta e oito) parcelas
mensais, com carência de 12 (doze meses;
-== dos juros: não eXiste período de carência_. __ _
Art 3!' O prazo máximo para o exercício dri presente
autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias. •. ,contados a
partir da sua publicação.
Art
4~' Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1993. - João
Rocha, Presidente - Affonso Camargo, Relator - Gilberto
Miranda - Alvaro Pacheco - Garibaldi Alves Filho - Bello
Parga - Dário Pereira - Almir Gabriel - João Calmou
- José Richa - Moíses Abrão - Maosueto de Lavor Ronan Tito -- Eduardo Suplicy - Esperidião Amin - Élcio
Alvares.
PARECER N• 509, DE 1993
Da Comissão de Assuntos Econô_micos sobre o Ofício "8" n• 165 de 1993 (of, PRES1-3245 de 8-12-93
na origem), do Presidente em exercício do Banco Central
que encaminha a solicitação da Prefeitura Municipal
de Cafezal do Sul (PR) referente à operação de crédito
pretendida junto ao Banco do Estado do Paraná S. A.
- BANESTADO, no valor de CR$12.400.000,00 a
preços de setembro de 1993, utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
Relator: Senador Bello Parga
Está em pauta o Ofício "S" n• 165 de 1993 (OF. PRESI-93/3245 na origem) do Senhor Presidente em exercício do
Banco Central do Brasil que nos termos do art. 6~ da Resolução
no 36/92 do Senado Federal, encaminha a solicitação da Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul (PR) relativa a uma operação
de crédito junto ao Banc9 _do Es_tado do_ Paraná S. A. BANESTADO. ~
.. .
A operação de crédito em questão apresenta as seguintes
características:
a) valor pretendido: CR$12.400.000,00 (doze milhões e
_quatrocentos mil cruzeiros reais), a preços de setembro/93~
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b) juros: 12% a. a.;
c) atualização monetária: variações da TR;

d) garantia: ICMS;
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana. através do Programa ~stadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU;
O condições de pagamento:
-do principal: amortização em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, com carência de 12 (doze) meses;
"'""""-dos juros: 12 meses a partir da data da primeira liberação.
O pleito da Prefeitura de Cafezal do SuJ .se apresenta
devid arnente instruído. Foram anexados todos os documentos
exigidos pelos artigos 5 9 e 6"' da- Resolução n"' 36/92 do S_enado
Federal, com a única exceção do Plano Plurianual de Investimentos. Esta lacuna foi parCialmente preenchida mediante
a apresentação de uma declaração do Prefeito Municipal afii"mando que pretende elaborar seu Projeto de Lei do Plano
Plurianual no proximo ano.
.
Segundo o Parecer DEDIP/DIARE-93/991, de 8-12-93,
do Banco Central do Brasil, "a operação nãO implic=a em
expansão das reservas bancárias, portanto não provocará impacto monetário no sistema" e ela se ''enquadra nos _finiites
previstos na Resolução n' 36/92, de 30-6-92, do Senado Federal".
Tendo em vista- bOa fund'ã~entação técnica do pleito
opinamos por deferi-lo nos tennos do seguinte _

a

PROJETO DE RESOLUÇÃO 1\1' ,158, DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul
(PR) a contratar operação de créd~to junto ao Banco
do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor
de CR$12.400.000,00 (doze milhões e quatrocentos mil
cruzeiros reais) a preços de setembro/93, utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
O Senado Federal resolve:
Art. I' É a Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul PR, autorizada, nos termos da Resolução n' 36 de 1992 do
Senado Federal, a contratar operação de crédito intéri10Junto
ao Banco do Estado do Paraná S.A- BANESTADO.
Art. 29 A operação de crédito descrita no art. ~<:> ,<!esta
Resolução apresenta as seguintes característj_cas:
a) valor pretendido: CR$12.400.000,00. (doze milhões J!
quatrocentos mil cruzeiros reais} a preços de setembro/9~;
b) juros: 12% a.a.;
···
c) atualização monetária: variações da TR:
d) garantia: ICMS;
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU;
O condições de pagamento:
-do principal: amortização em 48 (querenta e oito) parcelas mensais, com carência d_e 12 (doze) meses:
-~dos jurOs: 12 meses a partir da data da primeira libe.. __ i~·~·
ração.
Art. 39 A autorização concedida por esta _Resolução deverá ser exercida num prazo de 230 dias-COntados da data de
sua publicação.
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Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1993~ - João
Rocha, Presidente - Bello Parg~, Relato~ ~ Moises Abrão
- Elcío Alv~res- Eduardo Snl,)_~i9 - Alniir Gabriel- Dario
Pereira - Alvaro Pacheco - João Calmon - Mansueto de
Lavor- Gaiibaldi Alves Filho - RonaD--Tito _:. --ESjleridião
Amin - Gilberto Miranda - José ~icha.
PARECER N• 510, DE 1993
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Ofí~
cio "S" n• 169, de 1993, (Of. PRESI - 93/3235,5,
de 7-12-93, na origem) com solicitação ~a Prefeitura
Municipal de Realeza (PR), relativa à operação de crédito pretendida junto ao Banco do Estado do Paraná
S.A.- BANESTADO, no valor de CR$14.700.000,00,
a preços de setembrof93, utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano - PEDU.
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1) o Parecer do Banco C~ntral do Brasil (Parecer/DED!P/DIARE -93/979, de 6-12-93), emitido em cumprimento
ao disposto no art. 6" da Resolução n~ 36/92, manifesta-se
favoravelmente quanto ao enquadramento âo pleito nos limi~
tes de endividamento permitidos à Prefeitura de Realeza PR;
. . ~) a Pref~itura Municipal de Realeza (PR), alegando dispositivos -Corrstitucionais, conforme conSignado em declara~
ção, não elaborou o Plano Plurianual de Investimentos e informou _que_ deverá_ fazê-lo no d_e_correr do primeiro exercício
financeiro do atual mandato;
3) a garantia oferecida pelo Município ao Banestado (parcelas do ICMS) encontra-se vedada constitucio11almP.nte a partir da Emenda Constitucional n<.> 3/93.
_
Referida 'Emenda introduziu o § 49 ao art. 167 da Carta
Magna, limitando a utilização_ d_esse _tipo de garantia 3.penas
a operações com a Uniáo, ou par<:> a liquidação de débitos
para com esta. Assim, resta inconstitucio'nal e- passível de
cóhtestação -a- cit~da garantia, na: operação em--análise, uma
vez- que a maténa ainda não foi objeto de pronunciamento
oficial desta Casa.
· '"·Dil:lritedo acima exposto, e destacando o evidente mérito
do pleito, somos de parecer favorável à autorização da operação de crédito J?retendida pela Prefeitura Municipal de Realeza - PR, objeto do Ofício- "S~' n'?" 169/93, nos termos do
seguinte:

Relator: Senador Affonso Camargo
Vem a esta Comissão de Assuntos Económicos o Ofício
"S" n• 169, de 1993, do Senhor Presidente do .Banco Central
do Brasil, encaminhando solicitação d:_ PreJehura Municipal
de Realeza/PR para que seja contratada operação de crédito
interna com o Banco do Estado do Paraná- BANEST ADO
no valor de Rr$14.700.000.00 (qu~torze -milhóes e setecento;
mil cruzeiros reais), a preços de setembro de 1993h~
Trata-se de operação de crédito_no âmbito do Programa
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU, o qual conta
PROJETO DE RESOLUÇÁO N' 159, ))E 1993
com recursos do Fundo EStãdual de Desenvolvimento Urbano
-Autoriza a Prefeitura Municipal de Realeza- PR,
--FDU, oriundos _dQ Tesouro Geral do Estado do Paraná
a contratar operação de crédito interno junto ao Banco
apartados supletivamente pelo Banco_lnt~rnacional paraRe:
do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor
construção e Desenvolvimento- BIRD_nª-.forma do Contrato
de CR$14. 700.000,00, a preços de setembro/93, para
de Empréstimo n' 3100-BR, de 14 de _agosto de 1982. Os
execução de projetos de infraRestrutura urbana.
:ecursos do -~undo destinam~se à execução de projetos de
mfra~estrutura urbana em municípios daquele Estado, babili~
-~·- :_Q Senado Federal resolve:
__ _
tados para contrair os financiª-mentos.
~- _
_
Art. 1~ É a PrcfeítU.ra MUnicipal de Realeza- PR autoNo caso específico da Prefeitura Municipal de Realeza
_,PR, a operação de crédito_ apresenta as-seguintes caracte- rizada, nos termos da Resolução n~ 36/92; do Senado Federal,
rísticas:
- -a contratar operação de crédito interrio jUnto ao Banco do
Estado do Paraná S.A. - BANESl'ADO, no valor de Cr$
a) valor pretendido:CR$14.700.000,00 (Cjuatótze milhóes
14.70p.OOO,OO (quatorze milhões e setecentos mil cruzeiros
e setecentos mil cruzeiros reais), a preços de setembro/93~
reais), a preços de setembro/93.
b) juros: 12% a.a.;
Parágrafo único. Os recursos téferidos no- c;put deste
c) atualização monetária: reajustável pela T,R.;
-artigo destinam-se à execução· de projetos de infra-estrutura
d) garantia: ICMS;
urbana, naquela municipalidade, dentro do Programa Estae) destinação dos recursos: realização de obras de infraestrutura urbana através do Programa Esta-dual de Desenvol~ dual de Desenvolvimento Urb~no- PEDU.
-Art. 2~ A operação de crédito ora autorizada se realiyimento Urbano ---:-_PEDU.
.
zará sob as seguintes condições:
_
O condições de paga~eOiO:
a) valor pretendido: CR$14.700.000,00 (quatorze mi- do principal: amortização. em 48 (_quarenta_e oito)
lhões e setecentos mil cruzeiros reais), a preços de setemparcelas mensais, com carência de lZ_(dq~e)_m.e~es_;
bro/93;
·
- dos juros: não existe período de carência.
b) juros: 12% a.a.;
Os pleitos referentes a oper"açõcS de crédito internO e--c) atualização monetária: reajustável pela T.R.;
externo, dirigidos ao Senado Federal para autorização-, nos
d) garantia: ICMS;
termos do art. 52 da ConStituição Federal estão re_gulamen· c) destinação dos recursos: _realização de obras c:le infratados pela Resolução n9 36/92, a qual estabelece as condições
estrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvole limites de endividamento de Estados do Distrito Federal
vimento Ut:bano- PEDU: _ •
'
_
'
dos 1'1unicfpiOSe Siiãs--ãtifarquias.
O condições de pagamenio:
A luz da citada Resolução, o· pedido da PrefeitUra ae
--- do principal: amortização em 48 (quarenta _e oito)
Realeza - PR encontra~se adequadamente instruído, dele
parcelas mensais, com Carêncja de 12 ( do~e). I_U~s~s;
constando a documenta-ção exigida. Neste sentido, cabe regis- _- dos juros: !lão existe_ período de carência.
trar:
-
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Art. 39 O prazo· p-ara o exei"cfcio da presente autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir
de sua publicação.
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1993. -João
Rocha, Presidente -Affonso Carri8i-go, Relator - Gilberto
Miranda - Alvaro Pacheco - Garibaldi Alves Filho - Bello
Parga - Dario Pereira - A.lmir Gabriel - João Calmou
- José Richa - Moises Abrão - Mansueto de Lavor Ronan Tito - Eduardo Suplicy - Esperidião Amin - Élcio
Alvares ..

PARECER N• 511, DE 1993
Da Comissãõ de Assuntos Económicos sobre Offcio
do Senhor Prefeito de Jesuítas (PR), Ofício "S" n~'
170/93, solicitando autorização para contratar operação
de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná - SA
- BANESTADO, no valor de CR$21.400.000,00 (vinte
e um milhões e quatrocentos mil cruzeiros reais) a preços
de agosto/93, utilizando recursos do Programa Estadual
de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
Relator: Senador Bello Parga
O Presidente do Banco Central do Brasil encaminha ao
Senado Federal parecer DEDIP/DIARE/-93/98Qacerta da
manifestação daquela Autarquia relativa"-* operação de crédito
a ser contratada pelo Município· de Jesuítas (PR). junto ao
Banco do Estado do Paraná SA- BANESTADO, no valor
de CR$21.400.000,00 (vinte e um milhões e quatrocentos mil
cruzeiros reàiS}. a preços de agosto/93.
A operação- -de crédit_o apresenta as segtiirtles características:
a) valor pretendido: CR$21.400.000,00-(vinte e um milhões e quatrocentos mil cruzeiros reais);--a- preços-de agosto/93, equivalente a CR$29.024.820,00 (vinte e nove milhões,
vinte e quatro mil, oitocentos e vinte cruzeiros reais), quando
atualizados para setembro/93, pela TR;
b) juros: 12% a.a.;
c) atualização monetária: reajustável pela T.R.,
d) garantia: ICMS;
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano -- PEDU;
O condições de pagamento:
- do principal: amortização em 48 (quarenta e oito)
parcelas mensais, com carência de 12 (doze) meses;
- dos juros: não existe período de carência.
A operação de crédito pretendida envolverá recursos do
Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano- FDU, oriundos do Tesouro do Estado do Paraná, apartados supletivamente pelo Banco Internacional para Recon-strução e Desenvolvimento- BIRD;
Ante o exposto, somos pelo acolhimento do pleito nos
termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N;' 160,
1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de Jesuítas (PR)
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de
CR$21.400,000,00 (vinte e um mHhües e quatrocentos
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milcruzeiros reais, a preços de agosto/93, utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento --PEDU.
O Senado Federal resolv_e:
---- Art. 1" _ É a Prefeitura Municipal de Jesuítas (PR) autorizada a contratar, n6S termos da Resolução n9 36/92, do Senado Federal, operação de crédito no valor de CR$21.400.000,00
(vinte e um milhões e quatrocentos mil cruzeiros reais),- ã
preços de agosto/93 _ ~
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo, provenientes do Programa Estadual de Desenvolvimento urbano
- PEDU, serão destinados à realização de obras de infra-estrutura urbana.
Art. 29 As condições financeiras da operação são as
seguintes:
-- a) valor pretendido: CR$21.400.000,00 (vinte e um milhões e_ q~atrocentos mil cruzeiros), a preços de agosto/93,
equivaleiite a CR$29.024.820,00 (vinte e nove milhões, vinte
e quatro mil, oitocenteos e vinte cruzeiros reaiS), quando
atualizados por setembro/93, pela TR;
b) juros: 12% a.a.,
c) atualização monetária: reajustável pela T.R .•
d) garantia: ICMS;
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbanano- PEDU;
O condições de pagamento:
- do_principal: amortização em 48 (quarenta e oito)
parcelas mensais, com carência de 12 (doze) meses;
- "dos juros: não existe período de carência.
Art. 3" O prazo máximo para o exercício da preSente
autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a
partir da sua publícação.
Art. -49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1993. - João
Rocha, Presidente - BeiJo Parga, Relator -Moisés Abrão
- Élcio Alvares - Eduardo Suplicy - Almir Gabriel-~ Dario
Pereira - -Alvaro Pacheco - -João Calmoo -~ Mansueto de
Lavor - Gan'baldi Alves Filho - Ronan Tito - Esperidião
Amin - Gilberto Miranda.

PARECER N• 512, DE 1993
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Ofício -"S" n9_l71 de 1993 (Oficio PreSi-93/3235.7, na origem), do Presidente do Banco Central, encaminhando
ao Senado Federal a solicitação da Prefeitura de Santa
Mônica (PR) relativa à operação de crédito junto ao
Banco do Estado do Paraná, no valor de
CR$10.000.000,00.
Relator: Senador Bello Parga
O Presidente do Banco Central encaminha _ao Senado
Federal, por meio do Ofício "S" n• 171, de 1993, pedido
da Prefeitura de Santa Mónica (PR), para que seja autorizada
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná ~
- BANESTADO, no valor de CR$10.000.000,00 (dez mi-~
lhões de cruzeiros reais), a preços-de setembro/93..
Os recursos destinam-se á realização de obras de infra-estrutura urbana, no âmbito do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
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As características da operação são as seguintes:
a) valor: CR$10.000.000.00, preços de_setcmbio/93;
b) juros: 12% a.a.;
c) atualização monetária: pela TR.;
d) garantias: parcelas do ICMS;
e) destinação: obras de infra-estrutura urbana;
f) condições de pagamento:
- principal: 48 amortizações· mensãiS, cãr!iiCiaae 12 me-
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Art. 4" Esta resoluçãO entrá em Vigor na data de sua
publiCáção.
-Sala das Comissões, -21 de dezembro de 1993. - João
Rocha- Presidente, Belo Parga- Relator;-Moisés Abrão
- Élcio Alvares- Eduardo Suplícy --Almir Gabriel- Dario
Pereira - Alvaro Pacheco - João Calmon - Mansueto de
Lavor - Garibaldi AlveS Filho - Ronan Tito - Esperidião
Amin - Gilberto Miranda- José Richa: -

ses;
- juros: sem carência.
Esclarece o órgão técnico do Banco Central que a operação está dentro dos limites previstos pda Resolução n" 36/92
do Senado Federal. Ademais, aquela não implica expansão
das reservas bancárias.
Seriam utilizados recursos do Fundo Estadual de rieSen~
volvimento Urbano, provenientes do Tesouro do Estado, supridos supletivamente pelo Banco Mundial.
Não foram fornecidos, segundo o parecer técniCo, no
tocante aos requiSitos_ de_ documentação estabelecidos pela
Resolução n" 36/92, _apenas o PlanO Pluriãnual de Investimentos, em decorrência de dispositivoS Constltucíomiis, deveTI_:..
do ser elaborado no curso do primeiro ex._ercício financeiro
do atual mandato, e a Lei de Diretrizes OfÇamentári_as para
1993, cm razão de ter sido criado o_Município em lo de janeiro
do ano corrente.

0

Uma vez que a operação se enquadra nos· limites legais,
e é justificada a falta daqueles dois -instrumentos de previsão
orçamentária, somos pela aprovaÇãõ do pedido, nos termos
do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 161, DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Mônica
(PR) a contratar operação de crédito junto ao Banco
do Estado do Paraná - BANESTADO, no valor de
CR$10.000.000,00, para execuÇáo de projetos de infraestrutura urbana, naquele município.
O Senado Federal resolve:
~ _
.. __ _ __ . ___ ..
Art. 1\' É a Prefeitura Municipãt de Santa Môriíc3 (PR)
autorizada a contratar, nos termos da Resolução n~ _36/92,
do Senado Federal, operação de crédito junto ao Banco do
Estado do Paraná, no valor de CR$10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros reais), a preços de setembro de 1993.
Art. 2~ As condições financeiras d.a operação são as
seguintes:
a) valor pretendido: CR$10.000.000;00;
b) juros: 12% a. a.;
c) atualização monetária: pela TR;
d) garantia: parcelas do ICMS;
e) destinação dos recursos :obras de infra-estrutura urbana:
O condições de pagamento:
- principal: quarenta e oito· amortiz_ãções mensais, oom
carência de doze meses;
- juros: sem carência.
_
_ _
Art. 3" O prazo máximo para o exercício_da_presente
autorização é 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir
da publicação desta resolução.

PAREÇER N•, 513 DE 1993
Da Comissão de Assun_tos Econômi~os, sobre o Ofício "S" n? 172, de 1993, do Sr. Presidente do Banco
Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal
solicitação da Prefeitura Municipal de IBAITI - PR,
para contratar operação de crédito junto ao Banco do
Estado do Paraná - S.A. - BANESTADO, no valor
de CR$16.000.000,00, utilizando recursos do Programa
Estadual de Desenvobimento Urbano PEI)U._
R

Relator: Senador Affonso Camargo
É encaminhado para apredação do Senado Federal o
Ofici6 ''S" n", 172, de 1993, através do qual a Prefeitura
Municipal de IBAITI- PR solicita aUtorização para contratar
operação de crédito no valor de CR$16.600.000,00 (dezesseis
miJhões e sescentos mil cruzeírQs reais), a preços de junho/93.
Os recursos advindes desta operação de crédito destinam-se á realização de obras de infra-estrutura urbana, através
do Programa Estadual de Des_envolvimento Urbano e serão
contratados_ junto ao BANESTADO. _Originalmente, são rec,urso~ do F_undo Estadual de Pes~n.vol_vimento Urb~p.o,
oriundos do Tesouro .do Estado do_ Earaná cont"ando, ainda
com recursos do Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD
As condições financeiras básicas da operação de crédito
são as seguintes:
a) Valor Pretendido: CR$ 16.600.000,00 (dezess~is milhões e seiscentos_mil cruzeiros reais), a preços· de junho/93;
c) Juros: 12%. a.a.;
d) Atualização Monetárh_t: reajustável pela taxa referencial- TR;
e) Garantia: parcelas do ICMS;
f) Destinação d·os Recursos : realização de obras de infraestrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano_~ PEDU:;
g) CondiÇõeS-de Pagamentos:
----do Principal: ammti:Zação-em- 48 (quarenta e oito)
parcelas mensais, com caiência de 12 (doze) meses:
- "'~'"'-~Dos juros: não existe período de carência. As ·operações de crédito dessa natureza _estão sujeitas
á observância e ao cumprimento das eXigências e condições
estipuladas pela Resolução n' 36/92 do Senado Federal, notadamente as definidas em seus -artigos 59 e 69 ,·que foram atendidas.
·-· - Relativã.rilente aOs limites endividamento;- definidos nos
artigos 29 e 39 da referida Resolução, o Parecer DEDIP/DIARE-93/965, de 2-12-93, do Banco Central do Brasil, demonstra
que são os mesmos atendidos pelo Município de IBAITI.
Há, portanto, margem disporlíVet para a contratação e conseqüente cobertura dos encargos fiilanceiro.s d_a operação de
crédito pretendida.
Ante o exposto, somos pela a_utorização pleiteada pelo
Ofício"S" n" 172, de 1993 nbs termos do seguinte.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 162; DE 1993 .
"Autoriza a Prefeitura Municipal de IBAITI- PR
a contratar operação de créditQ_ no valor total de CR$

16.600.000,00 (dezesseis milhões e seiscentos mil cruzeiros reais), junto ao Banco do Estado do Pa_raná S.A
- BANESTADO.
..
O Senado Federal resolve:- ____ _
Art. 1'. É a Prefeitura Municipal de IBAITI - PR autorizada a contratar operação de Crédito no valor total de CR$
16.600.000,00 (dezesseis milhões e sesc·entos mil cruzeiros
reais), a preços de maio/93, junto ao Banco_ çto Estado do
Paraná S. A- BANESTADO. . ...
.... ___ ___ ...
Parágrafo único. Os fecursos advi.ndos da operação de
crédito referida no caput desse artigo q~s~inam-se á realização
de obras de infra-estrutura urbana no munic_ípio, -através do
Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
Art. 29 As condições financeiras bá-sicas
qperação
_ - - -~
_
de crédito são as seguintes:
a) Valor: CR$16.600.000,00 (dezesseis milhÕes e seiscentos mil cruzeiros reais) a preÇos- de junho de 1993.
b) Juros: 12% a.a;
·
c) Atualização Monetária: reajm;távei -Pela taxa referencial- TR;
d) Garantia: parcelas do ICMS;
e) Destinação dos Recursos: realização de obras de infraestrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
t) Condições de Pagamentos:
- do p~incipal: em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais,
com carénc1a de 12 (doze) meses.
-Dos juros: não existe períodO de cã.rência.
Art. 39. A autorização concedida por esta Resolução
deverá ser exercida num prazo máxiinO--de 270 (duzentos e
setenta) dias, contados da data de sua publicação.
Art. 4~. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
· -·
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1993.
João Rocha Presidente, Alfonso CamãrgO -Relator, Gilberto Miranda - -Alvaro Pacheco - Garibaldi Alves Filho
Bello Parga - Dario Pereira - Almir Gabriel-- JOsé
Richa - Moíses Abrão - Mansueto de Lavor - Ronao
Tito - Eduardo Suplicy- Esperidião Amin __,É leio Alvares.

·aa

PARECER N• 514, DE 1993
Da Comissão de Assuntos Económicos sobre
o Ofício "S" n9 173, de 1.993 (of. Presi n~ 3.235·9, de
7 de dezembro de 1993, na origem), do Senhor Presi~
dente do Banco Central do Brasil, encaminhando ao
Senado Federal solicitação da Prefeitura Municipal de
Nova Aurora, para contratar operação de crédito no
valor de CR$29.000,000,00, a preços de agosto/93,junto
ao Banco do Estado do Paraná S.A, - BANESTADO,
utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano --PEDU.
Relator: Senador Bello Parga
O Senhor Presidente dO Banco Central do Brasil encaminhou ao Senado Federal, por intermédio do Ofício "'S'~ il9
173, de 1993, solicitaçáo da Prefeitura MuniCipal de Nova
Aurora - PR, para contratar operação -de crédito no valor
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de CR$29.000.000,00~ a preçOs de agosto/93, junto ao Banco
do Estado do Paraná.
Destinam-se os recursos à realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
A operação de crédito sob exame apresenta as segUintes
características:
a) valor pretendido: CR$29.000,000,00 (vinte e nove milhões
cruzeiros re_~s), a preços de agosto/93;
b) JUros: 12% a. a.;
c) _atualização monetária: reajustável pela TR;
d) garantia: I CMS;
,
.
e) .;Jestinação dos J:'ecursos: realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano -PEDU;
t) condições de pagamento:
_ -_do principal: amortização em 48 (quarenta e oito)
parcelas mensais, com carência de 12 (doze) meses
_ - dos juros: não existe período de carência.
_ I nstru_em o processo os documentos exigidos pela Resoluçao n9 ~6/92,do Senaçlo Federal, entendendo-se, no entanto,
que a·C"t;iirtidãO negativa da Caixa Económica (FCTS) necessita
revalidação prévia à assinatura do contrato. pois encontra-se
com validade vencida.
O BanCo -Central do Brasil pronunciou-se sobre a operação de crédito através do Parecer DEDIP/DIARE/SUDEM-93/937, de 29-11-93, quanto ao enquadramento do empréstimo nos limites da Resolução no 36/92, acima referida,
tendo concluído que não há, neste particular, qualquer óbice
à realização da operação pretendida.
. . Vale notar que a Lei Municipal n' 670, de 2-8-93, que
autorizou a contratação da operação, permite ao Chefe do
Poder_Executivo ceder, em' garantia, ao Agente Financeiro,
quotas-partes do ICMS, o que contraria dispositivo constitucional (art. 167, IV), que veda tal cessão. Reconhecemos,
contudo, que, por se constituir garantia contratual da operação
de crédito entre a Prefeitura Municipal de Nova Aurora e
o Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, foge
aos- aspectos regidos pela Resolução n9 36/92 do Senado Federal.
Diante do acima exposto, e considerando o m-érito do
pleito, somos-de parecer favorável à autorização solicitada
no Ofício "S" 173, de 1993, nos termos do seguinte:

d:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 163, DE !993
Autoriza a Prefeitura de Nova Aurora - PR, a
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado
do Paraná S.A., no valor de CR$29.000,000,00. a preços
de agosto/93, para realização de obras de infra-estrutura
urbana, através do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
O Senado Federal resolve:
Art. 1"' É autorizàda a Prefeitura Municipal de Nova Aurora - PR, a contratar nos termos da Resolução n~ 36/92,
do Senado Federal, operação de crédito junto ao Banco do
Estado do Paraná S.A. -· BANESTADO, no valor de
CR$29~000.000,00 (vinte e nove milhões de cruzeiros reais).
Parágrafo único. Os recursos -referidos neste artigo são
provenientes do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU e serão destinados a investimentos em obras
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de infra-estrutura urbana no Município de Nova Aurora -

PR.
Art. 2" As condições financeiras da operação são as seguintes:
a) valor pretendido: CR$29.000~000",00-(Virite e nove milhões de cruzeiros reais), a preços de agosto/93;
b) juros: 12% a.a; ·

c) atualização monetária: reajustável pefa TR;
d) garantia: ICMS:
··
e) destinação dos recursos: realização Qe obras de infra-estrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvol-

vimento Urbano- PEDU;
f) condições de pagamento
- do principal: amortização em 48 (quarenta e oito)
parcelas mensais; com carência de 12 (do_ze) m~ses;__
- dos juros: não existe período de carência~Art. 3o O piazO rriáximo para o eXercício da presente
·autorização é de 270 (duzentos e setenta).dias a partir de
sua publicação.
_
Art. 4" Esta Resolução entra em vigof na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1993 . . . .,. .- João
Rocha, Presidente - Bello Parga, Relator - Moisés Abrão
- Elcio Alvares- Eduardo Suplicy -- Almir Gabriel- Dario
Pereira - Alvaro Pacheco - Mansueto de Lavor - Garibaldi
Alves Filho - Ronan Tito -- Esperidião Amin - João Calmon
·
· ·
- 'GiltiértO Miraiida'~ Jose Richà .• · '
PARECERES N• 515 E 516, DE 1993
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n"' 98, de 1992,
que "altera o inciso I do art. 585 da Lei n~ 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, e
dá outras providências.
Parecer n~ 515, de 1993, da Comissão de Consti~
tuic;ão e Justiça e Cidadania.
Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho
1- Relatório
A fim de ser examinado, chega a esta Comissão o Projeto
de Lei da Câmara n' 98, de 1992 (n' 635,B, de 1991, na
Casa de origem), que "altera o inciso I do art. 585 da Lei
n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, e dá outras providências".
Aludido projeto tem por finalidade incluir os títulos de
crédito rural entre os de _natureza e;xecutiva, extrajudicial,
cOnsoante os termos do art. 585 do Código de Processo Civil.
Assim 1 deixaria de ter taLes.pé_c_i_e de títutlo natureza executória especial, conforme classifica Theotonio Negrão (in),
Código de Processo Civil e Legislaç~o Processual em vigor,
22• ed. São Paulo, Malheiros Editores Ltda., 192, p. 831).
Essa característica especial de tais títulos é dada pelo
Decreto-Lei n" 167, de 14 de fevereiió de 1967, que reza
em seu art. 41, caput, e§§ 1" e 29:
"Art. 41. Cabe ação executiva para a cobrança
da cédula de crédito ruraL
§ 1" Penhorados os bens constitutivos da garantia real, assistirá ao cre:dor_ o direito de promover. a
qualquer tempo. contestada ou não a ação; a venda
daqueles bens, observado o disposto nos arts. 704 e
705 do Cõdigo de Processo Civil, podendo ainda levantar desde logo? mediante caução idônea, o produto
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líquido da venda, à conta e no limite de seu crédito,
prosseguindo-~e na ação.
§ 2~ Decidida a ação por sentença passada em
__ julgado, o credor restituirá a quantia ou o excesso le---van"iado, côilforme seja a ação julgada improcedente
total ou parcialmente, sem prejuízo doutras cominações da lei processual."
A revogação do art. 41 d9 mencionado Decreto-Lei e
a· inclusão dos títulos de crédito rural entre os executivos
extrajudiciais elimina, in totum, a especificidade da execução
que caracteriza a espécie, a qual permite a venda antecipada
dos bens penhorados. Este é o propósito do projeto em tela
dar aos títulos de crédito r_u_ra_L_o mesmo tratamento que a
lei processual comun confere aos demais títulps executivos
extrajudiciáis.
I I - DÕs Aspectos JUrídicos
Do ponto de vista da constitucionalidade, juridic_idade
ou regimentalidade, nenhum óbice foi detectado que pudesse
impedir a tramitação da iniciativa em apreço.
lll - Conclusão
Diante do exposto, conclui-se que não há impedimento
de natureza jurídica pára que o Proje-to de Lei da Câmara
no (?) de 1992, venha a ser aprovado no âmbito do Senado
Federal.
Sala das_ COmissões, 19 de nlaiO de 1993.:....:: Iram Saraiva,
Presidente- Cid Sabóia, Relator- Wilson Martins- Epitá~
cio Cafeteira- Carlos Patrocínio- Alfredo Campos- Nelson
Carneiro - Josaphat Marinho - João França - Esperidião
Admin - Jutahy Magalhães _,Pedro Teixeira - Ney Suas~
suma.
PARECER N• 516, DE 1993
Da Comissão de Assuntos Econômicos
Relator: se·nador :EiciÕ Alvares
1 - Relatório
1. Vem a esta COmissão o p-rojeto de lei em epígiafe,
cujo escopo visa adicionar o título de _crédito rural ao rol
daqueles já listados no art. 585_ de nosso Código de Processo
Civil, como instrumento apto à execução extrajudicial.
2. O projeto, apresentado pelo Deputado Pedro Abrão
-em.--11 de abril de 1991, teve aprovada sua redação final na
Câmara dos Deputados em 4 de novembro de 1992, sendo
remetido ao Senado em 24 de novembro do mesmo ano. Nesta
Casa, o projeto foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômicos. Com

ê5ta ordem, o projeto teve süa apreciação pela CCJ ,_onde
recebeu aprovação, nos termos do voto do relator, o eminente
Senador Cid Sabóia de Carvalho, em 19 de maio de 1993,
sendo, em seguida, encaminhado ao exame desta Comissão
de Assuntos EconômiCos.
11- Voto
3. Os juíios de técnica legislativa e de mérito ficam,
d~ antemão, prejudicados, p~la observação dos aspectos regimentais da questão. Muito embora tenha sido destinado a
este colegiado, falece coni.petériciã:--à COmissão de Assuntos
Econômicos para apreciar o presente projeto de_ lei._
4. O art. 99 do Regimento Interno do ~enado Federal
relaciona em oito incisos a -competência- da CAE. Naquelês
que dizem respeito-a pr-opoSiÇões, todos são ãt1ne-ntes ao mérí-

11692 Sexta-feira 24
to económico ou financeiro das

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
mat~rias,

em qualquer dos

setores produtivos, financeiros, ou gOvernamentais, da produ~

ção agrícola ao sistema bancário, ela -dívida pública ao sistema
tributário. Caracteriza-se a -aptidão da CAE essencialmente
para as perspectiYas eConômicãs dos assuntos, no sentido mais
técnico que se possa emprestar ao conceito, apurando os aspectos de viabilidade, balanço, resultados, efeitos, por exemplo, passando ao largo das questões estritamente jurídicas
que contornam as proposições.
5. Temos agora, sob análise, um projeto de lei que objetiva estender ao título de crédito rural a característica de executividade extra-judicial, equiparando-o à nota promissória. letra de câmbio ou cheque, entre outros. Ou seja, conferir
a este título a possibilidade de propiciar um processo de execução independente de uma decisão judicial anterior. Trata-se,
a meu ver, de consideração eminenteriienfe juiídica, ligada
aos aspectos do processo civil, já _competentemente examinados na CCJ. Cuida-se de ampliar pu não o leque dos títulos
executivos ext_r~-judiciais, sol;> os critériõs--da adequabilídade
judiciária e ·da possibilidade técnico-jurfdica desta inclusão:
Não há corolários exatamente económicos na questão. A este
respeito, aliás, a única conseqüência provoc-ada por esta proposição resume-se na "economia" processual _9~corrente de
sua adoção, e aí o conceito jurídícó eritpresta sentido figurado
ao termo.
· 6. Ultrapassando o mero jogo de palavras_, resulta evidente que, nos termos regimentais, esta- C~missãp não é apta
para pronunciar-se sobre o mérito da proposição,_ pelo que,
manifesto meu voto no sentido que_ este_ colegiado _(:l~clare
sua incompetência para ãpreCiar -o projeto em tela, dando
seguimento à sua tramitação regulamentar. É o meu parecer.
Sala da Comissão, 21 de dezembro de 1993. -João Rocha, Presidente - Élcio Alvares, Relator - Ronan Tito Moisés Abrão - Gilberto Miranda - Be!lo Parga - Lavoisier
Maia- João Calmon- Mansueto de Lavor- Valmir Campelo - Esperidião Amin - Jutahy Magalhães - José Richa
- Eduardo Suplicy.

PARECER N• 517, DE 1993
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara n~ 159193 (Projeto de Lei n~
2.863, na Câmara dos Deputados) que veda o pagamento
de dividendos e de participações nos lucros, com base
em saldo credor da conta de correçã:o monetária, apurado por empresas controladas pelo Poder Público, e dá
outras providências.
Relator: Senador Moisés Abrão
I - Relatório
Com o projeto em referência, o Deputado Frarlcisco Dornelles objetiva impedir que as empresas públicas, as sociedades
de economia mista e as demais pessoas jurídicas controladas,
de forma direta ou indfreta, pelo Poder Público distribuam
dividendos ou participação nos lucros a diretores e administradores. com base em saldo credor de correção monetária
do ativo permanente e do patrimônio líquido.
O mecanismo a ser utilizado é_a destinação, obrigatória,
do saldo credor de corte-çaõ monetária à constituição de reser·
va de lucros a realizar.
Estabelece ainda o projeto que a distribuição de dividendos e de participação nos lUcros tomando por base o saldo
credor de correção monetária implica responsabilidade solidá-
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da dos administradores e fiscais, que deverão repor à caixa
social a importância dístribuída, sem prejuízo da ação penal
que no caso couber.
Justifica o -nobre Parlamentar que, segundo a _Lei das
Sociedades por Açóes, um dos itens que compõem a reserva
de lucros a a realizar é justamen.te .9 saldo credor da conta
de correção monetáíia. Ocorre que a lei comercial tornou
facultativa a constituição dessa res.erva, certamente no pressuposto de que o bom senso dos administradores recomendaria
a destinação, à reserva de lucros a realizar~ do _saldo credor
da conta de correção monetária, especialmerlte quando-adistribuição de participações, tendo por base esse valor, pudesse
colocar em risco a estabilidad~ financeira da empresa.
Prosseg_ue a justificatíva, enfatizando que após vários
anos de aplicação da lei comercial, verifiC:a·se qUe esse é,
de uma maneira _geral, o procedimento adotac:lo pelas pessoas
jurídicas formadas com capitais -privados. As controladas pelo
estaQo._ todavia, não têm tido a mesma parcimônia na distribuição de resultados, especialmente aos dirigentes, o que implica, em algumas situações, verdadeira distribuição de capitais públicos.
II- Parecer
_ - Considero opor_t_una e de significativa relevâ-nCia a iniC-iativa do nobre parlamentar. Com efeito, a distribQição de divi_dendos e participações com base em lucros potenciais, ainda
não realizadas, pode colocar em risco a establlidade_finan~ira
da empresa e a sua própria sobrevivência. Impedir que isso
ocorra é providência que consulta não somente os interesses
da própria pessoa jurídica como os interesses do Estado.
Nossa posição, portanto, é favorável à aprovação do projeto. Todavia, _com o objetivo de aperf~íçoá-Io, ou completá-lo, propomos que sejain efetuadas as seguintes alterações:

EMENDA N' 01 - CAE
ll•) Incluir, no art. 1", o seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único. A destinação de que trata este artigo
terá por limite o lucro líquido do exercício."
EMENDA N' 02 -

CAE

2~) Incluir, como· parte final do artigo 2>-, a seguinte ex-

pressão: '"observado o disposto no art. 20 dã. Lei n"' 6.404,
de 15 de dezembro de 1976".
EMENDA N' 03- CAE
3•) Incluir o seguinte art. 3", renurneran"do os arts. (ilegíveis) do Projeto ·como arts. 4~, s~ e 69.
"Art. 3~ As parcelas destinadas à constituição
da reserva de lucros a realizar serão revertidas para
a conta de lucros acumulados, na proporção em· que
forem sendo realizadas."
A primeira alteração visa a deixar claro o procedimento
para a· constituição da reserva de lucros a realizar, ou seja,
a partir do lucro do exercício, do qual o saldo credor da
conta de correção monetária faz parte. Tendo em vista que
do resultado global das operações da empresa pode resultar
um lu_cro inferior ao referido saldo, o_u, até mesmo, um prejuízo, somente se poderá constituir a reserva de que se trata
a partir da existência de lucros remanescentes.
A segunda alteração objetiva esclarecer que á constituição obrigatória da reserva rle lucros a realizar não prejudicará o direito dos acionistas preferenciais de receber os di vi-
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denvdos fixos ou mínimOs a que tenham prioridade, nos termos
do art. 203 da Lei das Sociedades por Ações
Finalmente, a terceira alteração estabelece a reversão,
para lucros acumulados, dos lucros integrantes da reserva,
na proporção em que forem sendo realízadas. Tal inclusão
é conveniente-; POis a sua não previsão poderia acarretar o
entendimento de que aqueles lucros nunca poderiam ser objeto de distribuição.
Por todo o exposto, votamos pela aprovaçãu do Projeto
de Lei da Câmara n° 159, de 1993, com as três _alterações
sugeridas.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de -1993. - João
Rocha, Presidente - Moisés Abrão, Relator - Gilberto Miranda - Álvaro Pacheco - Garibaldi Alves Filho - Bello
Parga - Dario Pereira - João Calmon -=--Jõsé RiCha Mansueto de Lavor~- Ronan Tito - Valmir Campelo Esperidião Amin- Elcio Alvares - Jutahy Magalhães.
PARECER N• 518, DE 1993
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portanto, sua iniciativa ã. qualquer membro do Poder Legislativo;
c) embora afeta ao funcionamento do Sjstema Financeiro
Nacional, a matéria não- se iilclui entre os temas que devem
ser regulados por lei complementar, na forfna -do que dispõe
o art. 192 da ConstítuiÇão Federal, porque, ao propor a alteração do texto do art. 14 da Lei n' 8.177, de 1991, o Projeto
rião pretende conferir atribuição ao ConSelho Monetário Nacional, restrillgirido-se a esclarecer que é a própria deste Conselho a competência de instituir novas modalidades de caderneta de poupança, já que esta decorre da competência maior
de disciplinar o Sistemâ Financeiro de Habitação, conferida
ão Conselho Monetário Nacional, pio art. 7'', inciso III, do
Decreto-Lei n' 2.291, de 21 de novembro de 1986, que extingue o Banco Nacional da Habitação - BNH e dá outras
----- providências, nos seguintes termos:
"'Art. 79 Ao Conselho Monetário Nacional, observado o disposto neste decreto-lei, compete:

III - orientar, disciplinar e controlar o Sistema
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o ProFinanceiro de Habitação."
jeto de Lei da Câmara n" 183, de 1993, (n' 1.370, de
Ressalte-se, também, a inteira adequação do conteúdo
1991, na origeni)", que dá nova redação ao art. 14 da
temático do projeto de lei ao ordenamento jurídico do País,
Lei n~ 8.177, de P de março de 1991, que "estabelece
na medida em que se propõe, exclusivamente, a adequar a
regras para a desindexação da economia e dá outras
legislação em vigor à exigênciâ -cOnstitudOiial.
providências".
Nada a opor, de outra parte, quanto ao mérito do projeto
Relator: Senador Ronan Tito
de lei. É da máxima relevância a correção de eventuais falhas
que venham a ser detectadas no enunciado de qualquer norma
I - Relatório
jurídica. No caso do presente projeto, Como o erro consiste
O Projeto de Lei da Câmara il' 183; de 1993 (n' 1.370,
em atribuição indevida de competência ao Banco Central do
de 1991, na origem), de autoria do Deputado Jos_é Maria
Brasil, sua retificaçâO-pretende, também,-impedir que o Banco
Eymael, dá nova redação ao art. 14 da Lei n• 8.177, de 1•
venha
inadvertidamente a praticar a tos para os qmiíS não estede março de 1991, que "estabelece regras para a desindexação
ja, de fato, habilitado.
da economia e dá outras providências", retirando do Banco
Com base no exposto, manifesto-me favoravelmente à
Central do Brasil e transferindo para o Conselho Monetário
aprovação
do Projeto de Lei da Câmara, n9 183, de 1993,
Nacional a competência de instituir e disciplinar nóvas-mOdalinos
termos
em que foi encaminhado a esta Casa.
dades de caderneta de poupança, observada a periodicidade
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1993. ~ João
de crédito de rendimento igual ou superior a trinta dias e
Rocha, Presidente,- Ronan Tito, Relator,- Moisés Abrão
remuneração báSica pela TRD.
- Gilberto Miranda_- Alvar9 Pacheco -: Garibaldi Alves
O autor justifica sua proposição, alegando a inconstitucioFilho - Bello Parga - Dario Pereira - João Calmon nalidade do art. 14 da Lei n' 8.177, de 1991, a qual, dado
Mansueto
de Lavor - Vah_nir _Ça~pelo - Esperidião Amin
o seu caráter de Lei Ordinária, não dispõe do poder de auto- Élcio· Alvares - Jutahy Magalhães - José Richa.
rizar o Banco _Central do Brasil a instituir-e disciplinar novas
modalidades de caderneta de poupança, com-petência esta de
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expecaráter normativo e disciplinador, própria do Conselho Monediente lido vai à publicação.
táflO Nacional, que somente poderia ser--deferida ao Banco
Foram encaminhados à publicação Pareceres da ComisCentral do Brasil mediante a utilização do instrumento da _
são de Assuntos Econômicos, que concluem pela apresentação
lei complementar, a fim de atender ao disposto no art. 192,
dos seguintes projetes de resolução:
inciso IV, da Constituição Federal.
N9 156, de 1993, que autoriza o Governo do Estado do
II - Voto do Relator
Rio Grande do Norte a_ contratar_ operação de crédito interno
junto ao Banco do BraSil S.A., agente do Tesouro Nacional,
O Projeto de Lei n• 183, de 1991, da Cãmara, preenche
no valor de cento e cinco milhões, cento e vinte e dois mil
o requisito de constitucionalidade quanto à competência do
oitocentos e cinqüenta- e três cruzeiros reais e trinta e três
autor para a iniciativa da proposição e à propriedade da adoção
do modelo formal de Lei Ordinária para transformá-la em
centavos, a preços de 21 de dezembro de 1992;
N<:> 157, de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de
ato, tendo em vista que:
a) versa sobre tema financeirO, matéria a ser legislada
Santa Rita do Oeste (PR) a contratar operação de crédito
pelo Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da R~ junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.-,.. BANESTADO,
no valor de dezoito milhões e seiscento~ mil cruzeiros reais,
pública, conforme dispõe o art. 48, incisO
da Constituição
a preços de setembro deJ993, utilizando recursos do Programa
Federal;
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU;
b) a matéria da proposição- não se inse"re nó campo- da
N9 158, de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de
competência privativa do Presidente da_ República, de que
Cafezal do Sul (PR) a contratar operação de crédito junto
trata o § 1' do art. 61 da ConstitU!çao Federal, cabendo,
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ao Banco do Estado do Paraná S.A.- BANESTADO, no
valor de doze milhões e quatrocentos mil cruzeiros reais, a
preços de setembro de 1993. utilizando recursos do Programa
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU;
N·' 159, de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Realeza (PR) a contratar operação de crédito interno junt9
ao Banco do Estado do Paraná S. A.-- BANESTADO, no
valor de quatorze milhões e setecentos ffiil cruzeiros reais,
a preços de setembro de 1993, para execução. de projetõs
de infra-estrutura urbana;
N~' 160, de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Jesuítas (PR) a contratar operação de crédito jurito ao Banco
do Estado do Paraná S.A. - BANESTf\.DO, no valor de
vinte e um milhões e quatrocentos mil çruzeiros reais, a preços
de agosto de 1993, utilizando reçursos do Programa Estadual
de Desenvolvimento Urbano_: PEDU~
N" 161. de 1993~ que autoriza a Pfefdtura Municipal de
Santa Mónica (PR) a contratar operação de crédito junto
ao Banco do Estado do Paraná S. A. - BANESTADO, no
valor de dez milhões de cruzeiros reais, para execução de
projetes de infra~e~trutura urbana naque!e mu-nicípio;
N~' 162, de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Ibaiti (PR) a contratar operação de crédito no valor total
de dezesseis milhões e seiscentos m-il cruzeiros reais, junto
ao Banco do Estado do Paraná S.A. -BANESTADO; e
N·' 163, de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Nova Aurora (PR) a contratar operação de crédito junto ao
Banco do Estado do Paraná S_.A., no valor de vinte e nove
milhões de cruzeiros reais, a preços de ago~to de 1993, para
realização de obras de infra~estrutura urbana, através_ do PrOgrama Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
As proposições ficarão sobre a Mesa, durante três dias
úteis, a fím de receber emendas, nos termos_ do art._ 89 da
Resolução n" 110, de 1993.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Foram encaminhados â publicação pareceres da Comissão de Assuntos
Económicos, que concluem faVoravelm~nte_ aos Projetes de
Lei da Câmara n''' 98, de 1992, c 159 e 183, de 1993.
As matérias ficarão sobre a mesa, durante três dias úteis,
a fim de_ receber _emendas, nos termos do art. 8"' da Resolução
n' 110, de 1993..
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodriguesf-:- SQbr~ a
mesa, comunicação que Sê:rá lida pelo Sr. 1" Secretário.
É lida a seguinte
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acor~
do com o disposto no artigo 39, a, do Regimento Interno,
que me ausentarei do P3ís no período de 26 de dezembro
de 1993 a 10 de janeiro de 1994.
Sala das Sessoes, 22 de dezembro de !993. - Senador
Lourival Baptista.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O expediente lido vai à Pubficação.
Sobre a mesa. requerimento que Será lido pelo Sr. 1"
Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• L447, DE l<Í93.
Requeiro prorrogação até o dia 12-1-94 do período da
licença autorizada que solicitei através do Requerimento n~
1.427 de 1993.
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Esclareço que proferirei palestra na Fundação MacArem Chicago~ sobre The Struggle for Reprodutive Rights
in Brazil: no dia 10-1 ~94, conforme convite ein anexo.
Sala das Sessões, -Senador Eva Blay.
th~r,
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A votação
do requerimento fica adiada por falta _c!e quorum.
A Presidência recebeu a Mensagem n' 504, de 1993 (n'
1.016/93, na origem), de 21 do corrente, pela qual o Senhor
Presidente da República, nos term~~- ~<:!ar!: ;;z. in,cisq_ V.
da ConstituiçãO, solicita aúi:orizaçãO para contratar operaçâo
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financeira que visa a reestruturação de créditos br-asileiros
junto à República de Guiné-Bissau.
A matéria será despachada à ComiSsãO de Assuntos Econômicos.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência recebeu a Mensagem n• 536, de !993 (n" 1.017/93,
na origem), de 21 do corrente, pela qual o Senhor Presidente
da República solicita ao Senádo Federal autorização para enviar 25 oficiais das Polícias Militares- dos Estados e do Dtstrito
Federal para integrar a Operação das Nações Unidas em Mo-- ··çambique (ONUMOZ).
A matéria terá sua tramitação iniciada na Câmara dos
Deputados e a presente Mensagem aguarda~á_, na Secretaria-Geral da Mesa, ulterior comunicaçãO daquela Casa do
Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Há oradores
inscritos.
- --Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. PreSidente, Sr~ e-srs. Senadores,
na última sexta-feira, dia 17 do corrente, compareci ao Tribunal Regional Federal da 5• Região,_e:m Recife, presidido pelo
Dr. José de Castro Meira, que, ein Sessão_ Especial, 3 que
tambim compareceram ex-Presidentes desse Tribunal, coroo
o Dr. Hugo de Brito Machado e o Dr. José Augusto Delgado,
além do Ministro Djaci"Falcão, do Supremo Tribunal Federal,
o Ministro DemócritO Ramos Reinaldo, do Superior Tribunal
de Justiça, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de Pernambuco, Desembargador Carlos Xavier, e o Seàetário
de Justiça, Marcos Cabral, representando o Governador, e
outras autoridades, promoveu a entrega do Grande Colar
da Ordem do Mérito Judiciário Pontes de Miranda, concedido
post mortem, ao Ministro do Superior Tribunal de Justiça
. Geraldo Barreto Sobral, meu genro, fale_cido há um ano.
Essa comenda, Sr. Presidente, concedída ao Ministl-0 Geraldo Sobral e recebida pela minha filha Adnil Baptista Sobral,
em companhia dos seus filhos, meus netos, muito nos sensibilizou e nos fez refletir, mais uma vez, sobre o cidéidão e Magistrado sergipano que realizou um trabalho admirável em sua
área vocacioriã.l, precocemente interrompida com sua morte
prematura, que foi o mundo jurídico, onde atuou com grande
destaque, como advogado, Juiz Federal, Secretário de Estado
e Ministro do SujJeriõiTribunal de Justiça.
O Sr. Mauro Benevides --Permite-me V. E~ um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer,
eminente Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Lourival Baptista, vi O registro em uin dos jornais de Pernambu.co da grande
homenagem que foi prestada ao extraordinário frirista e Ministro· do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Geraldo Sobral, a
quem tive o privilégio de conhecer _de perto, especialmente
quando S. Ex• exerceu, com brilho e proficiência indiscutíveis,
a função de Corregedor daquela Corte de Justiça do País.
Como Magistrado, S. Ex• foi, sem dúvida, uma figura integérrima, cumprindo seus deveres de forma verdadeiramente
exemplar. Daí por que o Tribunal Regioriã.l Federal, louvando-se, portanto, numa trajetória das mais notáveis, entendeu
de homenagear o Dr. Geraldo Sobral, cujo falecimento abriu
uma lacuna impreenchível nos quadros do Superior Tribunal
de_ Justiça. Neste aparte que dou a V. Ex\ quero reiterar
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a piofunda admiração--que· tinha por Geraldo Sobral e levar
a_ V. Ex\, a sua farilília e ao Superior Tribunal de Justiça
a renovaç_ão do meu apreço e, sobretudo, da mirifia saudade
àquela figura extraordinária Cfue soube honrar e dignificar
a Magistratura do País.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. Ex•,
emineitte Senador Mauro Benevides, pelo seu aparte que enriquece o pronunciamento que façO a- respeíto do meu saudoso
genro e amigo, Geraldo Barreto Sobral. A V. Ex\ emínente
Senador Mauro Benevides, amigO de todas as horas, só tenho
a dizer o meu muito obrigado.
Desta tribuna do Senado Federal, quero reiterar ao Dr.
'José de Castro Meira, Presidente do Tribunal Reg_ional Fedei-ãl da s~ Região, sediado em Recife, Os nossos agradecfinentos
pelas atenções recebidas e ressaltar o trabal_ho que vem realizando com a promoção da cultura jurfdica, ao estiniular a
realização â:e concursos de monografias, ã nível nacional, para
os estudantes de Direito, como esse último concurso sobre
pensamento e a obra de Seabra Fagundes, cujos prêmios também foram entregues naquela sessão a que assistimos.
Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com o
meu pronunCiamento, das notícias publicadas no Diário de
Pernambuco, edição de 17 de dezembro de 1993, intitulada
-t'Tribunal homenageia juristas com Colar Pontes de Miranda", e, na edição do dia 19 de dezembro, intitulada "Ministro
é homenageado por Tribunal".
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
LOUR!VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: .

Diário de Pernambuco
17 de dezembro de 1993
TRIBUNAL HOMENAGEIA JURISTAS
COM COLAR PONTES DE MIRANDA
O Tribunal Regional Federal da s~ Região realiza sessão
solene hoje, às 15 horas, para entrega do Grande Colar da
Ordem do Mérito Judiciário Pontes de Miranda, criada pela
Instituição para homenagear aqueles que se destacam nas ciências jurldicas e homenagear também um dos maiores juristas
de todos os tempos, dando seu nome à Ordem.
Receberão o Grande Colar, hoje, apenas três pessoas:
post mortem, o MinistrO do Superior Tribunal de Justiça Geraldo Sobral, um dos nomes mais respeitados e probos da
história recente da Justiça Federal, nordestino de Sergipe,
falecido há um ano. A comenda será recebida pela viúva,
dona Adinil Sobral. Os outros dois agraciados são os ex-presidentes do TRF Hugo de Brito Machado e Jose Augusto Delgado. Para a solenidade, o presidente do TRF, Juiz José de
Castro Meira, convidou expressivas figuras dos meios juddicos
da Região e autoridades.
~-Pr~mios- O ''l'rib.unal do Nordeste'', como é chamado
o TRF da s~ _Região, que tem jurisdição sobre os estados
de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe, faz jus ao seu nome e homenageia hoje mais
um nordestino ilustre, Q cientiSta jurídico e professor Seabra
Fagundes, do Rio Grande do Norte, com formação profissional na famosa Faculdade de Direito _do Recife e falecido
recentemente no Rio de Janeiro onde residia há muitos anos.
Mais de meio milhão de cruzeiros reais serão entregues hoje
aos três pri!TI-eiros coloc~dos no Concurso de Monografia sobre
Se_abra Fagundes, instituído pelo TRF para estudantes de Direito, a riível nacional.
Recife~ sexta~feirã.,
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Alcançou o primeiro lugar a estudante Solange de Cássia
Liberal Amador, servidora do_ Conselho da Justiça Federal,
em Brasília. Ela receberá CR$224.700,00. O segundo lugar
ficou com a pcrnarilbucana Maria da Rocio de Moura Rocha,
servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 6" Região.
Estudante de Direito e Medicina na UFPE,_ ela receberá
Cr$179.700,00. Leôncio José Alves da Silva, também estudante no Recife, ficou em terceiio lugar; seu prêmio_ será
de CR$128.400,00. Os três prêmíõS"peifazem a quantia· de
CR$532.800,00. Ao instituir o concurso, o Presidente Castro
Meira quis também estimular os estudantes de Direito a aprofundarem estudos sobre as obra~ .dos grandes juristas. De
acordo com as possibilidades orçamentárias do TRF, outros
concu-rsos serãO institüídós, já a -p~rtir do iriício do próximo
ano.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --i:;~ncedo
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS Pronuncia o seguinte discurso.)-- Sr. Presidente, Sr'ls e Srs_ Senadores, volto
a presença de V. Exas para falar deu~ tema que, para mim,
sempre constituiu--preocupação prTOrüãria: ó alini.ento. Foi
- como de esperar - minha principal meta como Ministro
da Agricultura, assim como também o fÇi, quando, desincOmpatibilizando-me do cargo-de_ Mipistro, ',concorri ao Governo
do Estado do Rio Grande dO Sui e fui elf'ito. Continua sendo,
agora quando volto ao Senado Federal, especi?lmente quando, designado Líder do Gove_rn<;~ !lt::~t~ CC~:-~a._ vislumbrei a
oportunidadç: de influir mais diretamentéqq~9estinqs do_ País.
Em diversos pronunciamentos meus; Cujo tema básico,
a prinCípio, nenhuma relação guarda com a questão, volto
a ela~ TalveZ porque-enxergue, na súa solução, o início e
a condição sine qua non para a de todos os demais problemas
que nos afligem. Não por outro ffiotivo: na_ trilogia de discursos em que abordo o tema básico da Agenda Brasil, o problema da fome e a sua solução - a produção e distribuição
de alimentos- é repisado.
Em qualquer País, ·a preocupaçãO-_,__dos goverrios ~ - ou
deveria ser - o bem-estar _.d9s cidasfãÇI_$._ Tais preOcuPaçÕes
variam, em espécie e iritensidãde, de. acordo corn_ __cada país
e cada época. No nosso., não conseguimos, .ainda., superar
a mais elementar de todas, que é a -_garantia de alil;nentação
para o povo, para a sobrevivência d6 povo.
Nos freqüentes contatos que, coní.O Líder do Governo,
mantenho com o Presidente Itamar Fr3.nco, o tema_ e rec-orrente, apesar de inúmeras e diversifiCadas as circuns~âncias
e as preocupações.
·
Em viSta disso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu, que
já mandara ~elabor~r e oferecera , ao Presidente da República,
o projeto AGUA E VIDA- Irrigação para Todos, vinculado
ao tema do combate à fáme e à miséfla, determinei a- elaboração do Programa Nacional de Abast~ciQtento Popular ALIMENTO PARA O POVO, abordando a questão do abastecimento popular. Este, como o outro, foi éntregue a6 Presidente
Itamar Franco. É dele que passo a falar, em seguida:
O objetivo' deste Pi-o grama-é vazadO" nos SegUintes termos:
"Proporcionar à população brasileira, com renda familiar
de até 3,5 salários mínimos e residente em áreas favel~das
e de subabitação o acesso a: ti'l'odutos de alimentação básica,
higiene e limpeza, em sacolas com quantida~e padronizadas,
a preços em média 30% -mais barato do que os praticados
. no mercado".
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Ele se Jastreia na experiência acumulada de acertos e
erros., de pelo menos quatro programas anteriore-S:
1 - O Programa de Alimentação Popular - PAP, que
em 1985, como Ministro da Agricultura, coloquei em funcionamento. O PAP foi fruto do Debate Nacional sobre Abastecimento Popular, que mobilizou cerca de 30 mil participantes
vinculados a, aproximadamente. 3 mil organizações populares
de todo o território nacional. Sua clientela foi constituída
_da população situada_ faixa de renda familiar até 2 salários
mínifnos, residente, basicamente, nos bolsões de m-t.séria que
envolvem as capitais e regiões metropolitanas. Na sua implementação, lançou-se mão de parte _dos_ estoques reguladores
_ do Governo.
A Co~~l foi o órgão responsável pela comercialização
-~- di~tribuição do giu{)o de produtos de primeira necessidade
que constituiu a cesta básica. com a participação dos demais
órgãos e empresas vinculadas ao Ministério da Agricultura.
Integravam· a cesta básica do PAPos seguintes_alimentos:
arroz, feijão, açúcar, farinha de mandioca, fubá, óleo de soja,
leite em pó, café, ovos, macarrão e pescado/carne.
A definição dos locais priorifários para aplicação do PAP,
- assim com a fiscalização de sua execução foram atribuições
dadas às organizações populares.
Até o início de )986, o PAP havia sido implantado em
Brasília, Goiânia, POrto Alegre, São Paulo, Vitória. Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro, Manaus,_Ça_Ql_po_Grande, Macapá e Boa Vista.
----Foi de~conti.~uaÇo eqt fu_nção de mudal}_ças.de prioridades
· políticaS· e re~ii-eciqnargeoto de recursos para outras áreas.·
.
DUas difícúldades
verificam na execução do PAP: aumento da margem de comercialização por parte de alguns
y~r~Ü_~tas e de~vios d,e critérios de população atendida.
2- Programa Compras Comunitárias
Desenvolvido
pela Prefeitura de Curiti~a, através da Cea~lPR, o programa
visava ãs mesinas finalidade básicas do descrito anteriormente.
Os preços cobrados situavam-se cerca de 30% abaixo dos
prati~dos nos superme.:rcados e 50~ daguelescobrados pelos
''jjé'quenos varejistas. ·
·.
..
.
"A principal dificuldade do Pio"grama situou-se no momento do pagamento da encomenda, que nem sempre era
cumprida,acarretando prejuízo para a entidade intermediária.
3- Programa Alimento para o Povo - Em 1987, como
Governador do Estado do Rio Grande do Sul, criei este Programa, numa ação _integrada das Secretarias de AgJ;icultura
e Abastecimento e a Secretaria do Tra!:Jalho, Ação Social
e Comunitária, éom a particfpação- da sociedade civil, através
de suas org~nizações popUlares. A Ceasa/RS era o órgão responsável pela compra e comercialização dos produtos ofertados.
Um dos importantes efeitos do desenvolvimento do Programa foi que a comunidade passou a organizar-se e a constituir-se em microempr"esa·s (material de_ limpeza, gêneros alimentícios e outros) e passou a comercializar seus produtos
nos pontos de venda, contribuindo, desta forma, para a melhoria da renda familiar da comunidade.
Já em 1990 o Programa contava com 103 pontos de venda
em Porto Alegre e alguns municípios da região metropolitana.
Foram envolvidas mais de 200 organizações populares, beneficiando diretamente mais de 30 mil famílias e, indiretamente,
150 mil pessoas.
O Programa funcionou até março de 1991. quando foi
extinto, com a mudança do Governo, que desestruturou sua
rede operacional.

Se

=-

-=.;;;.

Dezembro de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

4- Programa Sacola· Econômica FIERGS/SESI Através do SESI são comercializadas, mensalmente, 500 mil
sacolas de rancho. Elas são entregues nas indústrias que as
adquirem e repassam aos empregados, além de serem vendidas
em postos de venda espalhados pelo Estado.
Este Progi"ama tem--obtido êxito

·mas· SOfre· Cr-ítiCas· da

Associação Gi:túcha dos Supermercados, pela_ âJ_iiCorrê~cia
à rede convencional, já que qualquer cidadão pode adquirir
sua sacola nos locais de comercialização.
O Programa que Venho propor ao Senhor Presidente
da República procura, logicamente, apropriar-se dos acertos
destes e de outro·s- programas do gênero, afastando os erros
e omissões até aqui verificados.
COm ele, pretendi sair das palavras- para a ação, ofere~
cendo um projeto pronto e acabado, susceptível, no entanto
a adaptações e melhorias, antes posto em prátiCa, se julgado
conveniente.
Para que permaneça na memória desta Casa e seja posto
em disponibilidade para outros grupos de interesse, requeiro
a V. Ex~, Sr. Presidente, seja este Programa Nacional de Abas-tecimento Popular - Alimento para o Povo transcrito nos
Anais do Senado Federal, juntamente com este discurso. E.
merecendo ele a atenção -dos meus ilustres pares, coloco-me
à inteira disposição para-=-debatê-lo e aperfeiçoá-lo, com as
contribuições que venha a receber.
Outro assunto quero abordar neste momento~ Sr. Presiw
dente.
Traz-me à presença de V. E'&~s o dever de dar conhecimento a todos de uma sugestão que venho oferecer ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Dr. Itamar Franco.
Trata-se, Senhoras e Senhores; de um projeto sob o título
de ÁGUA Ê VIDA- Irrigação para Todos que, juntamente
com a equipe que o elabornu, a meu pedido, submeti ao
Presidente da República,-e~ 12 de novembro de 1993.
Ele é fruto de uma preocupação que me aflige, há muitos
anos: a de propiciar aos habitantes das regiões mais ~e,c;,_as,
especialmente os do semi~árido __ nordestino, meios de desfrutarem suas terras, nelas produzindo alimentos suficientes jiã.ra
o seu sustento e, quiçá; um excedente exportável para outras
regiões ou mesmo para o exterior, ao invés de exportar gente,
- - --como desde sempre o fez. -Muitas e muitas vezes, abordei este tema, nos diversos
cargos e funções que exei'cl e nos disCursos que pronunciei
nos plenários de que participei. - -- Apelando à memória e aos_ regiStras Oo meti Gabinete,
verifiquei que, predsá.nién1e no dia 16 de s_etembro deste ano,
discursando sobre o tema, que, em piittcípib, não comportaria
referência à questão, abordei-a, pãrcialmente, ao responder
a um aparte do ilustre Senador Josaphat Marinho, que sempre
vai ao fulcro das questões, em suas contribuições aos pronunciamentos que aqui fazemos.
~
Na ocasião, a propósíto de lançar algumas idéias para
que déssemos início ao amplo debate de- um projeto para
o País, a ser discutido e elaborado por todos os candidatos
a canclidatos à Presidência da República, em 1994, assim falei:
''De imediato, se dependesse de mim, proporiaaumentar para lOO __Iiiilltões de_ toneladas a produção
de alimentos básicos: arroz, feijão, milho, mandioca.
Se já temos 30 milhões de pessoas que passam fome,
e se esses 30 milhões começarem a comer ·_e tiverem
dinheiro para comer, Oilde estará a Coinlda? A primeira
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coisa que fariã seri<! aumentar a -produção de produtos
básicos. ••
.. Eu. Pedro SimOn, acho um escândalo o que está
acontecendo no Nordeste. Por que não há um plano
de irrigação popular para o Nordeste, igual ao da Índia
que irrigou 1 milhão de hectares por ano? Querem
irrigar- O Nordeste como se irrigou Israel, onde um
hectare irrigado sai a 6,7,8 mil dólares, enquanto a
Índia irrigou 1 hectare a 600 dólafeSf''
"Quando fui Ministro da Agricultura. entreguei
39 Presidente Sarn~y um_a proposta que meus auxiliares
trouxeram da Índia. onde o trabalho é artesanal. Lá,
irrig3.Ção-dá émprego a uma infinid3de de pessoas. No
Brasil, a irrig3Çãó -desemprega: todo mundo porque tudo é automático. é uma maravilha para Israel porque
o mundo inteiio manda dinheiro para lá, não para o
,Nordeste."
"Repito: já daria dois palpites, se pudesse me sentar à mesa: 1- Aumentar para 100 milhões de toneladas a produção de alimentos básicos. porque, se exh:tem 30_milhões que passam fome, um dia eles vão
qu_erer comer. E se .tiverem condições de comprar, precisa haver comida. Então, vamos produzir 100 milhões
de toneladas para eles; 2- Vamos olhar com seriedade
para o N ardeste onde - dizem - parece ter gente
"que iiãQqUis resolver, ao longo da história, o problemas
da se,ca. E um,crime, o ·qüe- estão fazendo com o Nordeste!
E prosseguia: "A Califórnia era pior que o Nordeste. Ele não é um _dese_rto e te.m _mais condições
de produzir do que o Sul. O que é. a agricultura? A
agricultura é água, é luminosidade, é solo, e o Nordeste
tem tudo iSSO. O que acontece- é que lá a água é mal
distribuída. No momento em que fizerem a captação
_e a .irrigaçãO racional, o Nordeste ficará igual à Califórnia. Aquela região, irrigã.da. dará três safras por ano.
Enquanto, no Rio Grande do sul, há uma safra por
ano, no Nordeste poderá haver três!''
"As empresas produtoras de massa de tomate estão saindo de São Paulo e indo para o Vale do São
Francisco, porque lá pode-se obter três safras de tomate
e, em São Paulo, apenas uma."
-Pois b_em, Sr. Presidente, se naquela ocasião eu colocara
a questão no condicional-.!'se dependesse de mim''- decidi
que deveria m.aterialízá-la numa proposição.
Convoquei, eiltão, o coordenador do mesmo grupo que
elaborara o Projeto de Irrigação entregue ao Presidente Sarney p-ara remontar a equipe e rever a proposta e atualizá-la,
duplicando a área a ser beneficiã:da.
E foi produzida a proposta que ora exponho ao conhecimento de V. Ex• e de meu_s pares. A tecnologia por ela preconiz~da é a de mais baixo custo, uma vez que propõe a utilização
de ~guacaptada próxiinó ao local de uso-, oferendo alternativas
várias, conforme ·as unidades agrárias contem com recursos
hídricos pennanentes; disponham de recursos es-cassos ou
temporários, ou não possuam rese_rvas hídricas permanentes
-nem tempOráriaS:
Apesar de todos os investimentos já realizados, atualmente, nos períodos de estiagem no semi~árido, uma familia
gasta 91 dias/homem.Jano na tarefa de buscar água em latas
para consumo familiar. Esta é a -mais dramática das situações
a c~rrigir.
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Em 1991, o Brasil possuíaapenas 3.190.000ha irrigados,
enquanto a China tinha 45.000.000ha e a fndlã, com pouco
mais de um terço do território brasileiro, irrigava
42.000.000ha.
Como já foi dito, a presente proposta vi~a beneficiar
LOOO.OOOha, sendo 500.000hi na região do s~mi,árido nordestino e mais 500.000ha em outra~ regiõeS.,brasilei~as,, onde há
bolsões de miséria no campo. Nela são contemp_ladas obras
de caráter familiar e comunitário, com o~fofta)ec::imento das
comunidades rurais.
_
Sua operacionalização deverá se_r iricicmentada_ e decidida a nível dos Estados c Municípios, '-:isando à democratização das decisões, cabendo_às_organizaçóes locais a sua
execução, mediante a participação de outros organismos afins
ao setor agrícola.
A execução da proposta irá gerar cerca de .5 milhões
de toneladas de produtos al~mentícios, com.~ v.alor estimado
em cerca de 2,2 bilhões de dólares, e geração de 700 mil
empregos. permanentes, beneficiando 2 milhões. de pessoas,
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CO.Ql_. inyestimentos de 1 bilh~9 de__dólares,:_em. quatro anos.
.Além do bepefício SÇlCial, o projeto erevc! um_ retorno entre
5% e 25%., muno positivo eni "te~plOS de investimentos pú· blicos.
· CoitfOrme proposto, os financiamentos aos usuários do
.programa obedecerão à modalidade de crédito rural com a
.~quivalência em produto, já praticada no Rio,Grande do Sul,
Paraná, Santa Cat.atina e São Paulo,com resultadoS altamente
compensadores.
'--"""'Assim~ -sr. Pre.Sídente, ao solicitar a atenção dos ~obres
_pares para a proposta_ qUe aqui apresento, solicito a autorização de _V. Er- p·ara que ela seja transcrita nos Anais da
Casa, juntamente com este pronunciamento, tendo, desta forma, ampliado o círculo daqueles que dela possam tomar co_n.h.~cime_n.to ... _....
·~_Muito obrigado..

· DOCUMENTOS A QUE SE REFEREO SR.
PEDRO SIMON EM SEU DISCURSO:
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de novembro de 1993.

Á Sua Excelência o Senhor
Dr. ITAMAR AUGUSTO CAUTIERO FRANCO
DD. Presidente da República Federativa do Brasil
BRASÍLIA- DF.

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Tenho a honra de submeter à superior consideração de
Vossa Excelência o Programa Nacional de Abastecimento Popular
AUMENTO PARA O POVO, que assegura o acesso a produtos de

alimentação básica, higiene e limpeza, a preços em média 30% mais
baixos do que os praticados no mercado, beneficiando, numa
pri.Ineira etapa, 1 milhão e

SOO mil famílias

brasileiras de baixo

poder aquisitivo e residentes em áreas faveladas. Esta proposta se fundamenta na urgente necessidade de o
Governo da República responder cotnmedidas concretas ao clamor da sociedade brasileira que hoje se mobiliza para () combate à
fome e à miséria através do Movimento da Ação da Cidadania
contra a Fome, a Miséria e pela Vida, organizado pelo sociólogo
Herbert de Souza. Garantir Alimento para o Povo é a prioridade das
prioridades, quando 32 milhões de brasileiros estão passando
fome .

.....

.. -
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O Programa que ora apresento a Vossa Excelêncià, Senhor
Presidente, é uma forma de garantir não só o atendimento às
necessidades alimentares básicas da população de baixo poder
aquisitivo como, principalmente, o efetivo direito ao exercício da
cidadania, cuja condição elementar é o -direito à alimentação. A
implementação do Programa contempla também formas efetivas
de participação das organizações populares, através do
cadastramento das famílias beneficiadas, da distribuição,
comercialização e fiscalização da qualidade e preço dos produtos.
O Programa Alimento para o Povo constitui, portanto, um
instrumento privilegiado de mobilização e conscientização popular para reforçar o exercício da cidadania.
Informo a Vossa Excelência que este Programa resgata os
aspectos positivos de experiências de abastecimento popular
realizadas nacional e regionalmente. De modo especial, o Programa Nacional de Alimentação Popular- PAP, implantado quando
ocupei o Ministério da Agricultura; o Programa Alimento para o
Povó, executado durante minha gestão no Governo do Estado do
Rio Grande do Sul; o Programa Compras Comunitárias, executado
pela Prefeitura Municipal de Curitiba e a Sacola Econômica do SESI/
FIERGS, que consolidou uma forma racional, prática e econômica
de distribuição e comercialização de alimentos básicos.
O êxito alcançado por estas experiências demonstra a
plena viabilidade do Programa Alimento para o Povo.
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Na expectativa de contribuir para a solução deste gravíssimo
problema que aflige a toda a Nação brasileira, coloco-me à disposição para o que se fizer necessário. ~
Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência o testemunho do meu mais alto apreço e distinta consideração.

PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO POPULAR
ALIMENTO PARA O POVO

Objetivo Geral

Proporcionar à população brasileira, com renda familiar de até 3,5 salários mínimos e residentes em áreasfaveladas,
o acesso a produtos de alimentação básica, higiene e limpeza,
em sacolas com quantidades padronizadas, a preços em média
30% mais baixos do que os praticados no mercado.
Objetivos Especfftcos
-Melhorar o estado nutricional das famílias de baixo poder
aquisitivo.
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- Oferecer produtos básicos de alimentação, higiene e
limpeza a preços inferiores aos praticados pelo varejo tradicional.
- Garantir que os estoques reguladores do PGPM (Política
de Garantia de Preços Mínimos) sejam destinados exclusivamente
ao Programa Alimento para o Povo (arroz, feijão, milho, soja e·
trigo).
- Garantir que uma parte dos estoques estratégicos da

CONAB seja destinada ao Programa Alimento para o Povo.
- Gestionar junto ao Conselho Nacional de Política
Fazendária (CONFAZ) para que os produtos básicos do Programa
Alimento para o Povo tenham sua base de cálculo reduzida para fins
de arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS).
- Melhorài os'~ganhos do pequeno produtor agrícola,
estimulando sua produção e organização em cooperativas ou em
outras formas de associação.
-Utilizar os preços reduzidos do Programa como referencial
regulador dos preços praticados na comercialização de produtos
básicos pela rede comercial convencional.
-Viabilizar canais de efetiva participação das organizações
populares para o desempenho de seu papel de colaboradores,
consumidores e fiscalizadores da qualidade e do preço dos produtos do Programa.
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- Estimular a criação de microempresas, garantindo-lhes
participação nos pontos de venda do Programa para comercialização
de seus produtos, desde que respeitados os critérios de qualidade
e preço dos mesmos.
Integrar ao Programa outros equipamentos de
comercialização de produtos básicos (hortifrutigranjeiros, laticínios, etc.), desde que respeitados os critérios de qualidade e preço
dos mesmos.
-Criar novos canais para distribuição e comercialização de
produtos básicos eliminando a intermediação e interligando diretamente os produtor:es aos consumidores.
- Melhorar a qualidade de vida das famílias brasileiras de
baixo poder aquisitivo, através da redução da parcela da renda
famUiar destinada à alimentação, liberando assim recursos que
poderão ser utilizados na diversificação alimentar e tambéq1 na
aquisição de outros bens e serviços.

Metas e População Alvo
- Comercializar 4,5 milhões de sacolas populares/mês,
sendo 3 milhões de sacolas de alimentos básicos e 1,5 milhões de
sacolas de produtos de higiene e limpeza.
- Distribuir 60 mil toneladas/mês de alimentos básicos.
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- Beneficiar, numa primeira etapa, 1 ,5 milhões de famílias
com renda mensal até 3,5 salários mínimos e indiretamente 7,5
milhões de pessoas.

Composição das Sacolas de Alimentos
A sacola de alimentos terá 20 Kg, assim distribuídos:
arroz tipo 2 ....................................... 7 kg

feijão preto tipo 2 ........................... 2 kg

farinha de trigo ............................... 2 kg
fubá (/ar. milho média) ............... 1 kg
óleo de soja 900 ml......................... 2 latas
macarrão e/ovos 500 gr .............. 1,5 kg
biscoito sortido 500 gr .......•......... 1 kg

açúcar refinado .............................. 2 kg
café 500 gr ......................................~.~. 1 kg
leite em pó 500 gr ........................... 500 gr
A composição defmitiva da sacola de alimentos poderá
ficar a critério de cada Estado, para que sejam observados os
• hábitos alimentares da população e especificidades da produção
agrícola nas diversas regiões geográficas atingidas pelo Programa.

Composição das Sacolas de Higiene e Limpeza
A sacola de higiene e limpeza será composta dos seguintes
produtos:
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sabão em barra 500 gr ......... 1 kg
sabão em pó .............................. 1 kg

sabonete 90gr ........................... 4 un
pasta de dente 90gr................ 1 tb
água sanitária ......................... 1 l

papel higiénico pc 4 un ........ 1 pc
lã de aço pc 8 un ..................... 1 pc

Recursos Financeiros
Os recursos financeiros necessários para viabilizar o
Progra111a são:

Fundo Rotativo ................ CR$ 8.972.820.000,00
US$

42.727.714,28
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1 -INTRODUÇÃO

Há muito que, no Brasil, as questões vinculadas ao abastecimento
popular vêm merecendo incursões - tanto do setor público quanto do setor
privado- em programas destinados, senão a resolver, pelo menos a minimizar
as dificuldades vividas pela população de baixa renda na aquisição dos
produtos básicos de alimentação, higiene e limpeza a preços compatíveis
com seu poder aquisitivo.
É possível atribuir-se esta situação a um contexto que precede a

atualidade brasileira, mas que acompanha historicamente o desenvolvimento produtivo do país: a ênfase na produção agrícola voltada a culturas de
exportação. Este fato corrobora a idéia generalizada de que a nossa atual
situação de miséria não é um fato isolado, senão que, resultado das relações
estabelecidas por um sistema político-econômico-social perverso, que
inviabiliza o acesso a condições mínimas de vida para uma parcela significativa de brasileiros.
Esta evidência é concomitante a outra. A medida que se prioriza a
produção agrícola para exportação, a produção de alimentos para o atendimento das necessidades básicas da população de baixo poder aquisitivo é
desestimulada.
Ao mesmo tempo, um sistema econômico baseado em grandes
grupos empresariais conforma um mercado oligopolizado que impõe
sobrepreços a toda a estrutura da produção e comercialização de alimentos.
O encarecimento dos produtos alimentares básicos encontra igualmente suas origens na má distribuição de terras e sua subutilização - apesar
do potencial agrícola do país - na excessiva intermediação que caracteriza o
processo distributivo, e na política de preços que remunera inadequadamente pequenos e médios produtores, desencorajando-os a prodUZir.
Inevitavelmente, este modelo encarece o produto fmal, dificultando o acesso ao alimento preconizado como básico e agravando o estado de
desnutrição que atinge um imenso contingente de brasileiros.
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o impacto desta situação é mUito mais pernicioso sobre as classes
menos favorecidas, que adqUirem os alimentos básicos em armazéns,
mercadinhos e estabelecimentos localizados em favelas e áreas de subhabitação, onde o preço dos produtos chega a ser até 40% mais elevado do
que os adquiridos pelas classes de melhor poder aquisitivo, nos grandes
estabelecimentos comerciais convencionais.
Sabe-se que a solução para esta realidade de exclusão e
marginalização social de milhões de brasileiros passa indispensavelmente
pelo enfrentamento de suas causas estruturais.
Entretanto, é possível, necessário e urgente que o Governo da
República implemente ações que, a curtíssimo prazo, contribuam para
enfrentar o sofrimento dos brasileiros que passam fome.
Propõe-se, portanto, que seja implementado o Programa Nacional
de Abastecimento Popular Alimento para o Povo, uma forma de garantir não
só o atendimento às necessidades alimentares básicas da população de baixo
poder aquisitivo como, principalmente, o efetivo direito ao exercício da
cidadania, cuja condição elementar é o direito à alimentação. Aimplemenução
do Programa contempla também formas efetivas de participação das organizações populares, através do cadastramento das famílias beneficiadas, da
distribuição, comercialização e fiscalização da qualidade e preço dos produtos.
O Programa Alimento para o Povo constitui, portanto, um instrumento privilegiado de mobilização e conscientização popular para reforçar
o exercício da cidadania.
Háquecoilsiderartambémo papel que a implementação abrangente
deste Programa deverá exercer, seja como estímulo à produção de alimentos
básicos ou como regulador de preços praticados pela rede comercial convencional, promovendo o seu rebaixamento. Em ambos os casos, os benefícios
do Programa ultrapassarão o seu público alvo específico, para alcançar o
conjunto dos consumidores brasileiros.
Este Programa deverá resultar de uma ação conjunta entre o
Governo e a sociedade. O Governo, de úm lado, propondo a implementação
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de uma política de abastecimento popular; de outro, a sociedade, através de
suas organiZações populares e especialmente do Movimento pela Ação da
Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, participando ativamente
deste processo. E ambos, Governo e sociedade, atuando de modo a possibilitar aos segmentos mais empobrecidos da população, a aquisição de produtos alimentícios, de higiene e limpeza, de boa qualidade e a um preço inferior
aos praticados pelo mercado.
Assim, a ação governamental estará contribuindo de forma concreta para amenizar este dramático quadro de fome e miséria e responder ao
clamor da sociedade por justiça e cidadania para todos os brasileiros.
2 -ANTECEDENTES

intervenções até o momento realizadas na área de abastecimento popular evidenciaram a problemática da fome já existente na sociedade
brasileira, e demonstraram uma relação custo/beneficio que contribui para
o rebaixamento do preço dos produtos alimentares básicos, respondendo
satisfatoriamente ao enfrentamento da fome e da miséria.
As

Entre as várias experiências, merecem destaque o Programa de
Alimentação Popular- PAP, o Programa Compras Comurutárias, o Programa
Alimento para o Povo e o Programa Sacola Econômica.
2.1- Programa de Alimentaç/lo Popular- PAP

Em 1985, quando Ministro da Agricultura, o SenadorPt;dro Simon
propôs que seu Ministério prio~se a implementação de programas sociais
destinados a eliminar ou redUZir as situações de fome e miséria, presentes na
sociedade brasileira. A partir desta decisão política, o Ministério da Agricultura criou o Programa de Alimentação Popular- PAP.
Esta ação governamental foi especialmente direcionada aos setores
populares empobrecidos do pais, contemplando novas formas de participação popular, o que garantiu que seus representantes deixassem ele ser

11712 Sexta-feira 24

_Dezembro de 1993

somente clientela para fazerem valer sua visão acerca da questão alimentar.
Estas opiniões foram democraticamente acolhidas, incorporando-se à prática
do programa, viabilizando e legitimando a participação dos setores poPulares, inaugurando um novo conceito de abaStecimento popular associado à
mobilização e participação comunitária e à promoção da cidadania.
Com esta compreensão, o Ministério da Agricultura promoveu o
Debate Nacional sobre Abastecimento Popular, mobilizando cerca de 30
mil participantes vinculados a aproximadamente três mil organizações populares de todo território nacional. Este encontro, originou um importante
documento que contém uma avaliação critica dos programas governamentaiS de abastecimento popular e propostas concretas reveladoras do amadurecimento conquistado pelos movimentos populares urbanos.
O objetivo do PAP era combater a fome e a desnutrição das classes
carentes da população urbana brasileira, na faixa de renda familiar até dois
salários mínimos, possibilitando-lhes o acesso aos alimentos básicos a preços
mais baixos, sendo sua atuação prioritária nos bolsões de miséria das capitais
e regiões metropolitanas.
O PAP tinha como estratégia operacional uma atuação integrada
onde os produtos básicos eram levados aos priilcipais canais de distribuição
utilizados pela população carente, em cooperação com pequenos varejistas
e entidades da sociedade civil, contribuindo para enfrentar as práticas
monopolistas na comercialização de alimentos.
A redução dos preços dos produtos comercializados pelo PAP foi
em grande medida viabilizada em função da utilização de parte dos estoques
reguladores do Governo, os quais, ao invés de serem vendidos em leilões,
eram transferidos para a COBAL, que os comercializava a preços inferiores
aos praticados pelo mercado.
A COBAL era o órgão responsável pela comercialização e distribuição de um grupo de produtos de primeira necessidade, com a participação
de vários órgãos e empresas vinculadas ao Ministério da Agricultura. A
COBAL assumiu as funções de atacadista, comprando os produtos em
grandes quantidades e transportando-os em lotes econômicos, obtendo
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de e:>ccla, quo::: eram. repassados aos pequeno~> varejistas com preços
inferiores aos de mercado. Em contrapartida, a COBAL frxava o preço ftnal de
venda ao consumidor, permitindo uma margem de comercialização justa
para remunerar o trabalho do comerciante.
ganho~:

Dessa forma, os produtos PAP chegavam ao consumidor de baixa
renda por intermédio de pequenos e médios varejistas, cooperativas de
consumo e organizações populares, que depois de cadastradas, passaram a
adquirir os alimentos nas unidades de distribuição instaladas pela COBAL nas
áreas carentes, em colaboração com associações de moradores e outras
instituições públicas ou privadas do gênero.
O elenco de produtos do PAP integrava: arroz, feijão, açúcar,
farinha de mandioca, fubá, óleo de soja, leite em pó, café, ovos, macarrão e
pescado/carne.
A participação popular, desde o início do Programa, constituiu-se
num ponto fundamental para o êxito do mesmo.
Às organizações populares foi dado o poder de definir os locais

prioritários para execução do PAP, num processo de negociação aberta,
deflagrada através de reuniões promovidas pela COBAL. Da mesma forma, as
organizações populares atuaram como fiScalizadoras do cumprimento das
normas do Programa pelos varejistas.
Até o início de 1986, o PAP havia sido implantado em Brasília,

Goiânia, Porto Alegre, São Paulo, Vitória, Florianópolis, Curitiba, Rio de
Janeiro, Manaus, Campo Grande, Macapá e Boa Vista.

O Programa não teve continuidade em função de mudanças de
prioridades políticas, redirecionando os recursos para outras áreas. É importante destacar que o PAP apresentou alguns problemas. A dificuldade de
fiScalização permitiu desvios dos objetivos do programa, como por exemplo
o aproveitamento, pelos varejistas, da margem de comercialização oferecida
pelo Programa ( 8 a 15 %), em muitos casos aumentada para 30 a 45%,
causando prejuízo à população. Outro problema originado pela falta de
fiscalização foram os desvios dos critérios da população atendida por falta de
mecanismos mais eficientes de controle.
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2.2 Programa Compras Comunitárias

O Programa de Compras Comunitárias foi desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Curitiba e administrado pela CEASA/PR. O Progriúna tinha
por objetivo proporcionar à população carente (de O a 2 salários tníni_mos),
alimentos básicos a preços inferiores aos praticados no mercado, além de
fortalecera organização das comunidades nos bairros da periferia, estimulando a formação de associações com vistas à comercialização.
O Programa beneficiou aos usuários uma economia de 30% em
relação aos preços praticados nos supermercados, e pelo menos 50% em
relação aos pequenos varejistas das áreas periféricas, envolvendo um total de
30 itens de alimentos básicos.
A operacionalização semanal ou quinZenal se processava em dois
momentos: com data pré-fixada, a CEASA deslocava-se às associações comunitárias cadastradas no Programa e ali recolhiam as encomendas feitas
antecipadamente junto às mesmas, pelas famílias de.moradores interessadas
. em adquirir os produtos. De posse dos pedidos a CEASA passava para a
associação o valor unitário de cada pedido, ficando a Associação encarregada
de cobrar das famílias, no dia da entrega, o valor de cada compra, em forma
de cheque ou dinheiro.
A principal dificuldade encontrada pelo Programa surgiu no momento do pagamento da encomenda, que nem sempre era cumprido,
acarretando para a entidade popular a responsabilidade pelo prejuízo, além
de sobrecarregara entidade, que passou a exercer o papel de um funcionário
do órgão governamental, sem a devida remuneração.
2.3- Programa Alimento para o Povo

Em 1987, o então Governador do Estado do Rio Grande do Sul,
Pedro Simon, criou o Programa Alimento para o Povo, uma ação integrada de
duas Secretarias de Estado: a Secretaria da Agricultura e Abastecimento e a
Secretaria do Trabalho, Ação Social e Comunitária, com a participação da
sociedade civil, através de suas organizações populares. O Programa
oportunizou à população mais carente acesso a alimentos e produtos de
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higiene e limpeza de boa qualidade a preços de 30 a 40% inferiores aos de
mercado.
A Secretaria da Agricultura e Abastecimento, através da CEASA/RS,
era responsável pela compra e comercialização dos produtos ofertados.
Para a comercialização dos produtos, eram utilizados ônibus que,
adaptados, funcionavam como unidades volantes, que deslocavam-se quinzenalmente aos pontos de venda, previamente deftnidos, acompanhados por
produtores de hortifrutigranjeiros organizados individual ou coletivamente,
assim como por cooperativas de laticínios e outras, que se faZiam presentes
com seus próprios veículos.
É importante registrar que, com o desenvolver do Programa, a

comunidade começou a organizar-se e constituir-se em rnicroempresas
(material de limpéza, gêneros alimentícios e outros) e passou acomercializar
seus produtos nos pontos . de venda, contribuindo desta forma para a
melhoria da renda familiar da comunidade.
A Secretaria do Trabalho, Ação Social e Comunitária, através da
FUNDASUL, era a responsável pelo assessoramento das organizações populares, com vistas a assegurar o de~mpenho de suas atribuições de colaboradores, consumidores e fiSCalizadores do programa.
Através de inúmeras reuniões de área, as organizações populares
definiram os pontos de vendas do Programa, como também organizaram e
realizaram o cadastramento das famílias consumidoras conforme os critérios
estabelecidos (renda salarial de O a 3 salários mínimos).
A participação efetiva da comunidade, através de suas organizações, o preço e a qualidade dos produtos ofertados, constantemente fiSCalizados pelas organizações populares, mais a eficiência da Comissão de
Compras que conseguiu manter o fundo rotativo (estoque) destinado à
compra inicial dos alimentos, sem que fosse corroído pela inflação vigente à
época foram fundamentais para o êxito alcançado pelo Programa.
O Alimento para o Povo, já em 1990 contava com 103 pontos de

vendas entre Porto Alegre e alguns municípios da região metropolitana.
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Foram envolvidas mais de 200 organizações populares, beneficiando dir:~ta
mente mais de 30 mil famílias e indiretamente 150 mil pessoas.
Até março de 1991, o Programa estava em plerio funcionamento,
sendo extinto com a mudança de governo, que desestruturou a sua rede
operacional.
2. 4- Programa Sacola Económica- FIERGS/SESI

O SESI desenvolve no Rio Grande do Sul o Programa Sacola
Econômica, onde são comercializadas mensalmente 500 mil sacolas de
ranchos do cesto básico. As mesmas são entregues nas indústrias que as
adquirem e repassam a seus funcionários, além de serem vendidas em postos
de vendas espalhados por todo o Estado.
O Programa vem obtendo êxito com a comercialização de produtos
com qualidade, a preços inferiores aos praticados nas redes comerciais
convencionais.
Atualmente, o SESivemsofrendo críticasdaAssociaçãoGaúchados
Supermercados • AGAS, pois esta entende que, por não delimitar a sua
demanda, o SESI estaria fazendo concorrência com a rede convencional de
supermercados, uma vez que qualquer cidadão, independentemente da sua
renda, pode adquirir a Sacola Econômica nos locais de comercialização.

3- PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO POPULAR
AUMENrO PARA O POVO

Tendo como base os aspectos positivos das experiências de abastecimento popular aqui mencionadas, apresentamos o Programa Nacional de
Abastecimento Popular Alimento para o Povo, uma ação governamental
que vem aliar-se à sociedade brasileira que se mobiliza através do Movimento
pela Ação da Cidadania, contra a Fome, a Miséria e pela Vida, hoje representado pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar- CONSEA.
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Para a execução do Programa, o Ministério da Agricultura, Abaste;
cimento e Reforma Agrária, através da CONAB, colocará sua estrutura
operacional à disposição, uma vez que sua capacidade de compras e o
controle de estoques reguladores e estratégicos possibilitarão melhores
preços que serão repassados ao consumidor fmal.
As experiências de abastecimento popular demonstram que a
forma mais racional e econômica de distribuição de alimentos é a sacola
popular. Por isto, propomos que o Programa adote a sacola, com alimentos
e produtos de higiene e limpeza, cuja composição deverá ser padroniZada.
Assim, esta forma de distribuição, além de sua praticidade, faz com que caia
sensivelmente o custo do ato de comercialização, pois eliminam-se custos
operacionais tais como funcionários, avariação de produtos em decorrência
de manuseio pelo comprador, avariação de embalagens, furtos, etc.

].1- Objetivo Geral
Proporcionar à população brasileira, com renda familiar de até
3,5 salários mínimos e residentes em áreasfaveladas e de subhabitação o
acesso a produtos de alimentação básica, higiene e limpeza, em sacolas
com quantidades padronizadas, a preços em média 30% mais baixos do
que os praticados no mercado.
3.2- Objetivos Específicos
- Melhorar o estado nutricional das famílias de baixo poder aquis;.l·
tivo.
- Oferecer produtos básicos de alimentação, higiene e limpeza ..r
preços inferiores aos praticados pelo varejo tradicional.
- Garantir que os estoques reguladores do PGPM (Política d6'
Garantia de Preços M'mimos) sejam destinados exclusivamente ao Programa
Alimento para o Povo (arroz, feijão, milho, soja e trigo).
-Garantir que uma parte dos estoques estratégicos da CONAB seja
destinada ao Programa Alimento para o Povo.
.
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- Gestionar junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária
(CONFAZ) para que os produtos básicos do Programa Alimento para o Povo
tenham sua base de cálculo reduzida para .fms de arrecadação do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
- Melhorar os ganhos do pequeno produtor agrícola, estimulando
sua produção e organização em cooperativas ou em _outras fonnas de
associação.
- Utilizar os preços redUZidos do Programa como referencial regulador dos preços praticados na comercialização de produtos básicos pela
rede comercial convencional.
.--Viab~ canais de efetiva participação das organiZações populares para o desempenho de seu papel de colaboradores, consumidores e
fiscalizadores da qualidade e do preço dos produtos do Programa.
- Estimular a criação de microempresas, garantindo-lhes pàrticipação nos pontos de venda do Programa para comercialização de seus produtos, desde que respeitados os critérios de qualidade e preço dos mesmos.
-Integrar ao Programa outros equipamentos de comercialização de
produtos básicos (hortifrutigranjeiros, laticínios, etc.), desde que respeitados os critérios de qualidade e preço dos mesmos.
- Criar novos canais para distribuição e comercialização de produtos básicos , eliminando a intermediação e interligando diretamente os
produtores aos consumidores.
-Melhorar a qualidade de vida das famílias brasileiras de baixo
poder aquisitivo, através da redução da parcela da renda familiar destinada à
alimentação, liberando assim recursos que poderão ser utilizados na diversificação alimentar e também na aquisição de outros bens e serviços.

3.3- Metas e Populaçdo Alvo
- Comercializar 4,5 milhões de sacolas populares/mês, sendo 3
milhões de sacolas de alimentos básicos e 1,5 milhões de sacolas de
produtos de higiene e limpeza.
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-Distribuir 60 mil toneladas/mês de alimentos básicos.
-Beneficiar, numa primeira etapa, 1,5 milhõ_es de famílias com
renda mensal até 3,5 salários· mínimos e indiretamente 7,5 milhões de
pessoas.

A população a ser atingida pelo Programa foi defmida através dos
critérios de renda familiar e localização geográfica domiciliar
Para quantificação da população atingida pelo projeto, tomou-se
como referência os dados do Anuário Estatístico do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísti~a (1Q92).
Segundo o IBGE, ()2 ~õc:s c1e b~ileiros integram 11,ossa população economicamente ativa, sendo que 80% deste número tem seus rendimentos entre O e 5 salários mínimos. Tomando-se a média de cinco pessoas por
núcleo familiar, teremos aproximadamente 1Omilhões de fanillias nesta faixa
de renda.
Considerando-se que l/4 desta população vive nas capitais e
regiões metropolitanas do país, estimamos que cerca de 2,5 milhões de
famílias brasileiras, com rendimentos inferiores a cinco salários mínimos,
residam nestas áreas.
Em relação ao critério da localização geográfica domiciliar, a
PNAD/IBGE (1992) identifica a existência de cerca de 1 milhão de domicílios
favelados no Brasil.

Evidentemente, a esmagadora maioria da população de baixo
poder aquisitivo reside em favelas. Sendo assim, tomou-se como critério
restritivo a população residente em áreas faveladas, ajustando-se em 50% para
considerar a população favelada residente em áreas com menos de 51
domicílios, não incluída na PNAD.
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Deslta forma, chegamos a 1,5 milhões de núcleos familiares, e
indiretamente a 7,5 milhões de pessoas beneficiadas, limitando-se a renda
familiar até 3,5 salários mínimos, contemplando-se desta forma o caráter
prioritário do Programa: o atendimento à população mais necessitada.

3. 4- Aorangência Geográfica
A abrangência geográfica do Programa atinge capitais e regiões
metropólitanas do país.
3.5- Aquisição de Produtos

Em cada Estado, as sucursais regionais da CONAB organizarão uma
Central de Compras, sendo que nas capitais será colocado à disposição do
Programa de um Depósito Central, no qual serão armazenados e acondicionados em sacolas os estoques dos alimentos básicos destinados ao Programa.
Neste Depósito Central também serão guardados os veículos envolvidos no
Programa.
As compras serão realizadas pela Comissão de Compras, organizada
em cada Estado, conforme as normas determinadas pela CONAB. As grandes

quantidades adquiridas proporcionarão um diferencial de preços que será
transferido ao consumidor f'mal, acrescido de uma margem de 4% necessária
à criação de um Fundo Rotativo para a manutenção do Programa.
3.5.1- Composição das Sacolas de Alimentos

A sacola de alimentos terá 20 Kg, assim distribuídos.= ·
a~:z

tipo 2 ••..••..••...•.....•..•.........•..... 7 kg

feijão preto tipo 2 .......................... 2 kg

farinha de trigo .............................. 2 kg
fubá (far. milho média) •...•...••...•. I kg
óleo de soja 900 ml ........................ 2 latas
macarrão e/ovos 500 gr •.•••••••..•.• 1,5 kg
biscoito sortido 500 ml ••.•••.•.•••.••• 1 kg
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açúcar refinado .....................~ ........ 2 kg
café 500 gr ........................._............... 1 kg

leite em pó 500 gr ........................... 500 gr

A composição definitiva da sacola de alimentos poderá ficar a
critério de cada Estado, para que sejam observados os hábitos alimentares da
população e especificidades da produção agrícola 11as diversas regiões
geográr.cas atingidas pelo Programa.
3.5.2 Composição das Sacola& tk Hlgietle e Limpeza
A sacola de higiene e limpeza será composta dos seguintes produ-

tos:
sabiío em barra 500 gr ..•.•..•......... 1 kg
sabao em p6 ..••.•..•.......••..............•..•. 1 kg
sabonete 90gr ..... ~ ......................... ~ .. 4 un

pasta de deli~ 9!Jgr ....................... 1 tb
água sanitária ..........................•.~···· 1-l
papel higiénico pc 4 un .•••••••••••_.... 1pc ·
la de aço pc /1_ ;.,,. •__!·~····················~~

•.." 1 pc ·

3. 6- Distrlbuíçilo e Comercialização

De periodicidade quinZenal, a distribuição e a comercialização
poderão ser realizadas, opcionalmente, das seguintes maneiras:
a) através de veículos próprios da CO~AB, munidos de caixas
registradoras, que_ se deslocariam aos pontos de venda com datas e
horáriospreviamente definidos pelas organizaçõespopulares, realizando
a comercialização diretamente com a população cadastrada (esta opção
de distribuição e comercialização só é possível em locais onde existem
estruturas operacionais da CONAB);
b) através das organizações populares, que encomendariam
previamente determinada quantidade de sacolas à CONAB, que as entre-

11722 Sexta-feira 24

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoll)

Dezembro de 1993

garla no local e data predeterminadas. As organizaçõ~ populares
comercializarão as sacolas com a população cadastrada, utilizando-se
dos espaços~ existentes nas comunidades (sedes de. associações
comunitárias, centros comunitários, etc.). Concluído o ato de
comercialização, a organização popular responsável prestará contas
imediatamente à CONAB dos resultados alcançados.
A comercialização, independentemente da modalidade escolhida
de distribuição, deverá ser realizada exclusivamente em moeda corrente,
evitan~ a tramitação bancária com cheques e a inadimplência.

3. 7- Entidades Participantes e suas Atribuições
3. 7.1 - Mi11istérlo da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária/Delegacia$ Federai6 Regio-16

- Coordenar e supervisionar a execução do Programa, visando
atingir suas metas e objetivos.
-Constituir uma equipe social, com vistas a assessorare acompanhar as organizações populares.
-Elaborar convblios de cooperação técnica com as Prefeituras
Municipais para implementação do Programa e capacitação dos recursos
humanos alocados pelas Prefeituras.
-Colaborarnaseleção de vilas a serem atendidaspelo Programa.
-Estimular a organização da população beniftciárla do Programa.

-Auxiliar no cadastramento das famílias beneficiárias do Programa, visando a seleção, cadastramento e organização das famílias
consumidoras.
- Estímular o exercício da função fiscalizadora de preços e
. qualidade dos alimentos por parte da população.
-Divulgar o Programa junto às comunidades beneficiárias do
Programa e organizações populares.
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- Fornecer às organizações popula'l'f?s o material ·necessário a
divulgação e ao cadastramento das famílias.
-Promover a avaliação sistemática dos resultados, envolvendo
as organizações ppp_ulares, equipes de execução do Programa.
-Integrar ações com os ComitDs Estaduais e Municipais de Ação
da Cidadania contra a Miséria, a Fome e pela Vida.
- Efetuar o controle de qualidade dos produtos que compõem as
sacolas, através do Serviço de Inspeção Vegetal (SIV), de_vendo os resultados das análises serem divulgados.
3. 7.2- Compat~hla Naciotuú de Abastecimento - CONAB

A CONAB àtuará como polo de aglutinação e irradiação da execução do Programa, inicialmente através das suas sucursais regionais e posteriormente realizando compras no âmbito nacional, segundo as necessidades
regionais. Para tanto, assumirá as atribuições abaixo relacionadas.

-Montar uma Central de Compras em cada Estado.
- Comprar e manter estoques dos produtos componentes das
sacolas básicas, visando a estabilidade da oferta.
- Repassar os produtos_ às comunidades, embutindo no preço
apenas os custos de aquisição, transporte, beneficiamento, embalagens e
perdas.
- Administrar os recursos humanos, materiais e financeiros
necessários à execução do Programa.
-Embalar em sacolas os produtos que as compõem.
- Prestar contas à comunidade, ao Governo Federal e agentes
financeiros sobre o andamento do Programa.
- Efetuar 'a distribuição das sacolas, conforme critérios determinados pelo Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma .
Agrária/Delegacias Regionais Federais.
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- Colocar à disposição do Programa parte de seus estoques
estratégicos e reguladores do PGPM.
3. 7.3- Prefeituras Mu,.icipais

-Coordenar o programa a nivel municipaL
·Executar levantamento sócio-económico das famílias carentes
do município.
-Estimular a participação das organizações populares, visando
asuaefetivaparticipação nocadastramento, distribuição, comercialização
e fiscalização da qualidade e preços dos produtos ofertados.
-Administrar e manter as unidades móveis de atendimento e a
infra-estrutura dos demais equipamentos implantados no município,
conforme opção de distribuição locaL
- Operacionalizar a distribuição das sacolas para atendimento
da população, conforme critérios do Programa.
-Alocar o pessoal necessário ao desenvolvimento das ativtdades
mencionadas.
- ConStituir uma equipe social para assessorar as organizações
populares no desempenho de suas atribuições.
3. 7.4- Goverffcn Estad-is

Integrar ações através das EMATER, com o objetivo de estimular as
organizações de pequenos e médios produtores e a produção local, garantindo-lhes canais de comercialização no Programa para a venda direta ( produtor/consumidor) de produtos hortifrutigranjeiros.
3. 7.5- Comitês Estadualis do Movim-to pela Ação da Cidadania, contra
a Fome, a Miséria e pela Vida

Os Comitês devem ser integrados ao PrOgrama, numa ação de
parceria com sua equipe de serviço social, contribuindo para:

-a avaliação do Programa;
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- o cadastramento das famílias beneficiadas pelo Programa;
-a identificação das organizações populares;
-a fiscalização dos preços e qualidade dos produtos das sacolas;
-a promoção e integração com os ComitOs Municipais.
3. 7. 6- Organizações Populares
A participação efetiva das organiZações populares é fundamental
para o êxito do Programa. Assim, deverão assumir as seguintes atribuições:

- representar os interesses das comunidades envolvidas;
-definir junto à Coordenação do Programa as formas de distribuição das sacolas;
- cadastrar as famílias beneficiadas;
-acompanhar, avaliar e fiscalizar sistematicamente o desenvolvimento do Programa, contribuindo para adequação de suas metas e
objetivos;
- definir os pontos de distribuição e comercialização, datas e
horários de funcionamento.
3.8- Recursos Financeiros
Os recursos fmanceiros necessários para viabilizar o Programa
Nacional são os seguintes:
Fundo Rotativo
Sacola de alimentos ......................... CR$ 8.009.040.000,00
US$

38-138.285,71

Sacola higiene e limpeza ................. CR$

963.780.000,00

US$

4.589.428,58

Total: ............................................... CR$ 8.972.820.000,00
US$

42.727.714,28
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4- PROJETO PILOTO

A implantação imediata do projeto piloto do Programa Alimento
para o Povo objetiva demonstrar sua eficácia e viabilidade.
A experiência de implantação e operacionalização do projeto
piloto será tomada. como referencial para a extensão do Programa, numa
segunda etapa, em âmbito nacional, de modo a alcançar integralmente as
metas propostas.

4.1- População Alvo e Metas
De um universo populacional de 1,2 milhões de habitantes, estimase 1/3 desta população residente em favelas, totalizando 400 mil pessoas ou
cerca de 80 mil famílias com renda até 3,5 salários mínimos.
O projeto piloto, portanto, terá por objetivo beneficiar 80 mil
famílias de baixo poder aquisitivo e indiretamente 400 mil pessoas residentes
em áreas faveladas.
A meta prevê:

-distribuir 3,2 mil toneladas de alimentos básicos;
-comercializar 240 mil sacolas/mês, sendo 160 mil sacolas/ mês
de produtos de alimentação básica e 80 mil sacolas/mês de produtos de
higiene e limpeza.

4.2- Recursos Financeiros
Os recursos financeiros necessários para viabilizar o projeto piloto

são os seguintes:

Fundo Rotativo
Sacola de alimentos básicos ............. CR$ 427.148.800,00
US$

.

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

._.,-

2.034.041,90

.....·. ·- ............... ..
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Sacola de higiene e limpeza ............. CR$ 51.401.6oo,OO
US$

244.769,52

Veiculas (Caminhões com baú e prateleiras)
Preço Unitário ................................. CR$ 12.000.000,00
US$

57.142,85

Valor Total- Fundo Rotativo ............ CR$ 478.550.400,00
US$

2.278.811,42

Veículos (três) ................................. CR$ 36.000.000,00
US$

171.428,57

TOTAL ............................ CR$ S14.SS0.400,00
US$

2.4S0.24o,OO

5- DIFERENCIAL DE PREÇOS: SUPERMERCADOS,
ARMAZÉNS DE FAVELAS E PROGRAMA

5.1 -Preço dos Produtos Básicos de Alimentação

Levantamento dos preços dos produtos básicos de alimentação,
realizado nas principais redes de supermercados de Porto Alegre (Zaffari,
Real e Carrefour) e armazéns de favelas (Tronco, Morro da Cruz, Cruzeiro e
Bom Jesus), no dia 19.11.93:
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SUPERMERCADOS

Preço médio

- CR$-

D~~~mbro._dc -~-~-93.

ARMAZÉNS

de favelas

Preço médio

PRODUTOS

.. _

PROGRAMA
CR$

CR$

Arroz Tipo 2 OKg)

683,20

870,63

644,00

Feijão Preto Tipo 2 (2Kg)

319,4Ó

352,50

250,00

Farinha de Trigo Especial (2kg)

164,68

220,50

117,00

83,50

98,50

50,00

Óleo de Soja (2Lt)

270,00

304,30

240,00

Macarrão. ~pm ovos (1 ,5Kg)

345,72

391,00

180,00

Biscoito sórtido (1Kg)

249,00

280,00

160,00

Açúcar refmàdo (2K:g)

184,54

219,50

176,00

Café moído (!Kg)

623,34

679,00

460,00

525,84

406,00

290,00

3.449,22

3.821,93

Farinha Milho Média (Fubá) (1Kg)

Leite em pó integral (500g)
'

..

'

....

- ·.

TOTAL

2.567,00.

_...;...,.:,_

•obs.: Percentual de manutenção do FunclQ Rotativo 4.% • 2.567,00 + 102,68 • 2.669,68
. ' ... -· ...·~-·-

. .-•...;--.................

--~--~~~'=-

--

--~------

----

Comparativo de Preços

..
PREÇO

CR$

SUPERMERCADOS

3.449,22

PROGRAMA

DIFERENÇA%

2.669,68

29,2
US$

16~42

12,71

_
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CR$

PROGRAMA
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DIFERENÇA%

2.669,68

3.821,93

43,1
US$

18,19

12,71

5.2- Preço dos Produtos de Higiene e Limpeza

Levantamento dos preços dos produtos de limpeza e higiene
realizado nas principais redes de supermercados de Porto Alegre (Zaffari,
Real e Carrefour) e armazéns:de favelas (!'ronco, Morro da Cruz, Cruzeiro e
Bom Jesus), no dia 19.11.93:-

ARMAZÉNS
SUPERMERCADOS
PRODUTOS

Preçomêdio
CR$

165,00

173,36

241,50

128,00

111,34

153,63

88,00

69,67

88,50

39,80

- 159,67

181,50

95,00

52,34

68,00

48,00

966,12

1.212,63

244,40

Sabonete (90g) 4 unid.
Pasta de dente (90g) i unid.

TOTAL

CR$

305,50

Sabão em pó (!Kg)

Lã de aço (8 unid.)

CR$

54,00

155,34

Papel higiênico

Preçomêdio

PROGRAMA

174,00

Sabão em barra (1Kg)

Água sanitária (1 litro)

de favelas

-

-

617,80*

•obs.: Percentual de manutenção do Fundo Rotativo 4'16 • 617,80 + 24,72 • 642,52
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Comparativo de Preços

PREÇO

CR$

SUPERMERCADOS

966,12

PROGRAMA

642,52

DIFERENÇA%

--

/
5U,":::

US$

PREÇO

CR$

4,60

ARMAZÉNS DE VD..AS
1.212,63

3,o6

PROGRAMA

DIFERENÇA%

642,52

88,7
US$

5,77

3,o6
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Brasília, 12 de novembro de 1993

A Sua Excelência o Senhor

Dr. ITAMAR AUGUSTO CAUTIERO FRANCO
DO. Presidente da República Federativa do Brasil
BRASÍLIA-DF

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à superior consideração de
Vossa Excelência uma proposta para o uso da água com
IRRIGAÇÃO PARA TODOS cobrindo uma área de um milhão
de hectares, no período de quatro anos.
A proposta se fundamenta na imperiosa necessidade
de o Governo da República adotar medidas urgentes e concretas
para minimizar o grave quadro sócio-económico em que vive .
uma parcela muito significativa da população brasileira.
Especialmente a população rural que habita regiões de restrição
hídrica onde, muitas vezes, faJta água de bebida para a população
e para os animais. É por isso que consideramos ÁGUA É VIDA
porquê, em numerosos casos, a água representa condição de
· sobrevivência.
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Entendo, entretanto, Senhor Presidente, que hão se
trata apenas de dar condições de sobrevivência a essas
populações; há que proporcionar-lhes, também, condições de
cidadania incorporando-as à população economicamente ativa
deste País.
Informo a Vossa Excelência que esta proposta é uma
ampliação atualizada da que apresentei ao então Presidente da
República, para irrigar 500.000 ha, quando ocupei a Pasta da
Agricultura. O sentido do presente documento é estimular o uso
de tecnologias de baixo custo, maximizando os recursos
disponíveis na unidade de produção.
É, também, inovadora porque se vale de estruturas não
convencionais, inclusive organizações não governamentais, para
a sua aplicação. Os recursos serão repassados diretamente aos
executores das obras, com o necessário controle ..
Na expectativa de haver contribuído para a solução de
um problema de grande sifnificado sócioeconômico, coloco-me à
disposição de Vossa Excelência para o que se faça necessário.
Sirvo-me da oportunidade para renovar a Vossa
Excelência o testemunho do meu mais alto apreço e distinta
·consideração.

~
;7
Se

r PEDRO SIMON
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SUMÁRIO EXECUTIVO
Em 1985, quando Ministro da Agricultura, o Senador Pedro Simon propôs
que seu Ministério assumisse a irrigação de 500.000 ha, utilizando tecnologias de
baixo custo e irrigação de salvação.
O uso de água captada próximo ao local de uso reduz consideravelmente o
investimento necessário.
Dado ao agravamento do quadro socioeconômico nacional na última década
e, em especial da situação dos desvalidos do campo, o _Senador Pedro Simon
retomou o seu plano original. Foi completamente reformulado e, agora, é este
documento.
O problema da seca no Nordeste é secular e poucos avanços foram
realizados, considerando-se os investimentos públicos feitos na região para a sua
solução.
As tecnologias dos perímetros irrigados são capital-intensivas. O Nordeste
detém apenas 14,4% da área irrigada nacional. Sul e -Sudeste,- com regimes
pluviométricos-mais regulares, detém 76,5% do total da área irrigada. A pesquisa
nacional desenvolveu tecnologias de baixo custo e de caráter eminentemente social,
começando por prover a população de água para consumo doméstico.-Ao se criarem
condições de uma vida digna, cria-se o acesso à cidadania para wna parcela
significativa da população, incorporando-se à população economicamente ativa e
gerando~se excedentes de alimentos básicos para a população em geral._
O Brasil possui apenas 3.190,000 ha (1991) irrigados, enquanto países de
dimensões similares; como a China, tem 45.000.000 ha, e a Índia, com apenas
38,7% da área territorial brasileira tem 42.000.000 ha irrigados.
Apesar de todos os investimentos já realizados, atualmente nos períodos de
estiagem no semi-árido, uma família gasta 91 dias/homem/ano no trabalho de buscar
água em latas para conswno familiar. Esta é a situação mais dramática a corrigir.
Esta proposta visa benefiCiar 5-00.ÓOO ha na região do semi-árido nordestino e
mais 500.000 ha em outras regiões brasileiras, onde há bolsões de miséria no
campo. Contemplam-se as obras de caráter familiar e comunitário com o
fortalecimento das comunidades rurais.

É prevista, como conduta permanente, a participação efetiva dos agricultores
no planejamento e execução dos projetes, no controle da distribuição e na utilização
dos recursos. As organizações representativas dos agricultores em diferentes níveis
-zelarão parli que os recursos gerados pela sociedade, para o desenvolvimento dos
agricultores mais pobres, não sejam desviados de seus objetivos.

-~-
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Pretende-se criar mecanismos ágeis, desburocratizados, capazes de melhor
aplicar e fiscalizar o uso dos recursos. Nesse particular, haverá completo
entrosamento com as organizações não governamentais, cuja atuação será decisiva
para o controle e o êxito do programa.
··
A proposta deverá ser operacionalizada, incrementada e decidida a nível dos
estados e municípios, vi"sando à democratização das decisões, cabendo às
organizações locais a sua execução, mediante a participação de outros organismos
afins ao setor agricola.
Objetiva, ademais, atender às necessidades de água para consumo humano,
com o que se reduzem as doenças gastrointestinais: aumentar a geração de ·
empregos; aumentar· a produtividade agricola; liberar a mulher de trabalhos
escravizantes e estimular a organização dos agricultores.
A execução da proposta vai gerar cerca· de 5.000.000 t de produtos
alimentícios, com valor estimado em CR$330 bilhões (US$ 2,2 bilhões) aos valores
de outubro/93; criará 700 mil empregos permanentes.
Propõe-se, para a sua execução, a criação de uma Coordenadoria Executiva,
ligada diretamente à Presidência da República, com poder para requisitar recursos
humanos e materiais dos diversos órgãos de Administração Federal.
O programa mobilizará um investimento de um bilhão de dólares, a serem
aplicados em quatro anos, que é o tempo ·de duração de sua execução. Esses
recursos poderão vir de financiamentos externos e/ou do Tesouro Nacional.
Além do efeito social - o mais importante - o programa terá um retomo anual
entre 5 e 25%, cifra muito positiva para investimentos públicos,
Os financiamentos aos usuários do programa serão feitos na modalidade de
crédito rural com a equivalência em produto, modalidade esta praticada com
resultados altamente positivos no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande
do Sul.
O programa produzirá diversos efeitos positivos, dentre os quais destacam-se:
• 700.000 empregos diretos, beneficiando 2.000.000 de pessoas;
• ampliação do mercado produtor-consumidor;
• geração de renda para melhorar o poder aquisitivo;
• geração de excedentes de alimentos básicos para consumo urbano;
• criação de condições de cidadania para o homem ter mais condições de
permanecer no campo;
• redução do êxodo rural;
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• diminuição da pressão social nos centros urbanos e
• melhoria das condições de VIDA

A Proposta
I. Dar acesso à cidadania a uma parcela da população brasileira.
2. Possibilitar o acesso à água a populações de 500.000 ha no Nordeste, com
tecnologia de baixo custo.
3. Implementar a irrigação mais de 500.000 ha distribuídos estrategicamente no
País.
4. Usar a equivalência em produto nas operações de financiamento do
programa.
5. Gerar 700.000 empregos diretos.
6. Produzir maís de 5.000.000 t de produtos alimentares, sendo 2.000.000 tem
alimentos básicos.
7. Incrementar a produtiVidade de produtos agricolas estratégicos.
8. Criar uma Coordenadoria Executiva junto à Presidência da República.
9. Delegar o planejamento, uso e controle dos recursos às comunidades
envolvidas.
I O. Alocar um bilhão de dólares em um período de quatro anos;

Equipe
Este documento foi elaborado pela seguinte equipe:
Coordenador: Prof. Luiz. Carlos Pinheiro Machado, engenheiro agrônomo, doutor
em Agronomia, ex-presidente da EMBRAPA, professor da UFSC, consultor
internacional, Florianópolis-SC

A dera/do de Souza Silva, engenheiro agrônomo MSc, pesquisador da EMBRAP A,
consultor internacional, Jaguariúna-SP.
Antônio Carlos de Souza, engenheiro agrônomo, Delegado Federal de Agricultura,
·
ex-diretor da CATI, São Paulo-SP.
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João Luiz Homem de Ca'l·.,alho, engenheiro agrônomo PhD, pesquisador da
EMBRAPA, professor da UnB, Brasília-DF.
José Alfredo Duarte Filho, economista, especialista em Finanças Públicas (Japão),
Gabinete do Senador Pedro Simon, Brasília-DF.
Moacir José CP. Almeida, engenheiro agrônomo, especialista em Economia Rural,
USP, consultor internacional, DAEE-Departamento de Águas e Energia Elétrica do
Estado de São Paulo, São Paulo-SP.
Nelson Ribeiro Mendes, administrador, Gabinete Senador Pedro Simon, Brasília-DF.
Paulo Roberto C Lopes, engenheiro agrônomo MSE, pesquisador e chefe do
Centro de Pesquisa Agropecuária do Semi-Árido - CPATSA - EMBRAPA,
Petrolina-PE.

·1. INTRODUÇÃO
Apesar dos grandes investimentos realizados pelo Poder Público para
resolver, ou mesmo minimizar, os efeitos <las estiagens cíclicas do Nordeste .e de
outras regiões do Brasil, os resultados obtidos estão aquém do esperado e muito
aquém do necessário.
Há toda uma série de causas para esse efeito, sendo duas delas relevantes:
a maioria dos recursos financeiros não chegam aos beneficiários na proporção
necessária e, muitas das tecnologias propostas são usadas por empresários rurais
de grande porte que, em última análise, dispensam os recursos públicos para
efetivar seus investimentos. Os pequenos produtores, por outro lado, não usam as
tecnologias que lhes são destinadas, por sua condição de descapitalização.
O aspecto social dos investimentos públicos, precisamente aquele que os
justificam, praticamente não tem sido contemplado.
O Nordeste é a região quem tem absorvido o maior contingente de
recursos públicos para a irrigação. Chama a atenção que, existindo o problema
secular da seca no Nordeste, somente 14,4% da área irrigada no Brasil estejam
naquela região, enquanto o Sul e o Sudeste, com regimes pluviométricos muito
mais regulares, detenham 76,5% da área irrigada nacional.
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É de se registrar que as tecnologias de irrigação propostas nos programas
públicos são, todas, capital-intensivas, contrastando com a escassez de recursos
financeiros do País.

É imperioso registrar também que a pesquisa nacional, em especial, o
Centro de Pesquisa Agropecuária de Trópico Serni-Árido-CPATSA da
EMBRAPA, tem desenvolvido tecnologias apropriadas e de baixo custo as quais,
apesar disso, não têm encontrado apoio à sua implementação.

O País não pode conviver com situações onde urna família gasta 91
dias/trabalho-homem/ano para buscar água necessária a sua sobrevivência. Isso é
uma afronta ao direito sagrado da cidadania.
Isto, não por falta de planos.
Em 1985, quando se lançou o plano para irrigar um milhão de hectares, o
Ministério da Agricultura apresentou, através da EMBRAPA, _um Programa para
irrigar 500.000 há, com tecnologias não convencionais, de baixo custo, a US$
334,00/ha, quando a proposta do então Ministério da Irrigação, apresentada em
reunião ministerial, tinha um custo superior a US$ 5.000,00/ha.
Apesar da diferença de custos:·a proposta do Ministério da AgrÍcultura não
foi implementada e os projetos executados nos perímetros de irrigação ficaram
muito aquém do previsto.
Com o agravamento da crise socioeconômica, milhões de brasileiros se
encontram em situação de miséria, principalmente no campo. Pela importância
que a água tem para a sobrevivência dos seres vivos e, em particular do ser
humano, propõe-se um programa para suprir de água um milhão de hectares
com a consigna de que
ÁGUA É VIDA
com
IRRIGAÇÃO PARA TODOS
porque assim, se estará efetivamente dando combate à fome e à miséria e dando
condições de cidadania a uma parcela significativa do povo brasileiro.
Quando se fala em ÁGUA é preciso ter presente que, antes de usá-la para
irrigação, há que utilizá-la como água para o consumo humano e animal.
Qualquer programa com objetivo social, em primeira instância deve atender a
essas necessidades básicas.
-
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É óbvio, entretanto, que se houver água para irrigar e produzir alimentos,

água haverá para as necessidades básicas da população.
Esta proposta, se aceita pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, deverá ser implementada por uma coordenadoria ligada à Presidência
da República dada a sua relevância e prioridade.

2. ANTECEDENTES
O Brasil possui uma das quatro maiores extensões-ferritorias do planeta e,
apesar de não haver ocorrência de grandes catástrofes - terremotos, maremotos,
tufões e de não contar com áreas desérticas significativas- possui 17,4% de seu
território com precipitações pluviométricas inferiores a 500 mm anuais. Nessas
áreas são necessárias medidas oficiais para regular o uso da água e, principalente,
para provê-Ia para os fins domésticos, de alimentação e de irrigação dos cultivos.
Como se vê no quadro I, apenas 0,3% do território brasileiro estão
irrigados, enquanto outros grandes países têm acima de 2% de sua área com
irrigação, chegando a 20% no Paquistão.
Quadro 1 - Superflcie, área irrigada, porcentagem da área irrigada sobre superflcie,
produção de cereais e rendimento de cultivo de cereais em alguns países.

Fonte: FAO, 1989, Cálculos LCPM, 1983
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Embora a nível de país, não se possa estabelecer uma ~elação entre
porcentagem de área irrigada e rendimento dos cereaislha, relação essa evidente
nos cultivos com irrigação, o quadro mostra que os melhores rendimentos de
grão!ha estão nos países onde há maior porcentagem de área irrigada. Faz
exceção a Índia, com 42.000.000 ha sob irrigação e onde a produtividade dos
cereais é das mais baixas. Por outro lado, esse país oferece um interessante
exemplo porque predominam os sistemas de irrigação em pequenas propriedades
e de baixo custo. Lá são fornecidos verdadeiros "pacotes" de irrigação constantes
do p;ojeto de irrigação a nível de propriedade, das sementes necessárias para os
cultivos e o programa para o desenvolvimento da família beneficiária.
No Brasil, apesar das grandes somas que historicamente têm sido
destinadas à irrigação, a situação é preocupante. A relação área
irrigação/superficie territorial é de 0,3, situando-se entre as mais baixas do
mundo. Qualitativamente o problema é mais grave. Como se vê no quadro 2, a
região mais ne.cessitada de irrigação e para onde tem sido canalizados os maiores
recursos públicos, o Nordeste, ocupa um modesto 14,4% do total da área irrigada
do País, enquanto o Sul e Sudeste ocupam, respectivamente, 38,1% e 38,3%,
totalizando essas duas regiões 76,4% da área irigada Nacional.
Quadro 2 - Ána irrigada no BMsil e sua distribuiçdo por ngi/ks • unidada da
fedeMçdo- até /990.

SUDESTE
SP
ES
RJ
MG
CENTRO-OESTE
GO
DF
MT
MS

NORDESH

l04.Z
87,7
1.213,8
420,7

116.8
321.~

3.54.9
270
133.8 •
1-l. ..S
43.5
78,:5

.&5!

MA
Pl
CE

26.4
4:5.8
87:8

RN
PB
PE
AL

28.2
30.3
800
13.1

SE
BA
NORTE

16.0
127.7
22

TO
AC
AM
RR
PA
AP

TOTAL GIRAI.

38

8

1"

07

4.6
0.6
Q.l

3,4
l3
01

3.16t

* lncluldo o Estado do Toca11túu.

100

Fontn: lBGE, Minlstbio da AgricNIINrv e Reftm~~~~ Agrtlritt- SENlR, 1993.
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3. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL
A proposta p~etende abranger todo o País, objetiva também, atingir aos
produtores sem renda ou de baixa renda, pois sua finalidade é incorporar um
parcela significativa de brasileiros à categoria de economicamente ativos, com o
que lhes é dado acesso à cidadania.
O Nordeste é a região mais critica. Por isso deverá receber 50% dos
recursos, com o que se pretende fazer chegar água a 500.000 ha.

3.1. A situação no Nordeste
A opção da pequena irrigação a nível da unidade de produção democratiza,
no espaço, os recursos, podendo vir a atender parte siginificativa dos 2.175.479
estabelecimentos rurais com menóS de 50 hectares (89% do tQtal), distribuídos
pelo Nordeste.
Esta opção pelo pequeno, sem prejuízo às demais formas de irrigação,
embasa uma grande proposta de ação que supera certos mitos sobre a matéria.
Em 1972, deveriam ser irrigados no Nordeste, no período de cinco anos, 300.000
hectares através do poder público, representado pela CODEVASF e DNOCS.
Todavia, os órgãos responsáveis pelo cumprimento dessa meta, 14 anos após, só
conseguiram colocar em operação 52.348 hectares, ou seja, 17,5% do previsto.
A operacionalização desta proposta pretende utilizar ao máximo os
recursos hídricos existentes em todo o semi-árido. Para isto, será ampliado o uso
de sistemas de irrigação, incorporando-lhes melhorias tecnológicas.
A proposta está c;entrada na utilização de pequenos investimentos
coerentes com a produção de alimentos, além de fixar o homem à terra, propiciar
empregos, melhorar suas condições de vida, e, sobretudo, poupar recursos
financeiros importantes ao País. Orienta-se de modo a reforçar a economia
familiar de sobrevivência dos agricultores, ao gerar excedentes de produção para
o mercado, permitindo a incorporação da família ao consumo de bens
manufaturados indispensáveis.
Caracteriza-se, também, por fixar a população rural em seu locais de
residência, evitando, assim, problemas econômicos e sociais, advindes do êxodo
rural e a consequente marginalização nos centros urbanos.
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A abrangência da proposta vai beneficiar espaços geográficos regionais
esquecidos da atividade econômica, incorporando à sociedade numerosas famílias
hoje marginalizadas_ Isto gerará novas demandas aos serviços de apoio à
agricultura para locais tradicionalmente não atendidos com crédito, assistência
técnica, abastecimento e comercialização. Contempla-se, também, obras de caráter familiar e comunitário. Com
vistas ao fortalecimento das comunidades rurais, são previstas ações dirigidas
para a formação de infra-estruturas hídricas, visando ao abasteciemnto d'água
para a população e a produção de alimentos.
Tanto a execução das obras como as atividades de produção irão modificar
a oferta e a demanda de produtos e criar novos equilíbrios nas relações campocidade.
Propõe-se, como conduta permanente, a participação efetiva dos
agricultores no planejamento e execução dos projetas, no controle da distribuição
e na utilização dos recursos_ As organizações representativas dos agricultores em
diferentes níveis zelarão para que os recursos gerados pela sociedade, para o
desenvolvimento dos agricultores mais pobres, não sejam desviados de ~eus
objetivos_
Pretende-se criar mecanismos ágeis, desburocratizados, capazes de melhor
aplicar e fiscalizar o uso dos recursos. Nesse particular haverá completo
entrosamente com as organizações não governamentais, cuja atuação será
decisiva para o controle e êxito do programa.
A proposta deverá ser operacionalizada, incrementada e decidida a nível
dos estados e municípios, visando à -democratização das decisões, cabendo às
organizações locais a sua execução, mediante a participação de outros
organismos afins ao setor agrícola..
Tanto nos 500.000 ha do Nordeste, como o resto do território nacional o
programa objetiva desenvolver o homem criando uma economia rural organizada,
através de suprimento de água em sua gleba propiciando melhor qualidade de
vida.
Visa-se, ademais:
- aumentar e diversificar a produção de alimentos, satisfazendo as
necessidades básicas das famílias dos agricultores e gerando excedente
comercializável;
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- aumentar a geração de empregos rurats permanentes e produtivos,
estabilizando grande quantidade de mão-de-obra familiar subutilizada ou sem
emprego;
- aumentar a produtividade e diminuir a penúria do trabalho agrícola, pela
introdução de tecnologias adaptadas à região;
- satisfazer as necessidades de água para o consumo humano, mediante a
construção de reservatórios, permitindo:
redução das doenças gastrointestin~s, diminuindo os custos com
saúde e aumentando a capacidade tisica dos agricultores e suas familias;
o

o

liberação de mão-de-obra ocupada no transporte de água para o

consumo;
o
liperação da mulher de um trabalho histórico, penoso e
escravizante; e

o

estímulo à organização dos agricultores, a partir de seus problemas

e interesses.
No Nordeste· a repercussão do programa na produção de alimentos está
expressa no quadro 3
Quadro 3 -Estimativa da produção de alimentos como consequência do Programa de
Irrigacão para Todos, durante quatro anos.

Com a implantação do programa haverá uma expansão significativa da·
produção para a maioria dos orodutos do Nordeste, como se vê no quadro 4.
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Quadro 4- Expansão da produção com a execuação do projeto

A comparação é feita com valores do Censo de 1980.
Projeção CPATSA, 1993

Os valores brutos da produção gerados estão no quadro 5
Quadro 5 - Valores brutos da produção gerada.

No quarto ano, o valor da produção bruta seria:
CR$ 316,9 bilhões
- produção vegetal
- produção animal (leite+ carne) CR$ 12,2 bilhões
- produção total bruta valorizada CR$ 329,1 bilhões
A proposta estabilizará um contingente importante de mão-de-obra no
campo. Serão empregados, de forma permanente e diretamente na produção,
aproximadaemente 700 mil trabalhadores (equivalente homem/ano)' e
beneficiadas cerca de 300 mil famíliar de pequenos agricultores 2, alcançando
dois milhões de nordestinos.
z

O equivalente homem ano é igual ao trabalho de .um homem durante 240 dias a 8 horas/dia
1,2 famflia por intervençJO.
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Os empregos -geràdos são pennanentes nos locais de trabalhos, não
requerendo treinamentos caros e sofisticados, nem investimentos elevados, além
de diminuir o contingente de bóias-fiias3
A construção de 250 mil cisternas, beneficiando 300 mil famílias, reduzirá
consideravelmente as doenças gastrointestinais, aumentando, poriàrtto, a
produtividade tisica e a qualidade de vida dos beneficiários.
-A oferta de 7,.ÇffiiThões de m3 de água potável reduzirá os custos de
tratamento das doenças parasitárias e os investimentos em sáude.
A água potável acumulada e filtrada em 250 mil reservatórios garantirá
saúde a mais de dois milhões de pessoas. Por outro lado, a cisterna liberará a
mulher de um trabalho centen;írio de buscar água, gastando em média 91
dias/homem de trabalho/família/ano.
Se for considerado que os 700 mil beneficiáiios da proposta estão
sobrevivendo com um salário mínimo mensal, a produção pode ser estimada em
474 milhões de dólares por ano. A estimativa da proposta supera os 2,2 bilhões
de dólares anuais, resultando em substancial modificação na economia regional.
Os hábitos de consumo vão aumentar a demanda por serviços de bem-estar no
campo. Haverá, pois reflexos imediatos na economia urbana e o homem do
campo alcançará sua cidadania.
Os investimentos necessários para criar um emprego estável e produtivo
nas áreas urbanas oscilam em tomo de 50.000 dólares. Para as cidades, 700 mil
empregos significariam 35 bilhões de dólares, mais 14 bilhões de dólares em
infra-estrutura social e serviços. Esta é a poupança em recursos financeiros que o
Estado economizará com a implantação da proposta.
Há, na região, uma grande disponibilidade de técnicos. A implementação
desta proposta possibilitará o treinamento e o aproveitamento de parte
significativa do contingente em trabalhos de irrigação, propiciando não só o
aperfeiçoamento da mão-de,.obra como também a ampliação necessária e urgente
do mercado de trabalho do Nordeste.

3.1.- Custo do projeto na região do Nordeste
A preço de outubro de 1993, o volume de recursos atinge, no período de
quatro anos, cerca de CR$ 172 bilhões, segundo a composição resumida que é
apresentada no quadro 6.
• O custo por emprego é de USS 1.-19-1,00
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Quadro 6 - Custo do projeto no Nordeste

1. Necessidades de recursos para o agricultor

- captaçlio, annazenamento e uso da água (pontos de água
para consumo humano, animal, vegetal e implantação de sistema
de irrigação).
produçlio vegetal (implantaçlio de pastagens e frutíferas
- equipamentos diversos para as famílias rurais (biodigestores, cata-ventos, roda-d'aguas, bombas nutuantes, casas-defarinha comunitárias, gasogênio, enfardadeiras e outros).

123.944
20.222

21.745

261

A implementação da proposta será facilitada com a utilização dos dados
gerados pelo zoneamento agroceológico do Nordeste, no qual a região foi
subdividida em 172 unidades geoambientais, com diferentes características de
solo, clima, vegetação e estrutura fundiária. Isso facilita o planejamento rural.
Registre-se que no período de estiagem a pecuária - caprina, ovina, bovina constitui-se na atividade socioeconômica mais importante do semi-árído devendo
por isso, merecer mais atenção.

3.2 A situação em outras regiões
Se a situação no Nordeste é mais angustiante e para ali devem ser
canalizados esforços maiores. Há, porém, outras regiões do País onde há bolsões
de miséria no campo e que também necessitam de urgente atenção.
Por outro lado, produções organizadas de alto interesse para a economia
do País podem ter sua produtividade altamente incrementada com a mobilização
e incorporação de pequenos produtores ao processo. É o caso-da citricultura em
São Paulo, milho e suínos em Minas Gerais, da horticultura em todo o País além
de vários outros exemplos.
Se aprovada a presente proposta, dar-se-á forma fmal aos programas para
o Nordeste e para outras regiões do Brasil.
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4. AS TECNOLOGIAS
A experiência internacional e alguns desastres nacionais apontam para
cuidados na tecnologia a ser emprega nos projetos de irrigação. A água é meio de
vida e como tal deve ser tratada e manejada. Não é o caso de "por água na roça".
É, sim, a necessidade de manejar a água para que dela sejam extraídos beneficias
e evitados os problemas de salinização e outros decorrentes do seu mau manejo.
~

~

-

Esta proposta-faz sentido na medida em que sejam usados métodos ou
sistemas de irrigação de baixo custo e alta rentabilidade sócioeconômica.
É precisamente aí onde o Poder Público deve realizar investimentos para
que se implementem ações ca]Jazes de resultar em beneficio social.
A proposta considera a pequena irrigação como o aproveitamento dos
recursos hídricos para consumo humano, animal e vegetal, a nível de unidades de
intervenção técnica (pequenas explorações agiÍcolas), integrados aos demais
segmentos da unidade de produção.
Em essência, preconiza-se mobilizar e combinar todos os recursos naturais
disponíveis em cada unidade de intervenção a ser trabalh11da, especialmente os
recursos hídricos para diferentes fins. Nesse sentido, considera-se o tamanho da
unidade, sua topografia,. disponibilidade de água, fertilidade do solo, sistema de
cultivo, produção animal, acesso ao crédito, mercado, bem como as
características socioeconômicas do produtor e de sua família.
A irrigação exige enfoque global da exploração, em que a área total da
propriedade, seus recursos humanos e naturais e alguns fatores externos
interagem e influenciam quanto à melhor alternativa técníco·econômica de seu
uso.

a

Outrossim,
pequena irrigação atuará com três características
fundamentais nas unidades selecionadas no que concerne à existência ou não de
recursos hídricos, quais sejam:

a- Unidades com recursos hrdricos disponíveis
Essa unidades dispõem de reservas hídricas permanentes, que permitem o
uso para consumo animal e a prática da irrigação durante todo o ano, mesmo em
anos consecutivos de seca.
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b - Uoidades com recursos hídricos escassos
Essas unidades dispõem de reservas hídricas limitadas (temporárias), que
pennitem sua utilização para consumo animal em parte do ano e para irrigação de
salvação para o atendimento às carências mínimas de água pelas culturas. Para o
consumo humano, necessitam da construção de cisternas.
c- Unidades sem recursos hídricos disponíveis
Essas .unidades não possuindo reservas hídricas permanentes, nem
temporárias para os diferentes fins, necessitam da formação de aguadas para o
consumo animal. Estas aguadas podem também ser utilizadas para a manutenção
de pequenas hortas e pomares familiares. Para o consumo humano, necessitam da
construção de cisternas.

É relevante registrar que a metodologia aqui proposta é comprovada pela
pesquisa e vem sendo utilizada nos últimos anos.
O quadro 7 mostra as tecnologias já comprovadas, algumas das quais cisternas, barreiras, poços e açudes - são essenciais para sustentação da produção
pecuária.

Quadro 7- Tecnologias disponfveis e finalidades.

Fonte:
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As principais alternativas tecnológicas de apoio à proposta foram
agrupadas em três categorias, visando a atender diferentes estratos de
agricultores, em função das condições socioeconômicas do uso dos recursos
hídricos a nível de cada unidade de intervenção, quais sejam:

e

a- aproveitamente de áreas irrigáveis
Nesta categoria, as fontes de água já existentes e a serem utilizadas para
diferentes fins sofrerão intervenção técnica, considerando-se a finalidade do
aproveitamento da água dos módulos médios irrigáveis, dos métodos de irrigação,
dos tipos de irrigação e época de utilização.
b - Aproveitamento de áreas não irrigáveis
O aproveitamento dessas áreas será dirigido para atividades que ofereçam
maior resistência aos efeitos da seca, a nível de propriedade agrícola, considerando·
se os diferentes fatores de produção.

Quadro 8- Principais ativid_ades e alternativas para áreas não irrigáveis.

de forrapm

- implantaç;Jo de pastagem para manejo c conservação

c - Captação e armazenamento de água de chuva

Nesse caso, prevê-se a iinplantação de obras de baixo custo, visando criar
uma infra-estrutura hídrica para cada propriedade, principamente naquelas com
recursos hídricos limitados.
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Os diversos sistemas de irrigação têm- custos diferentes, como se v! no
quadro 10.
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. O quadro 11 menciona os custos médios dos sistemas de irrigação mais .
sofisticados - e nem por isso mais eficientes - a partir da disponibilidade de água na
lavoura, não estando considerado o custo de captação e da adutora.
Quadro 11 - Custo médio tios sistemas de i"igação

(*) A
da dimensão tio equipamento e tia distiincia tia atlutoralfonte d'agua.
(**) Dependendo do espaçamento da cultura a ser implantada.

Fonte: CPATSAIEMBRAPA, 1993.

Já o custo de implementação atual dos projetos públicos de irrigação está no
quadro 12.
Quadro 12 - Custo de implementação de projeto.f públicos de irrigação.

2. Total de in\•estimento a nível de parcela
preparaçAo da terra, drenagem e obras e
-colonos

•

Fonte:
-1993
* Geralmente financiados pelo próprio far.endeiro

800-4040
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5. OS MEIOS
Para implementar esta proposta é necessário decisão política.

É também necessário novos métodos e novas condutas, especialmente
eliminando aqueles usados no passado e que resultaram em pouco mais que nada.

5.1. Coordenado-ria Executiva
Por ato do Presidente da República deverá ser criada a Coordenadoria
Executiva do Programa Irrigação para todos - CEPITo·- corri· atribuições de
apresentar o detalhamento do programa em 60 dias, a partir· de sua aprovação, de
mobilizar recursos humanos e mate!jais dos diferentes órgãos da Administração
Pública para sua implementação e execução.
Essa Coordenadoria deverá ter estrutura completamente simplificada e atuará
executivamente através de gerençiamento por objetivos, prestando contas,
periodicamente à Presidência da República.
5.2. Financiamento dos beneficiários
As obras destinadas à sobrevivência humana, serão de excepcional caráter

social.
Os demais investimentos deverão ser fmanciados com a modalidade de
crédito rural equivalência em produto, na forma como for decidido aplicá-lo.
Convém lembrar que cálculos do BACEN dizem que o desembolso total do Tesouro
Nacional, se fosse aplicado esse processo em todo o País, seria, no máximo, de US$
700.000.000- no caso de grande aviltamento do preço do produto referencia. Para o
programa "irrigação para todos", estima-se que o total necessário máximo será
US$ 150.000.000/ano.
5.3. Montante dos recursos
Para execução do programa estima-se a móbilização de recursos na ordem de
um bilhão de dólares, aplicados em quatro anos. Os recursos podem vir de
fmanciarnento externo ou do Tesouro Nacional.
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Considerando a geração de empregos diretos e o montante das populações
beneficiadas, o investimento tem um excelente retorno social. Em termos
econômicos- há um incremento anual da produção em US$ 1,04 bilhão, com. um
retorno anual entre 5 e 25%, resultados tambétti excelentes para investimentos
públicos.

A quisa de comentário,

registra-se que os distúrbios sociais produzidos pela
carência de alimentos e de meios para o exercício da cidadania produzem perdas e
estragos muito superiores aos investimentos de caráter social, quando aplicados
judiciosamente. Apenas como uma referência, os últimos distúrbios em Los Angeles
custaram US$ 2 bilhões -, isto é, o dobro do que se pretende para um programa que
beneficia 2 milhões de pessoas e atinge 4 milhões.

6. OS EFEITOS
Ao longo da proposta foram referidos muitos dos seus efeitos positivos.
Em síntese, destacam-se os seguintes:
- 700.000 empregos diretos beneficiando 2.000.000 de pessoas.
- ampliação do mercado produtor e consumidor.
- geração de renda para melhorar o poder aquisitivo.
-geração de excedentes de alimentos básicos para consumo urbano.
- criação de condições de cidadania e para o homem ter mais atrativos
para permanecer no campo.
- redução do êxodo rural.
- diminuição da pressão social nos centros urbanos.
- melhoria das condições de VIDA.

--Dezembro de !993
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7. A PROPOSTA

7.l. Dar acesso à cidadania a uma parcela da população brasileira.
7.2. Possibilitar o acesso à água a 500.000 ha no Nordeste com tecnologia de baixo
custo.
7.3. Implementar a irrigação de 500.000 ha distribuídos estrategicamente no País.
7.4. Usar a equivalência em produto nas operações de financiamentos do programa.
7.5. Gerar um milhão de empregos diretos.
7.6. Produzir mais de 2.000.000 t de alimentos básicos, e 3.000.000 t de outros
alimentos.
7.7. Incrementar a produtividade de produtos agrícolas estratégicos.
7.8. Criar uma Coordenadoria Executiva junto à Presidência da República.
7.9. Alocar um bilhão de dólares em um período de quatro anos.

Brasília, DF, novembro de 1993.

Luiz Carlos Pinheiro Machado - Coordenador
Aderaldo de Souza Silva
Antônio Carlos de Souza
Gustavo Lizárraga Montes
João Luis Homem de Carvalho
José Alfredo Duarte Filho
Moacir José C.P. Almeida
Nelson Ribeiro Mendes
Paulo Roberto C. Lopews
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ORDEM DO DIA

COMPARECEM MAIS OS SRS SENADORES:

Albano Franco _ Antonio_ Mariz _ Elcio Álvares _ Epitácio
Cafeteira _ Garibaldi Alves Filho _ Gilberto Miranda _ Henrique
Almeida_ Humberto Lucena _ Hydekel Freitas_ Lavoisier Maia

_ Levy Dias _ Onofre Quinan _Pedro Teixeira.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -

A Presi-

dência, nos termos do art. 174 d_C? _B.~giJI!ento Interno, dispensa
o período destinado à Ordem do Dia da sessão de hojeA
Na próxima segunda-feira, haverá, no Senado, tão-somente trabalho nas Comissões._ A sessáo será aberta, mas
não terá Ordem dÕ -ola.

--

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Não há mais
oradores inscritos e não havendo quem queira fazer uso da
palavra, a Presidência vai encerrar os -:trabalhos, designando
para a sesSãõ Ordinária de· segunda-feira, às 14h30nliri, a seguinte

Item único
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 220, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375,
VIII, do Regimento Interno)
Discussão, em-turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 220. de 1993 (n' 3.711193, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que cria, com natureza civil
a_ Agência Espacial Brasileira --'AEB, e dá outr~s providên~
ctas. (Dependendo de pareceres das Comissões de Educação,
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de. Assuntos Econômicos, e de Constituição, Justiça e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer-rada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 9h20min.)

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
BRASÍLIA- DF

ANO XL VIII - N• 203

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
a Lei Complementar n' 64, de 18 de maio de 1990, estaI - ATA DA 5• SESSÃO, EM 27 DE DEZEMBRO
tuindo prazo_ único de 6 (seis) meses para desincompati:.
DE 1993
_ - - _
-bilíúições.
LI-ABERTURA
-Projeto de Lei do Senado n" 162, de_ 1993, de _autoria
1.2- EXPEDIENTE
do Senador Odacir_ Soares, que_ altera a redação do art.
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República
- W 53& a 541, de 1993 (n~ L053, 1.055, 1.057, 22, da Lei n' 8.460, de 17 de setembro de 1992, para estender os benefícios do auxüio-alimentação aos servidores com
1.059/93, na origem, respectivamente). restituindo autójornadade.trabalho igual ou superior a vinte horas semagrafos de projetas de_ lei sancionados.
nais e dá outras providências.
Submetendo à deliberação do Senado Federal a esco1.2.4 - Requerimento
lha de nome indicado para cargo-cujo provimento depende
- N' 1.448, de 1993, de autoria do Senador Rachid
de sua prévia aquiescênda.
~-- _
- N• 537, de 1993 (n' 1.051/93, na origem), de 23 _Saldanha Derzi, solicitando licença para tratamento de saúde, no período de 16 a 25 de dezembro de 1993. Aprovado
do corrente, submetendo à deliberação do Senado o nome
1.2.5 - Comunicações
do Senhor José Jerónimo Moscardo de Souza, Ministro
-Do Senador Hydekel Freitas, referente à sua ausênde Primeira Classe da Carreira de D-iplomata, para exercer
cia do País no período de 23 de dezembro de 1993 a 10
a função de Embaixador, Chefe da Delegação Permanente
de janeiro de 1994.
do Brasil junto à Organização das Nações Unidas para
-Do Senador Hugo Napoleão, referente à sua ausêna Educação, Ciência e Cultura. cia do País no período de 25 de dezembro a 12 de janeiro
1.2.2 - Comunicação
de 1994.
-Do Seriador Alexandre Costa, referente a sUa reas-Do Senador José Eduardo de Andrade Viei:i'a, refesunção aos trabalhos parlamentares a partir de 23 de derente a StJa reassunção aos trabalhos parlamentares a partir
zembro de 1993.
de Z3 de dezembro de 1993.
-Do-Senador Hugo Napoleão, referente a sua reassunção aos trabalhos parlamentares a partir de 23 de de1.2.6 - Comunicações da Presidência
zembro de 1993.
..,.- Reeebim.ento dos Avisos n• 1.012 e 1.013/93, de
- Do Senador Luiz Alberto Martins de Oliveír~c;· 21 do corrente, do Tribunal de Contas da União, encami-,
referente a seu desligamento das atividades parlamentares
nhando os Relatórios de Atividades relativas aos 1" e 2»
a partir de 23.de dezembro de 1993.
trimestres_ do corrente ano.
'
1.2.3 - Leitura de Projetos
-Recebimento do Relatório n' 5, de 1993-CN, dos
-Projeto de Lei do Senado n'' 161. de 1993-Comtrabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito,
plementar, de autoria do Senador Odacir Soares, que altefa
criada através do Requerimento do Congresso Nacional
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EXPEOIENTEt
c::mrr.cJ OIIAPICO DO SIIHADO PI!I)I!I.IAI.

.'IA.•Ofl VTLEU OE MAOA.lHÃilS
Oirclor .Ouu M S.u4• J'eUrat

OIAiuo DO CXINOII!SID IIACJOIIAL

.. _ ....._..llloiN... - .......·-

-<(.iACIElllA Sll YA MAIA

Oirecar .E.ceav.
CAJtLUS HOMERO VIEIRA SINA
Oirecor AAaiailtnaw. -

s....nl

I.L 1.1: CARLOS 8ASIOS

...... ____,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

o .... (M. . . . .

H.OIUAN AUOUSTO CXIUTINHO MADIIUCIA
Olrow~uto

..

no 92/93, destinada a investigar as ca~S3s do endividament~
do setor agrfcola, o elevado custo dos seus financiamentos
e as condições de importação de alimentos nos exercícios
de 1990 a 1993.
-Recebimento do Oficio n' :>.568.1193, de 22 do
corrente, encaminhando a comple.mentação dos documen~
tos necessários à instrução do Ofício n' S/178, de 1993.
1.2.7- Discursos do Expediente
SENADOR.VALMIR CAMPELO- O Brasil em
face das transformações do Mundo atual.
SENADOR JOÃO CALMON c- Importância da
CPI do Orçamento. Comentários à reportagem de O Globo,
focalizando diversas irrcgülarídades na contratação de
obras e serviços pelo Poder_ Público e os prejuíZos delas
decorrentes. Denúncias de corrupção que menciona, publicadas em órgãos da Imprensa. Combate à Sonegação de
impostb"s:
1.2.8 - Comunicações da Presidência
-Recebimento do Aviso n'? 578/93, de 22 do corrente,
encaminhando cópia da Decisãu-n9 516193, bem como Relatório e voto que a fundamentam, referente às Inspeções
Extraordinárias realizadas no Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social- INAMPS, abrangendo o Sistema Único de Saúde- SUS.

-Recebimento do Aviso n 9 583/93, de 22 do corrente,
encaminhando cópia da Decisão n"? 581/93, bem como Relatório e voto que a fundamentam, referente à Auditoria
Operacional realizada na Companhia Nacional de Abastecimento -CONAB.
1.2.9- Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Número elevado de pessoas que nada comeram no Natal, apesar do_
sucesso da campanha de combate à fome, liderada pelo
sociólogo Betinho.
SENADOR CARLOS PATROCÍNIO- Carta assinada por vários PreSidentes de AssOciações de Mora_dores
e de Comunidades do Estado de Tocantins, de socorro
sobre solicitação feita ao INCRA e ainda não atendida.
Apelo ao Minístro da Agricultura de apoio ao desempenho
do INCRA.
SENADOR ODACIR SOARES-Apoio ao "Manifesto em Defesa da Valorização do S~rviçlor P4QI~co", subscrito por diversos sindicatos da categoria.
1.3 -ENCERRAMENTO
2 - MESA DIRETORA
. •.. _ ..
3 - LÍDERES E VICE LÍDERES DJl' PARTIDOS
4- COMPOSIÇÃODASCÓMfSSÕESPERMANEN-

TES

Ata da sa Sessão, em 27 de dezembro de 1993 .
1oa Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues
As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Chagas Rodrigues _ Eduardo Suplicy _ Epitácio Cafeteira _
Garibaldi Alves. Filho _ Gilberto Miranda _ Jarbas Passarinho _

João .Calmon· ..:._ Jos.é Paulo Bisol._ Mauro Benevides _ Meira
Filho _ Nabor Júnior _ Odacir Soares ~ Rona!do Aragão _
Valmir Campelo.
.
.
.
Ó SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 14 Srs. Senadores.
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Havendo número regimental, declaro aberta 3 sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1<.> Secretário procederá à leitura ·era Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados:
-N' 538, de 1993 (n' 1.053/93, na origem), de 23 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n9 38, de 1993-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir, aos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social, crédito suplementar no valor de
CR$8.868.928.757,00, para os finsque especifica, sancionado
e transformado na Lei n• 8.831, de 23 de dezembro de 1993;
- N' 539, de 1993 (n' 1.055/93, na origem), de 23 dcr
corrente, referente ao Projeto de Lei n 9 89, de 1993-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Previdência
Social, crédito suplementar no valor de
CR$115.190.597.716,00, para os fins que especifiea, sancionado e transformado na Lei n~ 8.833, de 23 de dezembro
de 1993;
·
-N• 540, de 1993 (n' 1.057/93, na origem), de 23 do
corrente, referente ao ProjetO de Lei n~ 95, de 1993-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Educação e do D~porto,
crédito suplementar no valor de CR$16:01!ó.887.174,ÚO, para
, os fins que especifica, s3.nd0riado convertido na Lei n~ 8.835,
·
de 23 de dezembro de 1993; e
-N' 541, de 1993 (n' 1.059/93, na origem), de 23 do
corrente, referente ao Projeto de Lei a~ 120, de 1993-CN,
que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da
União, em favof do MiniStério~ da Integração Regional, crédito
suplementar no valor de CR$6.68g,g38.335,00, para os fins
que especifica, sancionado e transformado na Lei n~ 8.837,
de 23 de dezembro de 1993.
Submetendo à deliberaçãO do Senado Federal a
escolha do nome indicado ptira cargo cU]o-proiiifflento
depende de sua prévia aquii!Si:êriâil~- -- ----

e
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JOSÉ JERÓNIMO MOSCARDO DE SOUZA
Fortaleza/CE, 6 de novembro de 1940. ·
Filho de José Colombo de Souza e Yolanda Gurgel de
Souza.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais- Universidade
do Brasil. CPCD, IRBr. "Master of Arts" em Ciência Política
-Universidade de Colúmbia, Nova Iorque.
Terceiro Secretário, 18 de novembro de 1963.
Segundo Secretário, merecimento, 31 de dezembro de
1966.
.
Primeiro Secretário, merecimento, 19 de janeiro de 1973.
-conselheiro, merecimentO, 24 de-agosto de 1977.
MinistrO-:de Segunda Classe, merecimento, 17 de dezembro de 1981.
-Ministro de Primeira" Classe, -inerecimento, 17-de dezembro de 1986.
Assistente do Chefe da Divisão Jurídica, 1964.
Subchefe da Divisão da América Meridional II, 1974/76.
Subchefe da Divisão de _Fronteiras. 1976177.
Chefe da Divisão de Fronteiras, 1977/78.
~Chefe da Divisão da Europa II, 1984/85.
Chefe, substituto, do Departamento da Europa, 1984.
Chefe da Ass_essoria Parlamentar do MRE,_l985.
Nova Iorque, ONU, Segundo Secretário, 1967/70.
Montevidéu, ALALC, Segundo Secretário, 1970/73.
Montevidéu, ALALC, Primeiro Secretário, 1973.
Washington, OEA, Conselheiro, 1978, 81.
Washington, OEA, Ministro Conselheiro, 1981/82.
Washington, pEA, Encarregado d_e Negócios, 1982.
Moscou, Ministro Conselheiro, 1982/83.
Moscou, Encarregado de Negócios, 1982 e 1983.
São José, Costa Rica, Embaixador, 1987/91.
Montevidéu, ALADI, Embaixador, 1992.
XXII, XXIII e XXIV Assembléias Gerais da ONU, Nova
Iorque, 1967 e 1968 (Assessor), 1969 (delegado-suplente).
XXIV Reunião daoÇomissão Jurídica da Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1969 (delegado-suplente).
Representante do Brasil junto ao FISI, Nova Iorque,
1967 e 1968. · ·
· - ·
·

X, XI, XII e XIII Conferências da ALALC, Montevidéu,
1970/73 (delegado).
Grupo de Trabalho sobre Mercado de Aceites Bancários,
MENSAGEM N•, 537, DE 1993
ALALC, Montevidéu, 1973 (membro).
(N• 1.051/93, oa origem)
Pré-Negócios da ALALC, previstas pela Resolução n'
Senhores Membros do Senado Federal,
249 do IX Período de SesSões Ordinárias da Conferéncia das
De conformidade com o art. 84, inciso VII, da ConstiPartes Contratuais do Tratado de Montevidéu, Montevidéu,
tuição Federal, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos
1973 (delegado).
arts. 56 e 58, do Regulamento aprovado pelo Decreto nl'
II Reunião da Comissão Mista Brasileiro-Peruana de
93.325, de 1~ de outubrO de 1986, no art._39, inciso I, alínea
Cooperação Económica e TéCniCa, Brasí1ia. 1974 (delegado).
a, e no art. 40 do An'exÕ I ao Decreto n"' 99.578, de 10 de
VI Período Extraordinário de Sessões da Assembléia Ge~
outubro de 1990, submeto à apreciaçãO de Voss-as Excelências
ral da OEA, Washington, 1978 (delegado).
a escolha, que desejo fazer, do Senhor JOSÉ JERÓNIMO ·
Reu-nião de Técnicas Gõveriiamentàis da Cori::tíssão ESPeMOSCARDO DE SOUZA, Ministro de Primeira Classe, da
cial de Consulta e· Negociação (CECON) sobre o Sistema
Carreira de DiPlomata, para exercer o cargo de Embaixador,
Geral de Preferências (SGP) dos EUA, 1978 (delegado).
Chefe da Delegação Permanente do Brasil Junto à _OrganiXVII ReuniãÕ de Consulta d_e__ Ministros~ das Relações
zação das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.
Exteriores, DEA, 1978.
Os méritos do Embaixador José Jerónimo Moscardo de
Conselh.o Permanente da OEA, 1978/80 (Representante
Souza, que me induziram a escolh~-lo para o desempenho
alterno).
Comissão ExecutiVa Permanente do Conselho Interame~
dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
ricano Econômico e Social (CEPCIES), 1978/1980 (RepreBrasília, 23-de dezembro de 1993:_- Itamar Franco.
sentante alterno). -
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"lnanidade e modernidade em Eça de Queiroz", CB ~
Reunião Especial de Alto Nível do CECON sobre comer1965.
-.
cialização do Açúcar, 1979 (delegado).
"Educação e Poder PolíticO no Brasil", Columbia Uni ver~
VI e VII Assembléias Gerais Extraordinárias da OEA,
sity, Nova Iorque, 1970.
Washington, 1978n9 (delegado).
XIV Reunião do Grupo ad hoc de Comércio'Sobre BarreiOrdem do Rio Branco, Grã~Cftiz, Brasil.
ras Alfandegárias e Não-Alfandegárias da CECON, Lima,
Ordem do Mérito_Naval, Coin~p.dador, Brasil.
Peru, 1979 (chefe).
Ordem do Mérito MilÍtar; Coineiidador, Brasil.
XVII Reunião 9e Consulta de Ministros de Relações ExOrdeffi do Mérito AeronáutiCo, COmendador, Brasil.
teriores, Washington, 1979 (delegado).
Ordem do Mérito das Forças· Atroadas, Comendador,
IX e X Reuniões Ordinárias Anuais da CECON, Wa- Brasil.
shington, 1979 e 1980 (delegado).
Ordem da Coroa, Cavaleiro, B~Igica. -XIJJ, XIV e XV Reuniões Ordinárias Anuais do CIES,
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em de
Washington, 1978 e 1980 (delegado), Barbados, 1979 (subde 1993. - Gilda Maria Ramos Guimarães, Chefe do
chefe).
__
IX e X Assembléias Gerais Ordinárias da OEA, La Paz, . Departamento do se!viço Exterior.
1979, e Washington, 1980 (delegado).
(A Comissão de_ Relações Exteriores e Defesa NaCiOnal.)
XI Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral
da Organização dos Estados Ameticaiios (OEA), Castries,
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - 0 ExpeSaint Lucia, !981 (delegado).
diente lido vai. à publicação.
.
.
VII Conferência Interamericana de Ministros do TrabaSobre
a
mesa,
_:Ct:)_lllYnicaÇões
que
se:@o
lidas_
pelo
Sr.
lho, São Domingos, República Dominicana, 1982 (delegado).
I<:> Secretário. --- - IX Reunião da Comissão Jntergovernamental BrasilSão lidas as seguintes
URSS para a Cóopefação Corriércial, Ecorióriika, Científica
Brasília, 23 de dezembro de 1993
e Tecnológica, Moscou, 1983 (delegado).
Excelentíssimo Senhor
V Centenário do DescObrimento da América, SãO José,
Senador Humberto Lucena
1988 (chefe).
DD. Presidente do Senado Federal
VI Sessão do Comitê Coordenador do CODEX AlimenNesta
tário para a América Latina e 0 C3.ri6e, Sáo José, 1989 (chefe) ..
Senhor Presidente,
.
_
·
Reunião Preparatória ao VIII Congresso das Na,Wes Uni~
Comunico a Vossa EX~elência qUe- ã--partff desta data,
das sobre Prevenção do Crime e Tratamento do Delinqüente, reassurrio t,nirl.has a,tivida~es parlamentares.
São José, 1989 (chefe).
.. .
._
· - - Cárdialriu~rite. - Seriador Alexandre CoSta:
Reunião de Cúpula Ibero-Americana, São José, 1989 (de_ ._ ._ -· ---__ · . .
legado).
~MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL
VI Reunião Ordinária, CADESCA, São José, 1989 (cheDll;CRETOS DE 22 DE {)EZEMI!.RO DE 1993
fu).
.
Conferência: ESpã.ciâ.l deis Anléricas, SáO ÍOSê-; 1990 (crie~
O Presidente da República, no uso da atribuição que
fe).
lhe confere o art. 84, inciso I, da Constituição, reSOlve
.. u1..1
·'!I km· .
EXONERAR, a pedido,
Reunião de Cúpula Presidencial de Punta Arenas, São
ALEXANDRE ALVES COSTA do cargo de Ministro ·
José, Dezembro, 1990.
__ -,.,. --_, -.;, f •
de Estad9 da Integração Regional.
Presidente do Grémio Literário do Colégio Pedrp I~, ln~
· ·Bra•ilia, 22 de dezembro de 1993; 172• da Independência
ternato, 1957.
··
e 105' da República. - Itamar Franco.
VíCe~Presidentc e Preside~!~ ,cm exerc~c!~ da A;ssociação
Metropolitana de Estudantes S.eC\Indários, !958.
.
Ofício GAB-SHN n• i/93
Prêmio de História, y~?gem à Europa (Portar'iã n9 _229
Brasilia, 23-de dezembro de 1993
do MEC), 2/julho/1957.
.
_ ·. . . . __
.
Excelentíssimo Senhor
Chefe do Gabinete Civil do Governo de GoiáS, 1964.
Senador Humberto Lucena
Oficial de Gabinete do Presidente da República, 1964/65.
Rre~idente ~o; Sei!.PÍ>.Fe:deral
Secretário ParticUlar do Presidente da República,
Nesta ,_.. _, t
_ , , •
, ~ •
,
1965/67.
Senhor Presidente, _
___ ~. ,
Co~uníco a Vossa Excelência qUe estou-reassumindo,
Subchefe para Assuntos·~~-r!amentar_e~_do Ga~iq~tp kCi.v~
nç_~J:;t ç:f.~~a_,: P.l!laQci~to _d_e_Âe_na~or da República pelo Estado
da Presidência da República, 19~5/86.
, } . ., - _.
Subchefe para Assuntos Institucion::lis do Gabine_te Civil
dQ Pj'lU.Ít in_t~gr~1,1dq f1 Bancada d9 P.FL.
da Presidência da República, 1986/87. _-·c
. .
_
·
cç.-=----_Atencipsaqrente, --Sen~dor Hugo Napoleão.
Assessor do Gabinete Pessoal do P~esidente__ da_ Repú~ OF. n' 474/93
b!ica, 1987.
. .•
Brasflia, 23 ·de dezembro de 1993
Ministro de estado da Cultura, 1993. _;. __
E"xm9 Sr.
· Membro da "American Politicai Science Association".
senador Humbeito Lucena:
Membro da '"American Society of Intêtnatiortal LaWn:
DD. Presidente do Senado Federal
Nesta
Publicações:
"A Influência das Superpotências ·naS' 'Nações Un'idas",
Senhor Presidente; ' '
Revista Brasileira de Política lnternaciolíal, Ano XIII, n'
Em"virtúde do retorno do Senador José Eduardo de AnR
49/50, março/junho, 1970.
drade Vieíra::oomllnico ~-Võss~ Excelência que estou deixan-
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do esta Casa, nesta data, retomando ao Paraná, onde continuarei à inteira disposição do ilustre Presidente e dos demais

Senadores, com os quais tive a honra e o prazer de conviver
nestes quatorze meses.
No ensejo, renovo a Vossa Excelência os protestos de
estima e consideração.
~
Cordialmente, - Senador Lutz Alberto Martins de 011·
veira.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO
E DO TURISMO
DECRETOS DE 22 DE DEZEMBRO DE 1993
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, incis-O I, da Constituição, reSolve
EXONERAR, a pedido,
JOSÉ EDUARDO DE ANDRADE VIEIRA do cargo
de Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
.
_
_ .
. . .
BraSJ1ia, 22 de dezembro de 1993; 172• da Independência
e 105" da República. - Itamar Franco.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- As com uni·
cações lidas vão à publicação.
Sobre a .mesa, projetes de leis que serão lidos pelo Sr.
l>' Secretário.
São lidos os seguintes.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 161, DE 1993
COMPLEMENTAR
, Altera a Lei Complemeninr n• 64, de ll_de.malo
de 1990, estatuindo prazo único de 6 (seis) meses para
desincompatibilizações.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1<? As alíneas g e I do inciso II e as _alín_eas __ ._,
b e c do inciso IV do art. 1• da Lei Complementar n• 64,
de 18 de maio de 1990, passam a vigorar Com a redação seguinte:
,"Art. 1<?

·····~····•••••n••••••·•••••· .. ··•·••••••••••••• ..

II -para Presidente e Vice-Presidente da Repú·
blica:
g) os que tenham, dentro dos 6 (seis) meses ante-

riores ao pleito, ocupado cargo ou função de direção,
administração -ou representação em entidades representativas de classe, mantidas, total ou parcialmente,
por contribUições impostaS, -pelo poder público ou com
recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social;
I) os que, serVidores públicos, estatutáriOs ou não,
nos órgãos ou entidades da administraÇãó direta ou
indireta. da União, dos Estados, dO DiStfitO-Federal,
dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo poder público, não Se afastarem
até 6 (sels) -meses ãntes do pleito, garantido o direito
à percepção dos seus vencimentos integrais;
, , , • • • • • • ~· • • • • • • •~ • • • • • ~·•• • •·•~• co .-..' • • • • n

• • • • • • • •-• .,..,_,., • •

"'"''ê"'

IV- Para Prefeito e Vice-Prefeito;
a) no que lhes for aplicãvel, por identidade de
situações, os inelegíveis para os cargos de Presidente
e Vice-Presicente da República, Gov.ernador e Vice-
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Governador de Estado e do Distrito Federal, observado o prazo de 6 (seis) meses para a desincompa·
tibilização;
b) os membros do Ministério Público e Defensaria
Pública em exercfcio na comarca, nos 6 (seis) meses
anteriores ao pleito. sem prejuízo dos vencimentos integrais;
c) as autoridades policiais, civis ou militares, com
exercício no Município, nos seiS meses anteriores ao
pleito;"
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A Lei Complementar n<? 64, de 1990, fixa erri seis--meses
quase todos os prazos de desincompatibilização para finS de
participação em eleições. As exceções são poucas; dirigentes
sindicais (quatro meses); servidores públicos em geral (três
meses); e, se as eleições forem para Prefeito e Vice-Prefeito,
quatro meses para todos os abrangidos por incompatibilidades.
Ocorre que, segundo nos parece, essas excepcionalidades
atentam contra o princípio da isonomia-, uma vez que não
enxergamoS condições especiais que as justifiquem.
- Por essa razão, entendemos como justo o estabelecimento
de um prazo único de desincompatibi-lização para todos os
que, incorrendo em impedimentos, pretendam se candidatar
a cargos eletivos~
A opção pelo lapso de 6 (seis) meses se jústifica por
ser esse o espaço de tempo insculpido na Constituição Federal,
para os casos de incompatibilidades nela disciplinados (CF.
art. 14, §§ 5•, 6• e 7•) e também o prazo mais adotado na
própria Lei Complementar n• 64/90.
Ante o exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares
para a aprovação da presente proposição que, como visto,
destina-se a corrigir distorções hoje existentes na chamada
uLei das Inçlegibilidades".
Sala das Sessões, 27 de dezembro de 1993. -Senador
ôcla~r S~ares.·
·

LEGISLAÇÃO CITADA
CON~TITUIÇÃO"DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CAPÍTULO IV
Dos Direitos Politicos
- Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto diretb e secreto, com valor igual
para todos, e, nos termos .da lei, mediante:
§ 5<? São inelegíveis p3ra os mesmos cargos; no período
subseqüente, o Presidente da República, os Governadores
de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver
sucedido, ou substituído nos seis meses- ariteriores ao pleito.
§ 69 Para concorrerem a outros cargos, o Presidente
da República, os Governadores de Estado e do DistritO federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos
até seis meses antes do pleito.
§ 79 São irielegíveis, no território de jurisdição do titular, o cónjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o
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segurido grau ou por adoção, do Presidente da ~eplíblica,
de Governador de Estado ou Territ6rio,-do Distrito Federal,
de Prefeito ou de quem os 1-!aja substituído dentro dos seis
meses anteriores ao --pleito, salvo se já titular de mandato
eletivo e candidato à reeleição.
-

.. ··················-·-······--....:_:;..·-·······~--~·················"'...._- .........
LEI COMPLEMENTAR N' 64,
DE 18 DE MAIO DE 1990
Estabelece, de acordo com o art. 14, § 9~, da Consti~
tuiçáo Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação ·e determina outras providências.

.................................. ..... .......................................... .
~

~~

(A Comissão de Constituição, JUstiça e Cidadania.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 162, DE 1993
Altera a redação do art. 22, da Lei n~ 8.460, de
17 de setembro de 1992, para estender os benefícios
do auxilio-alimentação aos servidores com jornada de
trabalho igual ao superior a vinte horas semanais e dá
outras providências.

O Congresso Nadon3l decret.f.
__
. _
Art. I • O art. 22 da Lei n' 8.460. de 17 de setembro
de 1992, passa a vigorar, mantidos gs_inçi~os e_o.parágrafo
único, com a_seguinte redaçã_o:

"Art. O art. 22. O P"oâer Éxecutivo disporá sobre
a concessão de auxilio-alimentação a serVidores civis
dos órgãos da AdministraçáO-dire_ül, autárquiCa e fundacional sujeítOs à jornada de trabalho igual ou superior a vinte horas semanais, o.bseryaçloS: os seguintes
procedimentos e critérios:"
Art. 2•) Esta lei entrará em Vigor n~ ctãi~ _ de sua_-publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A concessão de auXI1ió-a!iinentação aos serVidores públicos1 hoje restrita aos sujeitos à jornada de trabalho que quarenta horas semanais, deve ser estendida aos demais servidores
por razões de justiça, em respeito aos princípios· isonômicos
que norteiam a disciplina das relações o poder público e seus
subordinados. Embora a a lei atribua a este auxílio natureza
não-salarial, a verdade é que, na realidade prática, o benefício
repres-enta verdadeiro salário, moi"inente quarido os vencimentos dos servidores encontram-se achatados e, se não houvesse complementação, muitos não receb~riam sequer o salário mínimo.
·
~
Limitando, por otitro lado, a concessão deste auxnio ãos
servidores submetidos ao regim.é de quarenta- horas,- a norma
legal desconhece o tempo despendido para o deslocamento
até o local de trabalho, que pode impossibilitar, em razão
deste acréscimo temporal, a realização tlas refeições no ambiente residenciaL
A igualdade de tratamento deve ser dispensada a todos
os servidores em razão de princípio constitucional. Fatores
obj~trVos indicam que não se justifica a diferenciaçã-o estipu-

lada na lei. Estas razões -nos lnd_uzem a apresentar_ proposta
que preteride corrigir tal injustiçã. Em face dessas considerações esperamos contar com o
apoio dos nobres pares para a ap~ovação do presente projeto.
~~ Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1993. -. Senador
(!~..ac!r Soares ..
o

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 8.460, DE-17 DE SETEMBRO DE 1992
_Concede antecipação de reajuste de vencimentos,
e de soldos de servidores civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências.
Art. 22..__ O Poder ExeCutivo disporá sobre..aconcessão
de auxnio-alimentação a servidores civis dos órgãOs da Administração direta, autárquica e fundacional sujeitos à jornada
de trabalho de quarenta horas semanais, observados os seguintes procedimentos e critérios.
, __ , _!~alternativamente, a_ concessão de tíquetes ou a contiâtação de serviços de terceiros;
I I - reembolso de parcela de custo do benefício pelo
servidor, em índice proporcional à sua remuneração;
III- inacumulabilidade do benefício alimentação com
outros de espécie semelhante, tais -como casa-básica ou vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxilio-alimentação-; ·
~
IV -diferenciação· do valor do benefício em razão do
efetivo_ custo_ de_ refeiçõeS nas diferentes localidades.
-____ Parágrafo úníco. ct â.ifXí1io-alilnentação não _será, em
-hipótese alguma:
- a) pago em dinheiro;
b) incorporado ao vencimento, remuneração, provento
ou -pen:sao;
·
c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in natura.
Art. 23. O Poder Executivo dará prioridade, dentre os
programaS de trabalho a cargo do Ministério do Trabalho
e da Administração, ao Programa Nacion-al di Treinamento.
QualificaÇàO e- -Desenvolvimento do Servidor Público, para
implantação do qual serão destinados, a partir do exercício
de 1993, nos termos da Lei Orçamentária, recursos· específicos
correspondentes a 1% do valor da folha dC pagamento.

(A ComisSão de Constituição, Justiça e Cidadania- Decisão Terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Cliagas Rodrigues)- Os projetas
serão publicados e remetidos às ComisSões competentes.
Sobre_~_rne_sal- requerimento que será lido pelo Sr. 1~
secre'tá!io. É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 1.448, DE 1993
Requeiro, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento
Interno, licença para tra,~ªmento de _saúde, no período de
16 a 25 de -dezembrO-de 1993, confOrme laudo de lnspeção
- -médica anexo·.
Sala âaS Sessões,-21 -de dezembro de 1993. -Senador ·
Rachid Saldanha Derzi.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requerimento está devidamente instruído com o atestado médico previsto no art. 43, inciso I, do Regimento Interno.
Em votação o--re·querirhen.to.
- Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
•
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 19 Secretário.
São lidas as seguintes
Exm 9 Sr.
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do
Senado Federal
Hydekel Freitas, Senador pelo Estado do Rio de Janeiro,

vem comunicar a V. Ex~ que se ausentará do País no período
de 23 de dezembro de 1993 a 10 de janeiro de 1994.
Nestes Termos
P. Deferimento

Brasma;-22 de dezembro de 1993. -Senador Hydekel
Freitas.
Ofício GAB·SHN-n' 002/93
Brasília, 23_de dezembro de 1993
Excelentíssimo Senhor
Senador Humberto Lucena
Presidente do Senado Federal
Nesta
Seilhor Presídente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência pãra
comunicar que, de acordo com o disposto no art_. _39, alínea
a,do Regimento Interno, estarei ausente.nos trabalhos desta
Casa em virtude de viagem ao exterior, em caráter partícUiar,
. no período de 25 de dezembro a 12 de janeiro de 1994.
Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão.
Bras11ia, 23 de dezembro de 1993.
Exm'-' Sr.
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa ExcelênCía, térihO a honia de
comunicar-lhe que, terminada a licença, em cujõ gozo me
achava por estar exercendo o cargo de Ministro de Estado
da Indústria, do Comércio e Tuiismo, reassumo, hoje, o exercício do_ meu mandato pela representação do Estado do Paraná.
-Respeitosamente, -Senador José Eduardo de Andi-Bde
Vieira.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO
E DO TURISMO
DECRETOS D.E 22 DE DEZEMBRO DE 1993

OPRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso I, da Constituição, resolve
EXONERAR, a pedido,
·
JOSÉ EDUARDO DE ANDRADE VIEIRA do cargo de
Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo~
Brasília, 22 de dezembro de 1993; 172'-' da Independência
e 105-? da República. -Itamar Franco.

............ , ............. ..
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigue;)- As com uni·
- cações lidas vão à publicação.
- A Presidência recebeu do Tribunal de Contas da
União os Avisos n' 1.012 e 1.013, de 1993, de 21 do corrente,
encaminhando os relatórios de atividades-relativos ao primeiro
e segundo trimestres do corrente ano.
Os expedientes serãO encaminhados à Comissão de Assuntos Económicos para conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Relatório n9 5,
de 1993-CN, dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito~ cij_ada mediante O Requerimento do Congresso
Nacional n9 9219?. destinada a investigar as causas~() endividamento do setor agrícola, o elevad_o cus_to de seus_ financi.c:lmentos e as condições de importação de alimentos nos exercícios·de 1990 a 1993.
O Relatório n' 5, de 1993-CN, será publicado em
_ suplemento à presente edição.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidêncüi. iecebeu do Banco Central _do Bra_sil o Qfício. n'-'
3.568-1/93, de 22 do corrente, encaminhando a complementação dos documento_s_ necessá:dos à instruçã9 do Of(cio n-?
$1178/93..
.
. .
. ... . . - . .
. -o- expediente será despachado à ComisSão de Assuntos
Económicos, para Ser anexadó ao processado da matéria em
refe_rêiiCiã,
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao n'ôbre Senador Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB -DF. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores:
Este mundo que Marshall MacLuhan previra, em plena
efervescência dos anos sessenta, estar em vias de se transformar em uma aldeia global, por força do fenômeno da comunicãÇãO de massa. sofreu transformações que nem mesmo o
mais-delirante dos futurólogos seria capaz-âe prever.
De fato, transformamo-nos em uma, aldeia global, na
medida em que os acontecimentos de hoje na Bósnia, em
Mogadíscio ou em Palermo nos atinge!ll diret~mente, dentro
de nossas casas; afetam nosso cotidiano e nos tomam cada
dia mais solidários ou ~quem sabe? - até mais conive-ntes.
Cada vez mais o mundo é um mundo só.
Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais o mundo é um
aglomerado de muitos mundos.
Cada vez mais os homens se descobrem mais iguais e,
a ca:da passo desse processo de descoberta, Paradoxalniente,
mais diversos.
Na realidade, essa imensa aldeia, que _é o mundo atual,
está renascendo em roupas típicas.
O nosso mundo está viVendo um processo que tem sido
capaz de recuperar línguas estranhas, quase mortas, de_reinventar países que a maioria de nós nem suspeitava ainda sObrevivesse sob a capa oficial de Estados multinacionais, processo
apoiado em fortíssima teildência que consegue dar voz a povos
até aqui ocultos no seio de Estados precariamente equilibrados
sobre o pedestal do orgulho de suas diferenças culturais.
Uma Europa, por exemplo, floresce hoje diante dos-olhos
de todos nós, parecendo querer realizar o -vatiCínio daquela
"Europa das Nações" apregoada pelo General De Gaulle
há quase quarenta anos .
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Para financiar, quem sabe, o fenômeno do século: o milaA Europa, que o mundo vê não sem_ apreensão~ alcança
gre da reunificação de duas Alemanhas hostis e antípodás
o seu intento de unificação por cima de todas as diferenças
ou para mitigar, quem sabe, o Terceiro Mundo que a Europa
que fizeram daquele território civilizãdo o palco de tantas
· lutas bárbaras.
_
acabou ~e descobrir ali mesmo às suas portas, na miséria
humilhada dos países do Leste.
Rearranja-se o espaço, muda-se a geografia, mOVein-se
as rodas do poder.
Mas, nesse novo mundo que se esboça, não parece _ter
E nesse rearranjo de espaço, nessa ressurreição de gelttes
sobrado muito espaço para países com-o o nosso.
e de línguas, enquanto aglutinam-se novas forças e refazem-se
Nós~ da América, que há mais de quinhentos anos fomos
o Novo Mundo, para que mundo afinal nos dirigimos-?
as alianças políticas, reconstrói-se, enfim, um outrtdfiU,ndo
novo.
Que mundo_ é e~_se que nos aguarda no limiar do terceiro
milênio? Seremos nele ainda um Mundo Novo?
Um mundo onde a_ paz abandonou o vocabulário da poeNesse- novo müilâo que nasce sob os nossos olhos, não
sia e passou a integrar a linguagem da política, dos negó_Gios
e das comunicações.
- ·· ·-·
·
podemos saber onde ficaremos. Mas podemos dizer que, se
nada mudar, continuaremos a viver na periferia do poder,
Uma paz que, talvez pela primeira vez em nos·sa Iónga
ã margem do concerto geral, caudatários e cQadjuvantes nesse
história, náO se faz mais como o resultado de uma imposição
processo.
unilateral de força, como uma Pax Romana em versão mais
moderna.
O Br~sil é o resultado de tendências diversas daquelas
que estimulam a subdiv~são da Europa de hoje, como já havia
Nem mesmo uma Pax Americana, pois a América, nesse
ocorrido antes com a Africa, poucos anos atrás, e continuacontexto, ganha espaço, mas petde fõrça; ganha poder, mas
perde mercado. Nesse contexto, ganhando aqui, perdendo
a ocorrer.
O nosso Brasil, é verdade, desconhece os horrores das
ali, os Estados Unid9s são também mera peça na engrenagem,
não a máqu-ina que tudo move.
guerras tribais que tanJo sangue e tanta dOr" causaram ainda
ontem aos- povos da Africa e que tanta desgraça espalham
Tanto quan!o os outros pafses, os Estados Unidos da
~
hoje também pelos campos da Europa.
América são hoje um poder relativizado.
Somqs um país-cpntjnente_, com uma coesão interna quase
Essa relativização, que nasceu da queda do Muro de Bermágica. se levarmo-s
conta o tamanho descomunal de nosso
lim, do desmantelamento do império soviético, que creSceu
território. Somos um país enorme que durant~ muitos anos
com o despertar chinês para a economia de mercado, completa-se com a consolidação e o esgotamento do modelo dos
se preparou para um futuro maior ainda, e que hoje vê todos
os seus sonhos de grandeza ameaçados.
tigres asiáticos. Perfaz-se, enfim, em uma rede de interdependência cada vez maior e mais forte.
Talvez ainda haja tempo de reverter .esta tendência perEssa relativização não depende hÚje-de um eixo central.
versa e implantar entre nós as bases que nos cotiduzirão à
ocupação de um espaço melhor no mundo novo que se constrói
Nenhum país detém agora a hegemonia; nem mesmo os Estaao nosso-redor.
dos Unidos escapam a essa tendência, pois não é à-toa que,
Talvez ainda sobre algum espaço para nós no Novo Munpor trás do sucesso político e comercial do NAFTA, simbolicado!
mente, os Estados Unidos se juntam ao México ·e ao Cã.nadá
para realizar o seu antigo sonho de serem, de fato, os verdaE que nesse mundo a paz não seja nunca uma novidade
precária e passageira.
deiros Estados Unidos da América do Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bemt)
Um mundo interdependente, um mundo de paz, onde
as guerras se dão apenas nos recintos fechados e sofisticados
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo
como esses- Onde o GAIT decide as guerras dos subsídios
a palavra ao nobre Senador João Calmon.
à agricultura da França contra os Estados Unidos, dos produtores mundiais de arroz contra as barreiras intransponíveis
do mercado do Japão, das tentativas dos detentores de tecnoO SR . .)OÃO CALMON (PMDB - ES. Pronuncia o
logia de ponta para submeter países como o nossó a um estado · segUfnte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
passivo de dependência e submissãO. Temas que; em outras Srs. Senadores, aproveitando esse intermezzo das festas de
épocas, acenariam PerigoSamente para a luta armada e_ para
Natal e das comemorações do Ano Novo, desejo comentar
o conflito entre os povos, mas que hoje se resolvem e se
alguns temas que se revestem de extraordinária importância,
discutem, como verdadeiras batalhas, porém dentro dos limipublicados nos últimos dias por vários jornais do eixo Rio-São
tes de uma tradição civilizada, onde se acredita que as diferenPaulo.
ças podem ser resolvidas por meio_ de tratados e acordos.
A mídia impressa e eletrónica tem dado o necessário
Tenninada a guerra fria, nasce um mundo em que quie indispensável relevo às operações e às investigaÇões d.a Conhentos bilhões de dólares investidos pelas d~as potências
missão Parlamentar de Inquérito sobre o Orçamento. Esse
na corrida armamentista - nas artes da morte -podem,
trabalho altamente meritório, e que conta com o nosso aplauteoricamente, ser aplicados agora nas artes da vida.
so, terá de provocar conseqüências
outraS áreas. Neste
Mas não é assim, infelizmente, que as coisas acontecem.
momento em que a CPMI se api"oxima âo fim de suas investigaExiste, de um lado, um~ indústria_b_éli_~ que nunca se conforções, nós, que pertencemos ao Poder Legislativo, devemos
mou em ficar ociosa e. ao mesmo tempo-, um quadro de miséria
orgulhosamente proclamar que, em nosso_ País, a iniciativa
e fome que explode como uma bomba em nossas casas a
da apuração dessas graves· distorçóes ou, para sermâs ainda
cada vez que, nesse mundo tão pequeno, a imagem dos menimais realistas, desses desfalques ao Tesouro Nacio_nal, partiu
nos nus de Biafra, Somália ou, aqui mais peito, em Pernamdo próprio Congresso Nacional, com a criação de uma Comisbuco ou mesmo na periferia de Porto Alegra proclama a nossa
são Parlamentar Mista de Orçamento. Estão sendo levantadas
incompetência, agride a nossa consciência. ·
todas aS denúncias, está sendo investigado o. pafrimónio de
Para onde e~tarão indo aqueles dólares?
todos os acusados, eStá sendo suspenso o sigilo bancário em

em

-em-
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território naCional e já se cogita de uma providência seme-

lhante na área dos chamados paraísos fiscais.
Erros, crimes, pecados, tudo isso é ínererite -ã miserável
condição humana a que todos nós pertencemos. Entretanto,
nesse episódio há um detalhe, que é um motivo de orgulho.
No Brasil, essa iniciativa de realizar uma_ampla e profunda
investigação na área de atuação da Comissão Parla~entar
Mista de Orçamento, com revelações que têm estarrecido
não apenas a opinião pública do_ Brasil, mas a de todo o
mundo, partiu do próprio Congresso Nacional.
Um país altamente educado como a Itália desencadeou

a hoje famosa operação "Mãos Limpas", procurando punir
severamente os membros do Parlamento que haviam cometido
crimes da maior gravidade_, inclusive !JO se_tor _financeiro. En~
tretanto, convém destacar que a operação "Mãos Limpas"
foi uriia iniciativa de juízes do NoiteOãlfá1íii enãOOo- própi;~
Parlamento.
Por outro lado, também no âmbito do_Congresso Nacio~
nal, orgulhamo~nos da existência de uma Comissão Parla~
mentar de Inquérito sobre evasão _fiscal, que tem recolhido
dados de extraordinária relevância. Se tivermos- a contrapartida do esforço· do Legislativo na área do_ Poder Executivo,
o Brasil passará a ter recursos mais substanciais pará a Educação, para a Saúde e para tantas outras áreas carentes.
Neste intervalo entre o Natal e o Ano Novo,--3.1guns dos
grandes jornais têm publicada reportagens impressionantes
sobre o saque que se realiza neste País, objeto, por exemplo,
de uma manchete da pág. 3 da edição de ontem do jornal
O Globo, do Rio de Janeiro. Eis o título da manchete:
"SaqUe no País chega a 140 Dilhões _de dólãres."
O jornal faz uma classificação entre as várias áreas responsáveis por esses rombos nos cofres públicos. A primeira áre-a
objeto de estudo, como não poderia deixar de ser, refere~se
à chamada "Máfia do Orçamento", com a seguinú:neferêncici:
"Avaliação preliminar da SubcomissãO de Ban_c_os
daCPidoOrçame:rltoindicaqueOsenvolvidosnamáfiã.
movimentaram mais de 100 milhões de dólares em suas
contas bancárias desde 1989. Até o final do mês passado, a subcomissão já tinha analisado 190 contas em
27 bancos_._"
---------Atualmente, está-se tentando, sob certas condições, uma
investigação na Suíça, -n-o -sentido de se levantar o sigilo das
contas secretas. O jornal adianta:
"Somente o Deputado João Alves (sem partido
- BA), o "mestre" dos anões, movimentou, em suas
13 contas bancárias, mais de 50 milhõ_es _de dólares
durante os cinco anos em que manipulou eri1endas."
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entidades sem registro jurídico. O principal beneficiado
foi o Deputado Fábio Raunheitti (PTB - RJ)."
A terceira área citada nesse levantamento são as empreiteiras, que têm estado na ordem do dia nessas últimas semanas
e por motivos facilmente compreensíveis:
"Superfaturaram os preços das obras públicas em
até 100%. Esfatlsticas de 1990 indicaramque 75% das
obras são encomendadas pelo Governo. Naquele ano,
a receita opúácional ·das obras foi de 24,8 bilhões de
dólares."
Outro rombo se refere ao FGTS:
"Foram desperdiçados 5 bilhões de dólares, nos
17 anos de existência do FGTS, com obras superfa---- - turaqas. O TCU constatou que no Gov-erno Cóllor houve um rombo de SOO milhões de dólares. A restituição
custaria hoje uma quantia superior a 1 bilhão de dólares."
O outro item se refere às atividades de PC Farias, com
esta legenda:
-- -

rc

'-'0 e_x-tesoureiro da campanha de Collor,
Farias, Sonegou cerca de 100 inflhôés -de dólareS através
de suas- empresas. Só nos dois pririleiros anos- do Governo Collor, PC adquiriu um patrimônio-avãliado em
1 bilhão de dólares."
A outra criminosa distorção refere~se ao INSS:

•·só no 'Estadõ-ciO-R.JO-, -a Ci~adrliha de--tra~ditdoies
da Previdênci;;t Social causou prejuízos de mais de 550
mílhões de dólares, segundo ciílCufos do próprio lNSS.
O Instituto espera ser feSs3.teído em pelo menos 40%
desse montante"- O-otimismo deve ser sempre culti-- ---vãd.O. -~--~
~o~
--o

-

o-

--

-

-

--

-

O outro item, provavelmente o mais vultoso, o mais traumatizante, está na área da sonegação de impostos, que tem
sido objeto, creio, de pelo menos uns dez pronunciamentos
meus aqui no Senado, os quais, segundo o MinistrO da Fazenda, Senador Fernando Henrique Cardoso, o inspiraram a pedir
a instalação de uma Comissão Parlamentar, cujos primeiros
resultados são realmente estarrecedores.
Afirma O GlobO:
.
"A Receita Federal estima que, para cada cruzeuo
que arrecada, um cruzeiro é sonegado. Assim, o Govemo deixa de arrecadar, anualmente, algo próximo
a 80 bilhões de dólares, apenas 30 bilhões de dólares
menos do que o total da dívida externa."
·

A CPI do Orçamento está agindo exemp1arinente e, já
Como_ tenho atuado _com muita freqüência e com muita
no próximo mês, teremos..ampla divulgação das conclusões _dedicação nesta área da CPl da Sonegação Fiscal, posso assea ·que chegaram os seus niembros.
gurar, sem nenhuma margem de dúvida, que o total da soneA segunda denúncia se refere a subvep_ções sociais. __[?i_7: ___ gaçã_o_dej_mpostos é muito superior aos 80 bilhões de dólares
constantes dessa matéria do vespertino carioca.
o texto:
- -·-''O MiniStériO -da Ação Social liberou 152,7 miOutro tópicO da matéria de O Globo_ tem o título de.
lhões de dólares em subvenções s_o_ciais_ para entidades
"Obras Faraónicas":
filantrópicas de todo o País entre 1989 e 1992. Não
houve fiscalização da aplicação desses recursos, libera"O Governo desperdiça anualnienl:e 650 milhões
de dólares só com juros- de seis projetas de geração
dos a fundo perdido, e a CP! do Orçamento suspeita
de en~rgia que não sabe- se serão concluídos. Só as
que 50 milhões de dólares tenham sido desviados_. _Sesobras da Hidrelétrica.de Xingó foram supei"faturadas
senta e um rriilhões de dólares foram para 57 entidades
em 1 ,5 bilhão de dólares no Governo Collor."
do Rio, apurou o TCU. E 26 milhões de dólares para
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Obviamente, a projetada CPI sobre_ as empreiteiras fará
uma devassa muito mais ampla, mãis profunda e mais completa nessa área.
O oUtró ponto refere-se a grãos:
"Em fevereiro de 1993, o Governo detectou que
cerca de 13 milhões de top.eladas de grãos - 20%
da safra estimada em 67 milhões de toneladas- seriam
perdidos. A conta chegaria a 6 bilhões de dólares se
contabilizada a perda total do setor."
Outro item refere-se a distorções, crimes, e fraudes na
área da saúde:
·
"Anualmente, cerca de 1,5 bilhão de dólares destinados ao setor é desviado. Em março de 1981, a compra
de 2,6 milhõeS de dólares em seringas pelo Ministério
da Saúde, sem licitação e a preçossuPerfaturados, causou um prejufzó de 42,8-milhões de dólares."
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Um outro item focaliza a LBA:
"ALBA comprou, em 1990, 186 mil cestas básicas
sem concorrência, pagando 5,9 milhões de dólares,
20% adma do \!alor do mercado. Em 1991, a então
primeira-dama Rosane Collor ~istribuiu ilegalmente
para Canapi 868 mil dólares."
O item seguinte aborda o programa SOS-Rodovias:
"DejX)iS de ver revogado seu decreto que dispen~
sava de licitação as empreiteiras que participariam do
projeto SOS-Rodovias, orçado em 500 milhões de dólares, o Secretário Nacional de Transportes, Marcelo Ribeiro, demite-se."
Acrescento que, até agora 1 I;Lão se conhece nenhuma conseqüência concreta do escândalo do programa_SOS-Rodovias.

Um outro ponto di~ respeito a poços:
Devo acrescentar a essa matéria tão impreSsionante do"O escândalo do DNOCS revelou que, dos 25 mil
jornal O Globo que, quando era titular da Pasta da Saúde,
poços abertos pelo órgão até 1993, 18 mil foram em
o Professor Adib Jatene, com ·a coragem que o- ciiacteriza,
terras particulares. O TCU constatou superfatul"ã:ineitrevelou que, no Brasil, "hospital é assunto de interesse de
to de 302 milhões de dólares na construção de nove
barragens feitas no Nordeste pelo DNOCS."
empreiteiros". Eles cuidam também da elaboração de plantas,
superdimensionam as áreas do hospital, sem levar em conta
Restam apenas quatro itens, Sr~ Presidente, Srs. Senaas despesas de custeio e manutenção que; obviamente, são
dores.
muito elevadas.
lodenização. Em março de 1991 a Justíça condenou o
Fiquei tão ~mpressionâdo- com o depoimentO Cio então . ex-Presidente JoãO Figueiredo e políticos a pagarem -à Uriião" ·
Ministro Adib Jatene que tive a oportunidade de declarar ·59 milhões de dólares pelo prejuízo causado pela indenização
que via naquele eminente médico uma fígura de homem públi~
à Companhia Vale do Rio Doce na suposta exploração do
co, de estadista, que mereceria a cogitaçãO que então circulava
garimpo de Serra Pelada.
de vir a ser um dia Presidente da República Federativa dO
lmóveis.Pelo menos 1 milhão e 800 mil dólares foram
fu~.
.
.
.
.
..
..
perdidos pela ª'ntiga Superintendência de Construção -e Ad!lliOutro item da matéria que estou aprese~tando refere-se
nistraçãó- de Imóve_is - SUCAD. QuatrO enipres3S- foram
à alimentação:
pagas sem executar o serviço: reformas e troca de redes de
"Em 1992, uma CPf devassou os cinco -maiores
esgoto em 21 prédios do Governo.
programas do Governo destinados a combater a fome.
Liquidações. Somente com a liquidação da subsidiária
Resultado: de cada 10 dólares que safam de Brasília,
em
Nova
Iorque da Interbrás, o Brasil perdeu, pelo menos,
apenas 3 transform~vam-se em alimento para a popu12 milhões e 200 mil dólares. O liquidante, WilsonJosé Peroni,
lação_ carente.~·
pagou valores muito acima dos previstos para fechar os acorOutro nem -está in~e_tido na área que é a minha obsessão
dos de indenização.
- a Educação - e refere-se à merenda escolar:
Finalmente, um item deveria cobrir de vergonha todo
"A Fundação de Assistência ao Estudante_~ o p. ovo brasileiro, já que as vítiinas não tém nenhuma capaciFAE, comprou a preço sUperfaturado 128 mifhões de dade_ de reação. E o item "Crianças". Em 1991. a ex-Presidólares em merenda escolar. A operação foi concre- dente da Fundação Centro Brasileiro para a Infância e a Adotizada no dia em que Cãr1os Chíarelli deixou o Minis- lescência, Maria de Fátima de Omena e seu marido, o Deputério da Educação, em agosto de 1991."
tado Francisco das Chagas Porcino, foram acusados de desvio .
de mais de 1 bilhão de cruzeiros reais.
Segue um tópico sobre a VASP. E o texto acentua:
Há também a outra denúncia feita pelo Ministro do Tra"Privatizada, a VASP refinanciou, em setembro
balho, Walter Barelli, publicada no jornal O Globo de hoje,
de 1990, uma dívida de 276 milhões de dólares com na página 5, 1• seção:
o Banco do Brasil. Em outubro, o Presidente da PE"Rombo no FGTS é de 29 bilhões de dólares."
TROBRÁS denuncioU pressõeS de PC Farias pãra
Por outro lado, ainda no dia de hoje, a Folha de S .. Paulo
aprovação de outro empréstimo de 40 milhões de dóladestaca em manchete, na página 5, primeiro cadern-o, ''Natal
res à VASP."
teve menos comida do que o de 92. É a opinião de 41%
item segUinte' ierere~se u~Pfoblema que muitos das famílias pesquisadas pelo DATAFOLHA em cinco capitais:
consideram crónico, mas que, obviamente_,_não é insolúv_el:
7% diiem não ter comido nada".
o problema dos usineiros. O jornal enfatizã:
Na mesma página~ o mesmo jornaf, sob o subtítulo ''Di"O Governo Collor refinanciou a -dívida de 1,5 nheiro Público", publica uma manchete: .. Empreiteiro diz
bilhão de dólares de usineiros com a União. Os deve- que há corrupção para liberar verba". Essa é uma matéria
dores foram beneficiados com prazos de 100 meses
de um dos jornalistas mais vigilantes da imprensa do nosso
a 15 anos para pagar. A Procuradoria~Geral da RepúPaís, Gilberto Dimenstein, que me dispenso de ler porque
blica contestou, mas o acordo foi mantido."
·
vou incorpõtá-la a este pronunciamento.

o

a·
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, o mesmo jornal, Folha

de S. Paulo, publicou no dia 19__de_dezembro _e_m__s_u_a_página
central impressionante mapa da miséria com O título '~Brasil
não sabe qual é o tamanho de sua fome,.. Outro título •·o~snu
trição diminui com educação". Até a desnutrição díminuLCOm ·
a educação, diz o Dr. Peliano em entrevista a _Gilb_er.tp Di~
menstein, jornalista que tem feito impreSSiórt3.nteS. denúncias
sobre o problema, ainda insolúvel, dos_ menores abandonados.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Ministro Fernando Henrique Cardoso, há poucos dias, ordenou uma_ devassa fiscal
contra a especulação, dando severas instruções ao Se.cret.ário_
da Receita Federal, Osíris Lopes Filho, para intensificar ainda
mais o esforço de combate à _sonegação no Brasil, que tenho
focalizado aqui com muita freqüência. Felizmente, ao que
parece, a luta contra a sonegação está apresentando resultados
altamente apreciáveis, registrando um aumento de receita
mensal de 500 milhões de dólares por mês.
Obviamente, se esse esforço alcançar o êxito esperado,
teremos recursos_ suftcie_ntes para enfrentar esses_ problemas
de extrema gravidade que afligem o Brasil na atualidade.
Estou certo de que, corrigidas a(glmias falhas, já denunciadas por miin neste plenário, e que constam do Programa
de Estabilização do Governo Itamar Franc:o, na área do Ministério da Fazenda, que está amplamente descrito na Exposição
de Motivos n"' 395, de_7__do_ __corre_nte._mês, o Brasil poderá
melhorar, senão espetacularmente, mas melh.orar raz.oa"'elmente, no próximo ano, e nos anos seguintes, se for dada
realmente uma prioridade, para valer, à luta contra a sone. ---·-·-'·-·-'"""'""'"'""'·--·- ·----"""· ______ _
gação de impostos;
Deixo aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, este registro
que me parece_ da maior relevân_cia, cujas revelações_ ne:m
sempre são acolhidas pela grande imprensa. Hoje, sem dúvida
nenhuma, até mesmo pela leitura de parte dessas matérias
muito importantes, podemOS obServar ·que·esramõs nO limiar
de uma nova era e que há uma decisão do atual Governo
de lutar_ com todas as armas d.e que dispõe contra a sonegação
de impostos. Por outro .lado,_ o_Congresso_ Nacional, através
da Comissão Parlamentar de Inquérito s.Obxe a..ComissãQ Mistfl.
do Orçamento, e já com outras CP!_ programadas, inclusive
abrangendo a ação dos empreiteiros, poderemos ter o ano
de 1994 caracterizado por uma reação saneadora, sem Precede_nte_s em nQs_so _País~ porque se nãu atingirmos as_ metas
aqui apontadas, será extremamente di_f_íc_il que a Nação não
venha a enfrentar uma convulsão social. Alguns dados divulgados são traumati\Zantes.. Temo$~ agora! tqdos os ingredientes
para esta catástrofe: a convulsão social._Se.d._e_r_rn~prioridade
à educação, à saúde, à an:ecadaJ;ãQ Q;Orr~t~- ºº~-impostos,
se procurarmos diminuir os fndíces de--põhteZá e-de miséria
que tanto nos envergonham e humilham e que são_ amplamente
divulgados por entidades internacionai_s,___q _Bn_tsil_ poderá -en~
frentar, sem dúvida nenhuma, a mais grave crise da sua His~L

.

Obrigado. (Muito bem!)

.....

..
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pondente a 1,3% do Prod!J..tO InteroQ_J;}ruto_(PIB), é suficiente
para abastecer, com JI_ma ce_s~a básic!lc mensal (3~- quilos), os
9,2 milhões de famí1ias indigentes do país durante dois anos.
___ A projeção da Coordenadoria de Abastecimento considera apenas perdas agrícolas decorrentes de deficiências nos
processos_ de colheita, transporte e armazenamento de grãos,
hortaliças e frutas.
'""-'Se fõsse- possível CalCular as perdas que ocorrem na
agroindústria, supermercados, restaurantes comerciaiS- e industriais e o desperdício das próprias donas de casa, o valor
seria bem maior", diz Rosalba Toledo, coordenadora de abastecimento.
"Ü númerO- é ·surpree-nde~te-. É uma demonstração inequívoca- de que a fome do Brasil, sob todos os_ aspectos, é
um absurdo e tem cura", diz o sociólogo Herbert de Souza
(Betinho), que lidera o_m_ovilneiito Açã_o_pela Cidadania contra a Miséria e pela Vida.
A miséria no Brasil já tem o tamanho do Estado de
São Paulo. Pesquisa elaborada pelo Instituto de Pesquisa Econôntica~Aplicada (Ipea), da Secretaria de Planejamento da
Pr_~si4êJJcia da República, estima em 31.679.095 O- número
de indigentes no país, o equivalente à população paulista.
São 9,2 milhões de famfiias cuja renda permite, no máximo,
a compra de uma cesta básica de alimentos por mês.
As histófías destes brasileiros formam uma espécie de_
manual de sobrevivência. Eles se alimentam de arro~ com
mandioca no norte de Minàs, comem ·cacto e farinha de milho
iló Sertão noidestino, garimpam lixões em Duque de C3Xías
(RJ) e, para enganar a fome, recorrem até ao turu, molusco
eXtiaído- de troncos molhados à beira do Tocantins, em Abaetetuba (PA).
Reginaldo de Souza Gonçãlves,_ 22, é um dos "loucos
da fOme" de Ouricuri (PE). Há cinço_anos surgirani. Os primei-ros sintomas de desequilíbrio mental, que os médicos associam
à subnutrição. "Ele fala besteira, conversa soz_inho e fica revoltado de _repente", contou sua mãe à Folha.
O mapa da fome tem contornos mais fortes no Nordeste,
onde cerca de 40% da população (17,2 milhões de pessoas)
- está na-linha da indigência, segundo o Ipea.
No norte _de Minas, estado que aQ_:r_iga 3,5 milhões de
indigentes, a seca arrasou as lavou,ras e agravou a_ miséria
nos 36 municípios que formam o Vale do J equitinhonha. Laura
Rita, 40. deu seu filho caçula qe um ano para poder trabalhar
na roça e arrumar comida para os outros quatro meninos.
Não é preciso ir-=- tão-Jonge. A fome está por todos os
cantos do País. A 20 km do centro de São Paulo, 2.000 indigentes freqüentam diafia.Õl.ente· o ·•sopão" do Ceagesp: Juliano,
10,_ ~um dos fregueses assíduos do prato de 400 gramas servido
pelO entreposto. Abandonado pela mãe- aõs dois imoS,- ele
perdeu o pai aos oito e hoje vive nas ruas da cidade.

DOCUMENTO A QU_ES-.E: REFERE; OS]{:_
- -"Não há falta de alimênto no mundo. A fome é reSultado
JOÃO CALMON EM SEU PRONUNCIAMENJ"O:
da pobreza, desigualdade SC?cial e ignorânçia", disse à _Folha
Edouard Saouma, di<etor-geral da FAO (Organização das
BRUNO BLECHER _ ..
Naç.ões_ Unidas para a Agricultura e a Alimentação). Segundo
Edítor do Agrofolha
ele, 786milhões de pessoas passam fome em todo o mundo.
Só na América Latina há 60 milhões de subnutridos.
O Brasil que passa fome se dá ao luxo de desperdiçar
US$5,4 bilhões em aliment.Qs por ano, segundo cálculo da
DOCUMENTO A QUE SEREFERE O SR.
Coordenadoria_ de: .Abast~çim~nt_(), da S~çre_t~_ri'\_~ta__Ag!}c~l~_
ióXO
i::A.LMON..
.. .
. . .·
.
tura e Abastecimento do Estado de São Paulo,_ 0_ v"<!lq_r_, ~Qrrr.e.~:,_.
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FHC ORDENA DEVASSA FISCAL
CONTRA ESPECULAÇÃO
Empresas que estão fazendo remarcações consideradas
abusivas serão investigadas pela Receita
Da Sucursal de Brasflia

O governo vai fazer uma devassa fiscal nas empresas
que estão fazendo aumentos de preços considerados abusivas.
O Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, disse
que o Banco Central não vai sancionar as ªspeculações, mesmo
que seja necessário elevar ainda mais os juros.
Ele disse que, em tese, existe a possibilidade de o Banco
Central restringir o acesso do crédito aos Consumidores. "Isso
sempre existe, mas não estamos pensando em trabalhar em
uma linha de coerção._ Além do que, te_ria efeitO iecesS:ivo",
disse FHC. O ministro prOcurOu respónsabilizai' apenas· ·os
especuladores pelo aumento da inflação.
"Não há nenhuma razão para a-iiúlação ir a 40%. Tudo
está sendo feito para a inflação cair. É uma atitude impatriótica
dos especuladores. Isso é uma bolha de exploração," disse
FHC. O secretário da Receita Federal, Osiris Lopes Filho,
disse que recebeu orientação do Ministro da Fazenda para
realizar uma ampla investigação em _tQdas as empresas que
estão remarcando seus preços. "Só estamos esperando a relação das empresas para iniciarmos a fiscalização," disse Osiris.
Os auditores vão analisar se a empresa está pagando em
dia seu tributos. Os fiscais poderão usar o chamado "ponto
fixo", que é o acompanhamento do faturamento da empresa
durante três dias para arbitrar quanto dev~rá ser arrecadado
de cada tributo em um mês.
FHC disse que "a situação -do Brasil é boa ... As reservas
internacionais são satisfatórias. A produção agrícola indica
que não haverá escassez de alimen_tos que jUstifiquem ã.umcqto_
dos preços-. O .Ministro acha que o Banco Centr3.rteln condições de enfrentar os bancos que quetem:··e1eVã.r--OS-jUrOs para
sancionar um inflação maior do que a atual.
"O gOverno não está em pâniCo. Temos recursos. Não
precisamos ficar acuados~ Não vamos aceitar esse jogo,., disse
FHC ao ser indagado sobre as dificuldades que teve o Banco
Central em colocar no mercado_ títulos com juros ;tbaixo de
49% ao mês na última terça-feira. "Não vamos- nos perder
por causa dos especuladores e nem por questiúnculas políticas.
Tenho certeza que 6 Congres5:o vai colaborar," disse ao se
referir ao ajuste ÍIScal.
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.. Qualquer política que provoque arrocho salarial é socialmente injusta," afirmou Mota.
O relator da comissão também criticou a edição de uma
MP (Medida Provisória) para aumentar a a!fquota dos impostos federais. Para ele, "o governo não deveria mandar essa
MP, caso queira tet um bom diálogo com o Coiigressóu.
A comissão especial da Câmara foi formada ontem. A
primeira reunião de trabalho só acontece no dia 4 de janeiro.
Os -deputados terão 15 dias para fazer uma apreciação sobre
o-ajuste fiscal proposto-pelo governo, através de um relatório
preliminar. Os trabalhos devem se encerrar em 4 de fevereiro.
. Ao dar posse à comissão, o presidente da Câmara, Inocêncio Oliveira (PFL - PE) criticou o plano pela primeira
vez... Pessoalmente, não acredito nesse plano. Se ele não
der certo, vamos fazer outro'', disse Inocêncio de Oliveira
na reunião.

ROMBO NO FGTS É DE US$29 BILHÕES
Joel Santos Guimarães
São Paulo -Auditorias realizadas pelos Ministérios do
Trabalho, _ Bem-Estar Social e Fazenda mostram que a má
aplicação dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) causou, nos últimos dez anos, um rombo
da ordem de US$29 bilhões, _segundo revelou ontem o Ministro
do Trabalho, Walter Barelli. Se não retornar ao fundo, esse
dinheiro representará uma ampliação de US$24 bilhões no
rombo dos cofres·ptíblicos, que em apenas 22 casos de corrupção e desperdício descobertos nos ultimas anos soma US$60
bilhões, como O Globo denunciou ontem. Pelas contas conhecidas até então, o rombo no FGTS não ultrapassava US$5
bilhões.
Segundo Barelli, nos US$29 bilhões a que chega o rombo
do FGTS estão incluídas a má aplicação de verbas do fundo
em programas habitacionais e de saneamento e, ainda, as
dividas de empresas, prefeiturás e governos estaduais referentes ao não-recolhimento do FGTS de seus funcionários.
.
Além di_sso, governos estaduais e centenas de prefeituras
receberam recursos do fundo para obras de saneamento básico
como se fossem empréstimos do Tesouro Nacional, mas não
acertaram as ct>htas. Ou seja, os recursos não retomaram
para o FGTS. Até agora, o Ministério do Trab3Iho conseguiu
um acordo apenas com os estados e municípios, que deverão
saldar suas dívidas junto ao FGTS em 180 meses.
Relator da comissão critica plano
Em dezembro, o resultado das auditorias foi encaminhaDa Sucursal de Brasília ,
do ao Tribunal de Contas da União (TCU), que abriu investiO deputado Gonzaga Mota (PMDB -CE), relator da gações para identificar os sonegadores e os que manipularam
comissão especial da Câmara que analisará o plano econômico irregularmente os recursos do fundo. Segundo Barelli, o objetivo do TCU é "não-só-apontar os culpados, mas puni-los
do goyerno, criticou ontem as medidas do Ministro Fernando
e obrigá-los a devolver o dinheiro que pertence aos trabalhaHenrique Cardoso (Fazenda).
Mota disse à Folha que é contra os dois pontos priilcipals dores".
O ministro também revelou que o saque aos recursos
do plano: aumento de 5% nas alíquotas.dos impostos federais_
do_ FGTS se concentrou principalmente no Governo Collor,
e retenção de 15% nos recursos- que São_ tr~nsferiçlos para
quando milhões de dólares f)estinados aos program·as habitaEstados e municípios.
,
"A elevação de impostos realimenta a inflação e a reten- cionais beneficiaram somente grandes empreiteiras,
No i~ício desse ano, um relatório do TCU já demonstrava
ção de recursos prejudica Estados e Municípios empobreque o dinheiro do.fundo havia se transformado-em "motivo
cidos," disse Mota. Para ele, a equipe deve "melhorar a distribuição de renda no país e não zerar o déficit Com o sacrifício _ de festa para as empreiteii-aS qué superfaturavam os preços
dos trabalhadores".
-das construções (los conjuntos habitacionais durante o GoComo alternativa às medidas, Mota sugere maior com- verno Cóllor", informou um integrante do conselho.
O documento do TCU mostra que o Ministério da Açáo
bate à sonegação; a redução nas taxas de jurcft e a tributação
Social, nas gestões de Margarida Procópio e Ricardo Fiúza,_
sobre os lucros do sistema financeiro e dos se tores cartelizados.
o •• •

•
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com a cumplicidade do então presidente da Caixa Econômi:ca
Federal, Álvaro Mendonça, coordenou uma rede de corrupção envolvendo parlamentares e empreiteiras e foi i"espánSável
por um rombo de, no mfnímõ, US$500_ milhões no -FGTS.

"Nem se o Tribunal de COntas
atuasse 24 horas por dia seria -agil o
bastante para trazer o dinheiro de volta"
Walter Barelli
CorrêR.: Sociedade tem de participar Brasília - 0 Ministro da Justiça, Maurício Corrêa, defendeu ontem a participação da sociedade na elaboração do Orçamento da União para se evitar·os desvios de recursos públicos
que. somam pelo menos US$60_bílhões. Para Corrêa, se for
criada uma forma de "orçamento participatiVO" será possível
assegurar a destinação do dinheiro público a obras prioritárias.
-A forma atual de elaboração do Orçamentos é compro'
metedora. Saem recursos pelo ladrão. É preciso ptioriz"ãr as
obras indispensáveis como já vem sendo fei~o po-r algumas
prefeituras do PT com a ajuda da sociedade -disse Corrêa.
O ministro considerou~escáridalOso o Volume_de dinheirO
saqueado dos cofres públicos. Para fechar o ralo do Orça'
mento, por onde saíram US$23 bilhões só para as empreiteiras,
Corrêa prop6e a reformulação uos critérios ue liberação.
O Presidente Itamar Franco preferiu -nãó comentãi asan·
gria de US$60 bilhões, publicada pelo O GlobO, Itamar-considerou o valor muito alto :e disse que desconhecia como se
chegou a esse número.
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-Prefiro não falar. É um número muito alto e ainda
n~o

li a reportagem para saber como se chegou a ele - disse
ontem de manhã.
·

Itamar volta a tratar de reforma e de plano
Juiz de Fora - O Presidente Itamar Franco, que não
saiu de casa desde sexta-feira - quando chegou para passar
o Natal com as filhas Fabiana e Georgiana --disse que dará
Cõnfínuidade à reforma míil1Stcirial e que-fará uma avaliação
do plano econômico do ministro-da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, hoje, quando retorna a Brasília.
O Presidente se defendeu das críticas que tem recebido
pelos critérios adotados para a _escolha dos novos ministros.
Lembrou _que t:~fopn~r o _lll_inistéri9 _nãq foi unia -decisão pessoal, mas uma necessidade determinada pelo calendário eleitoraL

-Ninguém faz reforma porque quer ou porque deseja.
Não é fácil, porém, encontrar pessoas que aceitam. Elas têm
receio de se__expor e de ter a vid.a devassada. Outro problema
é _que muitos nãoquere~m,:morat em B_rasília -disse Itamar,
que hoje despachará no Planalto.
O Presidente já COnVidou um substituto para o Ministro
.das Minas e Energia, Paulino Cícero, que deixa o cargo amanhã. No entanto, preferiu não revelar quem será o novo minis·
tro. Os nomes mais cotados nos últimos dias para o lugar
de Paulino Cícero têm Sído os do Senador Beni V eras (PSDB
-CE) e do presidente da Petrobrás, Joel Rennó.

_Natai teve menos co~da do- i}u.e ode 92,

E a opini.'io de 47% das famílias pesquisadas pelo Datafolha em cinco CBjpit.ois;

900 dmnicilios
fm·a111 J'Ísítaáos
o

lbWi~/1.:1

•·hilro QOO

.t.mm.·t1«<• h•t•JiU<J.,. cm
,._,l.,.\co. '"' J'<lbrcu <k ,.;,.,

fl"''";/''' c.vvw.< 1·<":""' ,.•.

l>r.J<f~, ,!/.ti f'IWI<'W>t::l< RI
<'lll•k Ú<' S.i<l J'owfp t /,'i()

cm Rr,ITi·•. lk/1111 r,.AJ.

s,,r,,k,.. ,,,,,, f'<vt.. Alt·
Prl'/RSI.

l'm SJ,o (';mlu.lêr.vn •·hi·
roJ<l.l• ~· l~•dJ< dn M"m'
c!<• (lroP,, lt1 B~rn W, 4!>
J~nlwi~T'l. '~'

Viillluru M·

~-f~.~~ ~!:J:;~r'/,.!, ~ru:
Mummhi, cm Br.1<(/r.r, o
c o
Nirm rk Sam.1mlw1: cm

f<>l't~rl"'""' Tdcbr.J.<ITU.

c'

lrrl<'ru. a 1•/~ clll 1111~
"''"" Jl:ln:;1; l~ll $:1/•·:JÚ<>r,
.S.<
M11·~ Ccn«iwinrc
~ f'IIJK:t~ Úrlll MMJIC<I<, ~

f:t"''"'

-

c~,

1'<~1" Akln'. "-' .<if3.1

r·.rc ,.,,~"•rl'l•.

O•n'<llllil<A!$<h~i.u
IJJu "'fR-<enl~llf o tnf.ll lk

~'"'" nn;-nrn "" f•vt:h·
d'-< úu <'KIII<k·• rnqaiudlr.<

"'""'""'r, ...,,,l«im,..,ir.rl!L•.
l«'rml

I!Sr> f'<IÚ<'ll<h•

pnlfl'I.Wo< '"' ~IKTilliJ~.

0eH~U.I<T.vm/i~.apc·

,._, ,.,.,.., tnd!I'Mrl""' 'l'IIC'
lfflrtmlp<><lu.<eiHI>.'.>ImriiiC'

o

uni..,....,

r,~tw.•

llfJTioi.<;W.~ú;;ú:L<

.r.... f•·

Distribuição
vai Continuar
esta semana
o.~.I'O"~mLocal

All!m '~" ~.l.ll.'IO cc:m.. mm
olinll'Mt"' n.Iu pç~cív<:~, ,!i<tri·

A!IINANDO II.ODIUCUES
t>o~.,o,.....,.lo<>l

~

~
;;l

i

~·

N,

''"

''"'"·"'""

'

nh" · ptl'[,·rN.lC l''l:r "':lli<IH<I1\~'ll:u
a d1~U qmurl;r t:m !oiJ<• l~lllln. '

"Mui)"' ):Cncrtr; r·hq:ar.un tk
üllinm ~~~r:1
rxts.'lll pboo !! 'rlc

t':

Jlllll;l-hl41 " dna.,·~'lc<; cm dinheiro
QLIC já nJ}'. Juram pwmctida~ p;:~ra
lll<lfl[2flllll!> n(I\'1K t'C<.[a~··. tJj~..c

Mal!dalcn:t Alvc\, uma Ja<; t1Jtl'l'·
tkn:uJnra' du 11111\im('nlo,
Pnr lnlcilrljvil dR Empresa Fnlha
da Manhã S. A.. que cdi!a a Fo-lha
• fnum drmúa~ Hcampanha 2(1SA
llmclailils' (lc· alínlC/lllK, dtlS quais
I6S,4tnnelaJas em arm1..

~

01

;;,
I
,d'.
III!'·

.....

Uma p;~rtc· rcsidtral desse 'rolu·
nlé, num IU!al de 45 tcmelatla5,
deverá aioda ser tl1strilnüd.1, di&c;e
a

~;~)(lfdcnadrtra.

O

mc~mo

nhàS.A.

O djnh...-in• f••i JlfiKTictWo pc.•r
qur· na tartlc tk• dia 24
trlcfr•nnram paro t! movimcntCl. e
pmnJCICT:lnl lu;muas que vara·
v~m de CR~- ~~ mil_a CR$ JOO
m1l. A. mnl 1 1h~~ài1, _dJ~'iC ~agti:11
•• lfn~ Alvc5, rm "rnlll~ll m~!or que
multo<;~ nlk cspcr;lvum():l;' · ·
F!.i dis.w que nenhum dM cti4Tii·
~. cm Sll.ll"F'auln, registrou .lnci·
dr:ntrs no m~mJcutu da distribui·.
cão. A c-o~mp;1uh;1 íltinghl, em São
Pam~n. ccn.11 de um. dé\:imu dos.
domkn•k1s que vivem na miiltria..
Ma\ fc>ram fci!a~ granile!; d~)es
por uutriis c idllde~ como a 'iesp.,
(Federação
Jndlisnias
Es·
lado de Sà(1 Pau
Federaç o 00
Comérdn
do E~adu
Sà\1
P:m·'
~
flCS'illlt~

,~.N···

rcelo, com o fllltt~, que mo receberam ce~-

ocorre

com 4 dos 9 camlnhõr.~ que IO!ali·
zam 100 tone:I;W.as de produlos da
Ari-.t'O, tl!l!lda~ nu ;imhito da iniciaJiva da Emprc~;~~ J."nll111 da Ma-

;<:!

õ
o;

Família ganha cesta e consome em 2

dias

êí

~

(I)
(I)

o
z
)>

Mãe diz que até dia 5, quando o marido recebe o salário, vai ter que comprar fiado para comer
-OaReponasemLocal

fi6 &tisU cU Sim~, 36, Mo
comeu~noilede!QW.

Na farei• laqur:line ZI:1N sul
de Sl.o Plwlo 0 Nmf sem fome

pa;.

jd acabou
!ovino Solres do
Nascimento. Lili do Nascimento
e sn~s 11 filhos. Omem tkJn.1

Lila 53 sen-iu psn" fâ~fllll 0
"tlllfmo' restinho'' de rmardQ
·.da ~ M*a que .unhou ,.
kXIa·feira, d~ 24. Ã prt,vi$/o
·fim Of!!aniza(bres th Cõ11mplnfi.l
C"Onfrn a fomr. era que 1 UShJ

durasserkzdias.

favela do Glictrio, cen«o
São ~lo. o QUJ Mm;do
Ferreira de MJ#Cedo, 23. e Buli-

Lira diz qve 11:6 o .m 5 de
pneiro, qv.mdo o ttJilido, fni·
neiro, m:dJe CR$ 28 mil do
sa!tlrio, Vlli ter que "dM um
jeilinho" e "aJfTlpnr fútdo"
pltll • f.lmdil poder comer. No

antr:rdspen do Naul,
ningutm m1 sua at6.l almoçou.
"A ~jS tinha ~abalo, foi
• mio de Deus que trouxe essa
t:t!~ att MIIJI", dU, referfudo..
M: .tOS .1/imentos qui! pegou. Na
noite de Nml, a r.atfli6 comeu
.trtcn e fdjlo com lt.lrrlinU. ''0
mat:m'lo eu I'JMki ,.,.. o diA

d;. 23,

25,quetmlúsnohrc'',roma.

AJ6n tk ctJidlr w· filha Jr:nide 3 anos, Llu tiz "bíct~"

fer,

prara sobreviver. Qa"1ntJo /)fJ(k
v•l U (t:iru prara IJru Nci&s
n.u blrr«JJS de peixe. Em troca.
pri:u ttslus de peiJU: que uu na
mamill que r.i p.ra o maridt-1 e
ti"& fi/htJ.ç que tnb.fham. Lira
d'JZ que njo comegüe dumlir

lfJtmr "um dedo de cafi".
Quando o p6 tmnint, eh enp·
.u a vo1'11.9de mptndo o crwJo;
oomotkch'.
· .-.L~c:z:_
SMt

,..,.HIV

Hl dCii~ ~ 'Marcelo
e
.

EuJ;JI;. IK'Ot'Wm !>em .~·.1hcr o
qve vlo corrtn" dur.1ntr: Cl dia.
Sem trohalhsr desde que ruub.l·
ram a canuç.r _qur.· usava pat1l
catar papefia, Man-eio lkpentk
di carid.Mk .11hei11 pant S4L.ttenur
seu linkn filho, Maur/i:W, tk
OOü me.~. "A gente pcrk nu·

m.u nu, pcd;! na t>lllt"a,

Q
0·

z

~

íil

"'o"~·
E

e assim

-rai indo'. di?.. 011tem., os dois
IITMZ (' fei;io dNdo

a!m1.1ç~ram

por funcionirios

o
()
o'

do ~o do

corpo ck Bontbeiws k-cafiF.ado
em freme à f.ne/11.
.

...•. -···--··. --·--- ________ _

Ati! um di11 llfll!S dr; Nlllal. •I
fmlflia tsmblm nàt1 tinhll OJ"Kk
II"IOflr. "A ,e~ dNm~ na rw.

fi/.aparafór:rcll.d:a.strtm,
,
(FtmlMo•flaní
eSII'IItCfmdta'f'reTIIM\.,,

..

o

lo
fi'

~

~

~ O Brasil perdeu pelo menos US$ 60 bi com corrupção e mais US$ 80 bi por ano com soriegação ~

Saque no país chega a US$140

h.;l

w
<~

~
g.

o

-

-~
"

~'

I

"

lit~·a
.....
-~.
""""--.

:a'~G":'GrG:G:•=t:G;

_.

MAFIA DO ORÇAMENTO
Avallaçto ~da
81.lbcorri$SãO de beneOI da

~PI~~qw
~rnMclotUS$

100 mitJões em .... conta
bardda8 deede 191!119. N!6 o
ftnal do mh passado, • abeomis!Ao lá 11001!1 l!naKsado

$or'neiWI o depWCio Joio
ANPie (tem pdclo-BA), o
"mes(n~

doe . . .

----27 •.
~emeuÍ813

uss 50 mii'Ji5el.. õnnle 01
dnco~emQIJII

~~~.a::'
lodo o paftl entrto 9e9.

1992.. N6o hDuWI r.cailzaçlo

~.~alu'ldo

pllll"dldo. e a Cf'l do

••
~nl-íBiiliililli

EMPHEITEIRAS

FGTS

S~o.preço~:

das obras públtcu 11m 1()()"4_ Esiatbtlcaa de 1990
Indicaram que 75% da

Govamo.
""""""'""""""'
aoo.
pelo

__

SUBVCNCOES SOCIAIS

190 coniM., 21 blnooL

~

arec.lta ~

elas obras foi de
USS 24.8 b!lhões.

Forem dWpo&i
1 • US$ 5
biti:lee,noe17.-de
~do

FGTS. comobm

-OTCU
~que no ao-no
Calor hcwe um rombo dt \JS$

:ms,-

500d!Oel.. A.~cue-

~~Sipl!f'a

.
~=!

__ .. __
'{'_,__ ,......0......,.,_'
''

__

OBRAS FAtli\CWC. _.::,

qw. para cada Cf\IUifo que
, art«:ada. 1.m c:ruulro 6

' IIOI1eg!do. Aaa!m o GoYemo
deiKII de arrecadar
:~eiQoprÓ:lclfnoa

O u-llleDunllro de

~deColor,PC

~oo~c::aavtc~e

--~-S61'101clo*

71
SI
til'";~SSJ

=

IUSS

,_ ..........
........................
.
sono~~

~-=:.~

.,,

·-·•,,..'

pillrin1&nlo &YIIIdo tm US$

~

t

o

;;.

5o
o
ci

o

z
I~

!r2
'li'
o

~
õ
'Z
n

>

,t~

.g"'

~-,

'"

o

E

L~li.OS

....,.._ US$050_

:1r'JI:.C:.~

Só a otna di. tldrel6lllca dt

.......,_

eml.IS$1.5~no

L~ .. '·'·
~

t

•. ,

'

COrlllUA
Em 1992. uma CPI dev>llt!ll"•"

.... ·,

::;l

''im-.

MERENDA

~

"'

~·
VA.SP

A F•~ M A-lctJ..w-1•..,. .,......,......._ - ••--- --~- ··-·

USINE;lROS

Si:
~

8
~

U<IO>UI>I..,IVIIUOI

~rxr~~supen:,.-

US$24,8~

.....

,,,

~valla<lo

•,..

;

1:

J=:::!

o"""""=
-=OBRAS FARAONICAS

IOÓQCW'II~dlll

•.

em tiS$

«1"4doue~.

;;l

.

~

-~,

ã

GRAOS

SAUDE

CP! vai proP<Jr l~s
contra a impiwidalle
BRASfW. -A CM <'- mh

~

o. Cl8f&CiQ ~fdoa

..

'·=-·

elo~~.
comila191. fome.~

o. cacla US$ 1oqoe Miam

ele Bmsila, et*11r1 US$ 3M

transfQrmavam em al!meolo
, para

a ~careme.

AF~de~IO

Es:tuclel'ú{FAE)c:ompt:(ll,la
128

"*'*em !1'leRIIIdll

VASP

a ~ de qualQuer benefldu na pena ao réu ~We de$-

USINErROS

~aVqp~
em 11111t0<1 tfl1ti90, 1m!!

Ool<emo Collot reflnendou a
clM:Ia de US$ 1.5 blllo de

IXXIIOBB.Ema.Atlro,O

"' ......... """'

ctM:fa dllll.$ 278 Vl'll..r.

\!lll!OO!aif.A~fol
CQOCI"e!izada no da tlll'l

dn.ndou pr...-dlllf'C

~de~,tm
llgllltOde 1961.

:·r:·"' .,

que
C«<oe CtWIII deOOJu o

o

o

--US$ _. _
MERENDA

COMIDA

Em 1992, 00111. CPI deYuaou
o. eloco melorel ~

m

F.-pna~dl

~OJmal1nilro..
~Olm

ÇQZO&dl

100 I'MI!IM. 15 r.no& 1111'1.

~~~
o II'OOfdo foi man!klo.

\1oli ~ Jl'libliCOII, e!WIU!Ur
to ele ni<l &volver todo o 1dlnMiro a<1 Estado. Hoje, a ,le:f
pem.i«,, JlOf' emnplo. 'N! o téu
prhntrlo tenha a pena redati·
ú.
I
- O Jtt]l do Rkl que rou6ml
US$ 200 mWlões da Pre\'!OOkia
~ IS ano~ õe c::adeil. ContJ 6 ,
riu primirio e u liYer bpm
~allualleipe:r
mlte q,ue ele CUli)Jinl Jo5 wu sexto

, da, pena

e.

OOjnola. ri prtar o

din~iro ~dos

.
.
------·-· -- -.
·~·-

1:·:~
t'!(

-

~

:

-

POCOS

SOS RODOVIAS

~
~"

c:tires p\lblkos- ttftkou Mert11danre.

O presidenle da CP! , &ei\Hor ,
Jtrbu Pllsurllllw (PPR-PA),
a.lirml Oljl.le pelo tl\E!'n05 lris me,IHdu sio e11&endals para p6r

nm aos escandBJoso:i ~os dilS

verba pUblka:s_no pais: o II1ll da

o

FESTA

ALBA

_.,.

90,188

do Ylllof de men;adO. Em

~~~

..

..-.
.. -.

'.....

-~-J

•• ~

<"

INDENIZAÇAO
! Em

marÇQda 1991, 1. Justiça
COildiifiOU 0 ex'po'&sidente
Joio FiQuelrltdl:l e oolflk:os a
· PÇ~r à llnllo US$ 59
I

.," . ;.mltlõe:s=o"'""""
-doAio
' · Doce Nl ~ expkwaçiO

II"""'"'""'
~~

I

•

do garimpo de Sorra ~-

;;,
:;o

õ
o

o
('}
o

ô

:;o
t11
(I>
Vl

O,

z
>

o

~

w
"'

US$5,9

~s:;:,wa Canapi

õl

)ii

f;i'

cu,_,.,.~.
mil!lRnçu 111 I
IXImbltec- a
e
05 desvios de 1"l!rbaf

dll.lbl!llitlkaW

-~

-

~

~00lpeiolni11011

-

~·.

Meltce!o Rlb!!lro. $e clsmite.

-.'::'

!JI:I'" 1:1'"
!MOVEIS

_

.,...,._
..
==~

PalO 1'1'16110!!1 US$1.8 miNo

1M lm6Yeãl {Suead}. Oua!lo

~fofam~Hm

~~~:=
21 prédios do Gowmo.

UQUIOACOES

=~~"!maçtoNo!

Yorkda hQitrb,

--

o&asr

~ pekl mtno5

US$ 12,2

CAJANCAS

JOll colm pllblko8 a1ndl COdlf.
deram 11ue o crime compens.a.

="~r~r~ra=:
dinheiro à Unlio: A
da lmpunidlde, lembra
lt. tl!rtez&
Merci>Cian!e. levou o esquema
d~volver

PC a saq,uear reru de USS 1 bi-

m!lhOes. o~ W\bOn
Jo$6 Pemnl pagou valon!s

lhlo em recursos pUbllcos atra-

nUto adma dos~
~ foc:har 01 ~ rJe

obm e !Ureelonamento Pll'll &mpre!telras. Só a Norbeflo Odebrncht tnvl'SlLl US$ 620 lltlThOOs
por aJJO pera aprovaçio d<8' projetos de seu Interesse, db: o depulado
"'

vés de auperfaturamento de

o

I
-

~

~

Dezembro de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAÍ. (Seção II)

COMPARECEM MAIS OS SENHORES SENADORES;
Albano Franco_ Alexandre Costa --~lol) Paq"qçiníq__ C_êsar
Dias _ Françisco RolleiT!berg __ He11fiq_ue Alm_e~_a _ Jiy~ket
Freitas _ Jonas Pinheiros Mansueto de Lavor Pedro Teixeira.

-

-

---

-

------

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência dispensa, na sessão de hoje, nos termos do art. 174
do Regimento Interno, o período corresponde à Ordem do
Dia. (Pausa).
- A Presidência recebeu do Tribunal de Contas da
União o· Aviso n9 578/93, de 22 do corrente, encaminharido
cópia da Decisão o9 576/93, bem como relatório e_y9t9__9_!.1e
a fundamentam, referente às inspeções extraordinárias realizadas no Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS, abrãngendo o SiStema ÚnicO· ·de
Saúde -sus.
____ _
o expediente será encaminhado à COiniSSãO de ÃsstifúoS
Sociais para conhecimento e providências que julgar cabíveis.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _-A J'resi·
dência reCebeu do Tribunal de Conla.s da __ União o Aviso n~
583793, de 22 do corrente,_ encaminhando cópia da DééiSão
n~' 581/93, bem como relatório e voto que· a fundamentam,
referente à auditoria operacional realizada na Companhia Nacional de Abastecimento -CONAB.
O expediente será encaminhado à_Co_m_issão d!!_A-ss\!_ntos
Económicos, bem como à Comissão ~arlamehtar de Inquérito,
criada através do Requerimento n~ 777, de 1993, para conhecimento e providências que julgarem cabíveis.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Çonc~do
a palavra ao nobre Senador Eduardo_Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)_- Sr. Presidente.
Srs. Senadores, cm que pese a extraordinária mobilização
de opinião pública, resultante, sobretudo, da ação da cidadania pela Campanha contra a Fome e a Miséria, coordenada
com tanto mérito pelo sociólogo Herbert de Souza., o "B_etinbo", ainda foram muitas as famílias braS.íleíras que pasS;fra-in
este Natal com fome. O objetivo meritóriõ--que- consegUiu
o entusiasmo de tantos cidadãos, no sentido de contribuir
para que. pelo menos, houvesse um. dia_ do ano -:-:-:-_o dia de
Natal -em que cada família brasileira, cada criança, cada
adulto, cada ido.so pudesse se alimentar com dignídade. Infelizmente, apesar dos esforços de tantos, esse objetivo ainda
não foi atingido.
A Folha de S. Paulo, como já assinalou o Senador João
Calmon. menciona, em sua manchete, que 47% das famílias
comeram menos neste ano, de acordo com pesquisa realizada
pelo DATAFOLHA junto a 900 moradores de 15 favelas de
5 capitais brasileiras: São Paulo, Salvador, Brasília, Belém
e Porto Alegre.
Sf. Presidente, em entrevista, nesta madrugada, ao Programa Crítica e Autocrítica, dirigido pelo jornalista Dirceu
Brizola, da TV Bandeirantes, Betinho afirmou que já atingiu
uma vitória. Há sete meses, quando foi lançada a "Campanha
contra a Fome'"', apoiada pelo Presidente Itamar Franco,
que criou o Conselho de Segurança Alimentar, ele não imaginava- segundo as suas próprias palavras -que conseguisse
um despertar de consciência tão-inobiliZadQr; não iriúiginava
que conseguisse alcançar o sucesso que est_á gerando esse movi-
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menta tão importante, consistente, com a partiCipação de todos os brasileiros em favor da ética na vida politicar É um
movímento marcado pela solidariedade, e que coloca um peso
muito maior nos valores da cidadania e da solidariedade do
-que nos valores do egoísmo, do individualismo.
---- ---Entrevistado pela revista lstoÉ, o Sr. Quiroga, que trata
e escreve sobre astrologia no jornal O Estado de S. Paulo,
afirmou algo interessante: que- o Brasil será capaz de eliminar
em grande parte a corrupção, porque a corrupção é o ato
mais próximo do individualismo levado ao extremo, e há como
que uma tendência à mesma na humanidade, e. sobretudo,
no Brasil. onde as transformações podem se dar em grande
velocidade.
A Comissão Parlamentar de Inquérito, que examina os
problemas do Orçamento da União, _está favor_ecendp que
realizemos um diagnóstico de extraordinária importância, que
deveria ser aproveitado pelo Governo Itamar Franco, pelo
--Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, pelo Ministro do Planejaménto, Alexis Stepanenko e, sobretudo, para
que o Executivo e o Congresso Nacional redefinam em profundidade o conteúdo dos gastos públicos, posto que ali constatamos extraordinária malversação, e que grande parte dos
~recursos destinados para o que seria nominalmente uma subvenção social, hipoteticamente para melhorar as condições
-ora educacionais, ora de vida das populações mais carentes
-na verdade, acabararo_sendo desviados em. sua finalidac;le,
e, por vezes, infelizmente e gravemente, para atender a inte~ resses de familiares, quando não pessoais, de algumas pessoas
· responsáveis pela destinação daqueles recursos. Enquanto isso, num País de extraordinários recursos como o Brasil, ocorre
essa _calamidade _de mais de 32 milhões de __ brasileiros lutando
contra a sua miséria:, vivendo em condições de extrema carência.
Nessa noite, prestei bastante atenção à entrevista_de Betinho, quando ele mencionou -referindo-se ao plano do Ministro Fernando Henrique Cardoso -_-:-: 1.:_demonstrandp ~ _$ua
preocupaçãO, que, na verdade. o que de_veria curar a inflação
deveria ser ---:-e é-_, sobretudo, a luta contra a miséria.
Deveríamos, sim, estar mobilizando o País, a nacionalidade, para gerarmos empregos suficientes. gerarmos condições para que se possa garantir sobrevivência- Condigna aos
brasileiros que hoje não têm alimentos à sua mesa, não têm
rendimentos mínimos para viver com dignidade.
O Sr. João Calmon --V.
aparte?

Ex~

me permite um rápido

O SR. EDUARDO SUPLICY ~Com muita honra, Senador João _Calmon.
O Sr. Joáo Calmon - V. Ex• já dirigiu a esse grande
brasileiro, que é Beti11_ho, os louvor~s que ele amplamente
,nerece, portanto, gostaDa~~ _for~ular uma i~dagação sobre
o andamento _de um _dos projetes_ mais arrojaç.Os, eU- diria mais criativos, mais patrióticos. já em tramitaÇãO nesta Casa:
é o Projeto "de Renda Mínima, de autori"a de V. Ex~ No começo, algumas pessoas reagiram de niarieita. poucO" "eritíiSiáStica,
inclusive pensando que se tratava de um sonho, de urna aspiração irrealizável, mas, ao que me pare_c:e, graças à sua perseverança, à sua combatividade, essa semerite e-stá gérminando.
Estimaria mUito- sabei -quais--SãO- as_ -últimas i_nfor_mações de __
V. Ex• sobre esse projeto, que confirma_a sua criatividade
e o seu invejável patriotfsmo.
- ---
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O SR- EDUARDO SUPLJCY _:_Agradeço pela sua indagação, Senador João Calmon. Apraz-me, aqui, dar informa-

ção sobre essa matéria, que avalio como uma das formas
que poderiam ajudar a resolver, com maior eficácia, essa ques-

tão.
Aliás, V. EX" estava, há pouco, folheando o Programa
de Estabilização, onde consta a preocupação do Ministro Fernando Henrique Cardoso e de sua equipe com a questão da
estabilização da moeda brasileira, da retomada do crescimento
e da realização da justiça social. Entretanto, se olharmos com
atenção o Programa de Estabilizaçãp, vamos ver que, ainda
que ali haja referência ao Fundo Social de Emergência que será destinado a atender aos reclamos de seguridade social
e outras necessidades- , na verdade. não explicita um instrumento que vá cuidar efetivamente de melhorar a distribuição
de renda e de atacar a miséria.
Senador João Calmon. tenho insistido, teiiho procurado
dialogar com o Ministro Fernando Henrique, com o Secretário
de Política Económica, Winston Fritsch, e com o Assessor
Especial, Edmar Sacha. Ainda, hoje de manhã, fiz uma visita,
em São Paulo, ao_ Presidente do BNDES, Pérsio Atida que sei ser um dos principais formuladores da política económica, na sua concepção, na equipe do Ministro Fernando
Henrique Cardoso - , exatamente para colocar-lhe os detalhes do projeto que introduz o Programa de Garantia de Renda
Mínima no Brasil.
Fiz- unia étposição ·dõ'prOjetO;·por cerca de' 40 minutos,
ao economista Pérsio Arida, um dos mais conceituados do
País. Expus a ele, também, a carta que enviei a Herbert de
Souza, o Betinho, em outubro último, quando expliquei que
o projeto foi aqui apresentado e aprovado, em abril de 1991,
e que está tramitando na Câmara dos Deputados, onde recebeu o parecer favorável do Deputado Germano Rigotto, seu
Colega de Partido.
Aliás, foi em companhia do Deputado Germano Rigotto
que fui ao Presidente Itamar Franco, ein fevereiro último.
Lá estava a Ministra Yeda Crusius. a quem o Presidente Itamar
Franco recomendou que acompanhasse a tramitação do projeto. O Deputado Germano Rigotto, ao apresentar ao Presidente o seu parecer, favorável ao projeto, tal como aprovado
no Senado, disse: "'Senhor Presidente, eu gostaria de receber
o sinal verde de V. Ex~ Mais do que isso, as sugestões para
aperfeiçoar d ptõjetõ. Assim, se houver sugestões, seria importante que o Executivo as fizesse"".
O IPEA, desde e_ntão, fez dois seminários; à Ministra
Yeda Crusius iria fazer um sen:tinário interministerial, mas
acabou saindo; o Ministro Pa!!l9 _H~_9_gad, que também iria
estudar o projeto comigo- e ã. Ministra Yeda Crusius, saiu·
o Min3stro ~liseu. Resen?~· que começou a estudar o projeto:
tambem sam; veto o Mmtstro Fernando Henrique Cardoso,
que conhece bem o projeto, e aqui o qualificou como "uma
utopia com os pés no chão'"', uma utopia realista e, por
isso, encaminhou e votou, éoilio Líder do PSDB, favorayelmente ao projeto. Portanto, em princípio, está favorável.
Fomos, o Deputado GermanO RigoÍto e eu, há quase
um mês, ao Ministro Alexis Stepanenko. que demonstrou
sua simpatia pelo projeto e disse que, em janeiio próxiino,
f<trá__um_encontro-de--trahalho-sobre o mesmõ.
Estive com o Secretário da Receita-Federal, Osíris Lopes
Filho, há cerca de um mês. Aliás, acredito que· V. E:ê-' estava
presente na Comissão Parlamentar- de Inquérito_sobre Evasão
Fiscal quando ele, espontaneamente, falou fa:-Voravelmente
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a respeito do conceito do__ imposto de renda negativo, e foi
então que resolvi visitá-lo. Ele expressou o seu interesse peJo
projeto, dizendo que, proximamente, realizaria um seminário
co~ pessoaS experientes da Receita Federal, para que, jtin~os,
~zessemos um debate sobre a sua operacionalidade. Ele, inclustve, disse que me convidaria para participar, o que ainda
não ocorreu. Certamente, as pessoas com experiência na Receita Federal. de carreira, na ativa, podem pensar em quais
os eventuais problemas e barreiras - e como superá-Ias , quando da operacionalização do Programa de Garantia de
Renda Mínima.
Senador João Calmon, diante disso que estamos examinando, e do que ainda ontem saiu no jornal O Globo a apresentação de um rol impressionante de projetes mal
executados - ; diante de diagnósticos como os do Banco
Mundial, que algumas vezes ressaltou que, de cada cem dólares que se define para uma área social, às vezes nem mesmo
trinta chega~ à sua destinação final; diante desse diagnóstico
· que está sendo feito pela CPI, avalio que é o momento maduro
deseagir.
.
-0 Betinh_o encaminhou uma carta ao Deputado Germano
Rigotto, que li da tribuna na semana passada, dizendo da
importância do assunto, e, em nome da coordenação da Ação
Contra a Fome, a Miséria e pela Cidadania, instando o Deputado a levar adiante o projeto, sugerindo que ele seja Jogo
votado.
Eu, hoje, Senador João Calmon, até agradecendo a mensag~m de Boas Festas do Presidente Itamar Franco, estou
redtgindo uma mensagem a Sua Excelência, ressaltando que
é momento de refletimos. De fevereiro para cá, desde que
tive a audiência com Sua Excelência, no meu entender, houve
um amadurecimento para se aprovar o projeto de forma definitiva.
Para que o Governo Itamar Franco dê substância à frase
"Realização de justiça social" é preciso que se criç: um instrumento que vá proporcionar isso, além do extraordinário despertar de consciência decorrente da ação de Betinho, capa
especial da revista Veja desta semana, sob o título: "0 Grão
da Cidadania".
Betinho, ainda ontem, ressaltava que n~da menos do
que três mil comités da cidadania foram criados pelo Brasil
afora. Pessoas estão se mobilizando e é muito interessante
esse movimento, porque el_e é espontâneo~. Cada um poàe
criar a sua ação pela cidadania em qualquer momento, a ·qualquer hora. Qualquer gesto no sentido de prover com alimentos
quem hoje está sem alimentação é parte da Ação da Cidadania
contra a Fome e a Miséria.
O Sr. João Calmou- Permite-me um aparte, nobre Senador?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Pois não, Senador João
Calmon.
O_Sr. João Calmof!_- :Ptante da sua exposição tão objeocorre-me a idéia de promovermos uma reunião conjunta
da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Evasão Fiscal
e da Comissão de Assuntos Sociais, a fim de realizarinos um
debate mais amplo sobre essa matéria. Para tanto, além de
~)?x~, poderemos convocar ess~s duas figur-as já citadas aqui:.
de um lado, ~ Dr. Osíris Lopes Filho, que_ é o responsável
principal, sob a direção do Ministro Ferriando Henrique Cardoso, por essa batalha para diminuir de maneira significativa
a astroriômica sonegação de irripostos elo nosso País; do outro
lado, o autor dessa iniciativa tão meritória-; o- brasileiio qu~
tiva~
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tanto está emocioiiando todos nós, o Betínho. Entendo c}ue
a Comissão de Assuntos Sociais teria taffibém uma cOntribuição importante ·a dar a esse debate, que esperamos possa
ter também uma razoável cobe_rtura da mídia impressa e eletrônlca- eu não diria tão v:istã., tão frecjüente éO"rito -a Cobertura dos trabalhos_ da CPI do Orçamento, ffiã.s que pélo merlos
se aproximasse dessa mobilização que, em parte, é responsável
pelos resultados excelentes que tém sido obtidos. Creio que,
sob a Presidência do Senador Ronan Titc:Çque COriiãDda os
trabalhos da CPI sobre a Evasão Fis-cal~ e-cOin a ColaOOfaçãO
da Comissão- de Assuntos Sociais, p-õderemos dar um passo
muito importante para prestigiar e-estiffiUlar ainda mais essa
figura admirável de bra,sileiro, de patriota e de benfeitor_ do
povO" brasileiro, que é Betinho.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agrad_eçQ a sugestão
de V. Ex~, Senador João Calmon, e_acresc.entaria uma outra,
mesmo porque o projeto já foi aprovado no Senado-e tramita
na Câmã.ra dos Deputados: que esse_debate fosse feito em
conjunto com a Comissão_ de Finanças e Tri[>utação,_que está
justamente com a responsabilidade de examinar o parecer
sobre o projeto. Assim, teríamos aí não apenaS as luzes de
Betinho e de Osíris Lopes, mas também a experiêilda do
Senado, que já discutiu- o projeto, trãfistnitindo a experiêncfã
do debate. Aqueles que colocaram objeções, viram que elas
poderiam ser superadas para o enriquecimento e Conhecimento dos Deputados, que têm a responsabilidade de examinar o projeto e aperfeiçoá-lo.
Nesses últimos dois anos, desde que foi aprovado o proje'to, tenho procurádo estudar bastante o_ assunto e também
as experiências de outros pafses. Diversos países europeus,
por exemplo, hoje têm formas diversas de garantias de renda
mínima, sobretudo para os recém-nascidos até a adolescência,
de zero a de:z;esseis ou dezessete anos, como ocorre na Inglaterra, na Holanda, na Suécia. Nesses paísis, os pais recebem
um rendímento mensal garantido pelo Estado para ajudar
na alimentação, na educação de seus filhos, como um direito
à cidadania. Na. França, toda pessoa de vinte e cinco anos
ou mais, cuja renda não atinja cerca de dois mil e duzentos
francos, ou quatrocentos dólares mensais, tem o direito a
uma renda mínima de inserção, ou seja; um Complemento
de renda até essa quantia, por três_ meses, prorrogáveis por
doze meses.
Nos Estados Unidos, foi criado um instrumento__que se
denomina Earned lncome Tax Credit - Crédito Fiscal por
Remuneração Recebida, que é um complemento de renda
equivalente a 40% do rendimento da pessoa, até 8 mil e 450
dólares por ano. Daí, na faixa de 8 mil e 450 dólares até
11 mil dólares, permanece o crédito ao limite de 40% daquela
quantia - no caso de 8 mil e 450 dólares, então, o crédito
seria de 3 mil e 380 dólares. A partir de 11 mil dólares, vai
decrescendo à taxa de 21 cents por dólar~ até que, quani!o
chega a 27 mil dól:c;tres anuaiS;,_ desaparece o crédito fiscal,
e a pessoa passa a pagar o imposto- de renda. Toda família
norte-americana cuja renda não atinja urri certo patamar tem
direito a receber um complemento de renda, com o objetivo
de tirar ,a pessoa da faiXa de pobreza absoluta. É- um mecanismo de imposto de renda negativo.
Há um Senador norte-americano- acredito que V. E~
o tenha conhecido, pelo menos de leitura - , que se chama
Daniel Patrick, que foi membro dQ_ Gabinete do Presidente
Kennedy e, depois, do Presidente Nixon. Tão preocupado
era com soluções inovadoras para combater a pobreza, que
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Nixon, quando foi eleito, o chamou para fazer parte do seu
gabinete, embora ele fosse um democrata. Em agosto de 1969,
o Presidente Nixon apresentou o novo plano criado pelo Senador Daniel Patrick, denominado The Family Assistance Plan.
~sse plant?, que foi então _capa das revistas Time, Newsweek
e manchetes dos jornais, foi considerado o mais ousado plano
na área social, desde o New Deal, de Roosevelt. O projeto·
acabou sendo aprovado na House of Representatives, na proporção de dois para um. Entretanto, posteriormente, não foi
aprovado no SenadÇt. Em 1972, foi novamente apresentado,
um pouco-renovado, e aprovado com a mesma -proporção
na Casã. dos Representantes do Povo, mas negado no Senado.
Em 1973, o Sen"a.dor Daniel Patrick escieveu um- livro,
denominado The Politics of Garanted lncome -- A Política
da Renda Garantida--, onde procura analisar as forças que,
Qe llm Iad9, e:ram a favor e, d~ outro, rlfrrotaram a proposta,
diz_end()_ que se tratou de uma ação hr!lhante de grupos com.;ervadores, que se utilizaram dos g:..upos mais liberais progress_is~a~ para derrotar a proposta, ao solicita-r metas müito- alerii
das possíveis, impedindo que fos~e aprovado. Ele propunha
qu-e foda fainOia norté-ameiíCana, em 1969, tivéSse uma fenda
anual mínima de 1.600 dólares assegurada, mediante um mecanismo de imposto de renda negativo. Então, toda famnia,
cuja renda não atingísse3~20lJ dóliires-, pasSada-a ter O-direito
a um complemento, que iria até 1.600 dólares, e nenhuma
receberia abaixo desse teta.
Alguns ficaram com receio do corte de OutroS programas
de subvenções que_existiam, ou do Food Systein Program;
outros propuseram uma renda mínima anual de 5 mil dólares,
que era além do que o Orçamento dos Estados Unidos permitia, e o plano acabou sendo derrotado. Foi alguns anos depois,
em 1974, que s_e instituiu ess_ê' outro tipo de programa," que
descrevi agora e que foi amplamente aumentado pelo Governo
Bill Clinton e aprovado para os próximos-trêS anos, noS--termos
que aqui exemplifiqtieL Eiitão; iSso -é pata ress3.Itái:- que nos
Estados Unidos, hoje, existe o programa de Imposto de Renda
negativo, que inclusive, hoje, expus a Pérsio Arida, para que
o conheça melhor.
Gostaria de dizer que e:s-se projeto não é propriamente
meu ou do Partido dos Trabalhadores; ele pertence à humanidade. Inúmeros economistas, dos mais ilustres, falaram sobre
essa proposição. É um projeto que leva em conta aspirações
cl~-- pessoas de todos os credos. É um projeto ·na linha do
que Betinho vem defendendo _para o Brasil.
O Sr. João Calmon- É um projeto ecumênico.
O SR. EDUARDO SUPLICY -É um projeto ecumênico
nobre Senador João Calmon. Agradeço a V. Ex~ põr tê-lo
apoiado. Claro que não seria a solução para tudO, uma panacéb.
"
Ressaltava Betinho, no programa Crítica e Autocrítica,
a necessidade de _inúmeras medidas para garantir a cidadania,
para garantir mais emprego, tais como: rever a questão dos
encargos sociais, da carga fiScal, mobilizar as prefeitunis. combater a snnegaç·ão, enfrentar a questão agrária e agríc<Jio..
É preciso que as pessoas, por toda parte, gerem atividades.
é preciso utilizar melhor as terras públicas e todo tipo de
terra.
A solução não está apenas no Executivo, no Planalto;
e.stá em toda a planície~- Todos nós, os 150 milhões de brasileiros, somos responsáveis, mas, obviamente, a resJXInsabilidade maior é do Executivo e do Congresso Nacional.
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Sr. Presidente, ao concluir, desejo cumprimentar Betinho
pelo Programa Ação da Cidadania contra a Miséria e pela
Vida, que goza do merecido reconhecimento de toda a nação,
e também agradecer-lhe o apoio dado no Critica e Autocritica
ao Projeto de Garantia- de Renda Mínima, mencionado na
entrevista pelo jornalista Dirceu Bfizola, bem como dizer da
importância de a Câmara dos Deputados completar aquele
projeto aqui iniciado e aprovãdo peJo Senado F~<;leral. Muito
obrigado.,
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio.

Coneedo

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-- TO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão_d~" oradQr ._) 7'"'""" Sr.· Presidente,
Srs. Senadores, iniciàlmente, espero que os Srs. Seiladores,
com as suas respectivas farnf1ias, e todos os funcionários desta
Casa e do Congresso Nacional tenham desfrutado de um bom
descanso, durante os festejos do Natal, juntamente com seus
familiares.
Sr. Presidente, recebi uma carta de alguns presidentes
de associações de moradores de comunidades do meu Estado.
Eu gostaria de reproduzi-la, embora seja uma carta simples
e singela, como simples e singelo é o povo do se~o braS:il~iro
e mormente o do Estado do Tocantins.
Porto Nacional, 20 de outubro de 1993.
Exm-? Sr. Senador Carlos Patrocínio
DD. Senador do Estado do T<>cantins
Vinios, através'"desta carta, pedir ao senhor um
socorro, a mesma foi inspirada no sofrimento do povo
do sertão tocantinens~, e a esperança de dias melhores
veio clarear o negro túnel que todas famfiias destas
comunidades que foi criadas as Associações grupos unidos do Estado do Tocantins. Esta luz que ilumina esse
túnel é_ o Sr. Senador .que através do professor Jorge
Saf1ates, nos concedeu um~ audiência, nós o vimos
na imobiliária do Sr. Raimundão, vimos no senhor um
homem justo e sincero, vimos nos seus gestos, que
comoveu com nossos sofrimentos e de centenas de famílias que representam~s. Sr. S~nador, o sertanejo não
pode vir para a cidade porque morre de fóme. Na
cidade não tem espaço para o povo do sertão a idéia
de vir para a cidade não faz sentido para o sertanejo
na cidade, não possuímos o frescOr -do ar ou o brilho
das águas. Como pode o sertanejo viver na cidade?
No sertão a terra que moramo$ é sagrada para o nosso
povo. As neblinas das matas o brilhante dos vagalumes,
o zumbido dos insetos. A noite tudo é sagrado na cons-ciência dos sertanejos. A Terra maravilhosa mãe do
homem do sertão, somos parte dela e ela é part~ de
nós._ As flores perfumadas_ são nossas irrn.ãs.
Pedimos ao INCRA para comprar a nossa terraw
mãe, para que ela cuide de nós, nunca concederam
o nosso pedido, o silêncio deles diz que não será fácil
que a terra mãe nossa INCRA não quer reconhecer
que essa terra é para nós sagrada."
Eu gostariã de abrir Um Parêntese, Sr. Pt~sidente, para
dizer que o INCRA não _e_stá _cumprindo o ·seu_ papel. Esse
é um órgão que já se procUrou eXffiiguii', mas el~ permaneceu.
Há dezenas de funcionários' do INCRA de braços cruzados,
não por culpa deles, porque são homens dedíCados à causa
da reforma agrá~a, mas porque não existe o:ççamento" para
esse órgão. Os funCionáriOs recebem ·seus salâliàs sem fazer

..........
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absolutamente nada. Lsso ocorre não só no meu Estado, mas
em vários OutroS, quando ainda existe o problema da reforma
agrária tão falada, tão decantada neste País.
Então, é bom que o INCRA volte a ter o papel que
desempenhou num passado bem recente. Parece-me que há
condições para isso. Não sei se já tomou posse o novo Ministro da Agricultura,
mas sua palavra é interessante. no sentido de que ele quer
-deverá fazer isso~ procu-rafmudar o atual fluxo migratório
do nosso Pa-ís. Há trinta anos, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
70% da população brasileira vivia no campo. Hoje, 30% vive
no campo e 70%, na cidade.
Por isso é que trago ao cOnhecimento de todos esta carta,
que me parece muito importante. Continuo, Sr. Presidente:
"O INCRA não quer reconhecer que essa terra
é para nós sagrada. Os gananciosps e certos-políticos,
não estamos falando de todos, mas sim dos sem-coração, não entendem o nosso modo de ser, para eles
um pedaço de terra é igutil a outro. A Terra -miO é
sua irmã, mas sua inimiga:, pois tomam ã.s terras ãcabam
cOm aS--árvores, os córregõs,- o nOssO p-ovo acaba indo
para a cidade, <::hegando lá, não têm como trabalhar,
-aCabam cata,ndo pão no lixo, pedindo esmola, termiw
·nam deitados em portas de hospitais e morrem-de fra-- · ·quei3." - esse é o· palavreado do homem do campo ..
-"Para o latifundiário it-âci"impóita expulsar os filhos
da terra não, não se iinpc:irtãrri com as covas dos nossos
antepassados, trata o sertanejo e· a mãe terra corno
coisas a sereni Saqueadas, compradas, como se fossem
gado. O sertaneJO na cidade, a luz elétrica faz doer
os seus ol_flos, porque não estão acosrumados, não têm
o silêncio e a paz necessária aos seus ouvidos. A noite
o sertanejo prefere o suave barulho dos ventos fortes,
levando as águas dos córregos. O ar é precioso, pois
precisamos dele para respirar. S"6 que o homem· ·da
cidade parece não entender isso.
Não entendemos porque o INCRA e a Justiça não
nos dá o direito- da terra, pois a terra é nossa mãe.
Sem ela como nos manteremOS -vivo.s? Precisamos dela
para viver, pOiS é-dela que tiramos o nosso· sustento
e· de muitas pessoas que vi:vem na cidades. Os homens
ricos têm que ter compaiXão, e rioS ajudai. Deus nos
deu a terra, e por algum favor especial precisamos
-nela trabalhar.
O pobre lavrador, nunca se esquece deSta formosa
beleza, por isso pedimos ao S"ei:Ihor que nos ajud_e,
e atenda este pedido de soC9rro·pa"ra: tom bater o êXOdO
iílrãl, reivindicando junto ao INCRA, para agilizar as
legalizações da~ ~erras, para que pOssa o homem da
roça resgatai" a s-Ua inlagem.
_
Senhor Senador, dê a nós muitas luzes para clarear
o lado negro deste país que os especuladores, estão
levando a população ao estado de desespero, transformando a população rural em marginais, uma fábrica
. de ladrões para que exista um Submundo do crime,
para não morrer de fome. Ajude-nos a não deixar morrer o- nosso Estado do Tocantins, contribuindo com
muitos bóias-frias! p~ecisã_mOs de incentiv(fria- agricultura e pecuária,_ e_ um grande centro de cooperativas
agrféolas. ·
.
. .
.. O nossO estado, é urD. grande celeiro de produção
de alimentos mas, faltam oportunidades para o povo."
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Com efeito, Sr. Presidente, antes da criação do Estàdo
do Tocantins, ou seja, antes do desdobramento do Es_tadó
·de Goiás, a nossa região produzia mais de um milhão de
toneladas de grãos. Hoje não chegamos a produzir quinhentas
mil toneladas, embora a área seja considerad~ um:a froriteíra
agrícola.
__ _
___ ___ __
_
Os signatários desta Carta são presidentes de associações
que vivem em comunidade, são pessoas cujas origens estão
no Nordeste, têm os seus -costumes, as suas_tradições, mas
estão há mais de cem anos no Estado de TocantinS~ e-até
hoje não tiveram- as glebas que ocupam devidamente legalizadas.
Leio, Sr. Presidente:
'"A nossa Capital Palmas e Taquaralto" - que
é uma cidade vizinha- "já possuem eriof.mes faVelas,
crianças sem escola, sem comida e assistência médica.
Os pobres só têm tristezas_._ A Associação grupos uiiidos
nasceu para ser o ponto de partida para a grande arran--:cada para conscientizar o homem da roça a trabalhar
e não viver pedindo e_smola, cestas básicas que é mais
um cartão de fome.
Pedimos ao nobre senador que abrace a_nossa causa, requerendo junto ao miiiistério da agricultura e
do meio ambiente, Secretaria da agricultura e Banco
da Amazônia, o Fundo FNO para que o lavrador através de associações possa resgatar sua dignidade e suas
famHias, trabalhando na roça, produzindo seus alimentos e criando cooperativas, e a LBA dando assistência
com o desenvolvimento de pequenas fábricas de f3.rinhas, de doces, estes maquinários doados será de grande utilidade, para desenvolver o trabalho de adolescentes e adultos.
_ __
Estas necessidades expostas nesta carta, exposição
de motivo, é um grito de socorro que todos nós homens
da roça fazemos ao nobre senador que com seu gesto
simples e humilde, nos despertou uma grande esperança que os nossos futuros ainda pode existir e que
todos os nossos filhos tenham a dignidade de serem
seres humanos, por direito, no nosso grande Brasil,
rico de beleza e pobre de investirileritOS,- venha a nos
alegrar um dia."
Assinam o Sr. José Gualberto da Sili'a, Presidente da
. Associação de Moradores e Lavradores da Comunidade de
Jacotinga, às margens do Rio Silvestre, Município de Porto
Nacional, e os Srs. João Dias Furtado, Jesu-filo Ferreira de
Araújo e Pedro Amorim do Nascimento.
Sr. Presidente, é "iiripOitante--que -_o- homem simples da
roça alerte aqueles a quem cabe lutar para que eles possam
ter o que lhes é de direito: a _terra em que moram; a ten;a
em que trabalham. São pequenas comunidades, mas eles não
têm como sair_dali.
_ ~,
_
__ ___ __ _
_
Enquanto isso, estamos Vendo o inchaço das grandes cidades. Palmas foi criada para ser a~Çapital do Tocantins. Começou com cinco mil habitanteS; já tem dez mil, e deveremos
ter, no próximo ano, cerca de vinte mil habitantes. Já estamos
favelizando uma cidade que foi projetada, que tem um plano
diretor
- - ---- ------ -- ---- · -- --- - -- -0 INCRA tiãO- está cUinpdrido o seU papel, ST. Presidente. São dezenas de milhares de fU:ncionãrfOS-::-que recebem
os seus salárioS. Mas eles não têm culpa. Qtiã:rido lhes foi
dado condição, eles trabalharam, titularam terras, resolveram,
e muito, o problema fundiário, pritiCiPalinEirte do nosso Estamagnífico~
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do;~o Tocantins, que tinha grandes problemas fundiários, como é o caso. do Bico do Papagaio. O INCRA, quando trabalhou, resolveu esses problemas. Não se ouve mais falar em
mortes, em posseiros ou fazendeiros assassinados, aquelas
brigas que sempre existiram.
A reforma agrária que preconizamos, Sr. Presidente, é
necessária.
Nós conseguimos alocar alguns recursos no Orçamento
da União para o meio rural brasileiro. São recursos, por exemw
piO, para eletrificãção rural, porque temos que fixar o homem
no campo. E como vamos fazer isso? Com eletrificaçâo rural,
com uma escola em cada comunidade. Essas casas populares
-âo Sistema Fínanceiro da Habitação devem ser construídas
na roça, pois no meu Estado as casas das pessoas mais humildes
são quase todas de palha de babaçu, um vegetal sagrado para
o nosso povo.
Faço este apelo ao Exm9 Sr. _Ministro Qa Agriç~_Itura,
em nome das comunidades de _trabalh_adores rurais do meu
Estado, para que dê- condições ao INCRA de desempenhar
o seu papel na alavancagem do processo de reforma agrária,
para que o povo mais simples do- meu Estado não venha
inchar as periferias das grandes cidades, transformando-se
em ladrões, marginais ou mendigos.

O Sr. João Calmon- Nobre Senador Carlos Patrocínio,
concede-me V. Ex+ um aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Com muita honra.
O Sr. João Calmon- Como sou um Parlamentar nascido
num humilde distritO do Município de COlatina, no Espírito
Santo, fiquei effiocioi:tadO ao OUVir" esse -apelo magnifitamente
redigiO() por essas lideranç_as do Estado_ d.o Tocantins. AcreditO <jue, éorÍl o. apoio. ê}Ufi V. Ex• aCaba- de Gar.- tfãnsffiitindo
esse apefo, -que certaMente seiá resumido pelo noticiário de
hoje 9a Voz do Brasil, as autoridades citadas tomarão conhecimento do drama que vive a_ comunidad_e_ roral_4o -~Q,_ Estado,
para que esse problema não se vá agravando com o decorrer
do tempo e provoque uma crise social que já está Causando
pesadelos na periferia de megalópoles como o Rio de Janeiro
de São Paulo. Desejo felicitar- V. EX' pela objetividade do
seu pronUnciamento. Estou c_erto que o_seu apelo não cairá
no vazio e que merecerá toda a atenção das auto~dades competentes dessa área .
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Agradeço o aparte
de V. E~ e o incorporo ao meu pronunciamento, nobre Senador João Calmon.
V. Ex•, que tem-se notabilizado pela luta, prinCipalmente
em prol da educação, fundamental em nosso_ País? Sabe o
quanto é difícil_ de se con_seguir liberar recursos alocados no
Orçamento.
Sr. Presidente, tenho destinado recursos para assentamentos, para eletrificaÇão rural, com muitas dificuldades, tow
davia. Este ano, por exemplo, consegui recursos para uma
linha de transmissão de aproximadamente 25 km; contudo,
quando liberados, o Governador do Estado mudou o QDD
-Quadro de_Detalhamento de Despesas, e, em vez de deixar
~uni~ípió, Pà:sso_u paci o GoVerno do .Estªdo,
o dinh~i~~
que construiu _6_ km de .via_ elét_ricá~ no meio do mato, que
não_ servem a_pinguém.

nci

O Sr. João Catmon inflação.

E o valor da verba corroído pela
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O SR. CARLOS PATROCíNIO- Exatamente. Como
poderemos Cóntiilffãi'- essa via de transmissão, -que serviria
a mais de cinqüenta ou cem moradores de uma vila pequena?
Sr. PreSidente, quero, por último, deixar aqui a minha

confiança no porvir; nó ano de 1994, e enaltecer mais uma
vez o trabalho deste Congresso Nacional.
Sinto-me honrado em fazer parte deste novo Corigresso
.Nacional, que se está submetendo a uma cirurgia visceral
nas suas entranhas, mostrando ao povo brasileiro o que queremos efetivamente, que é conferir transparência ao nosso trabalho, para que ele seja conhecido por todos os brasileiros.
Renovo, ainda, a esperança nos novos ministros- interinos ou não - ,-e na implantação etetiva de uma reforma
agrária em nosso País, consentânea com a necessjc:;lade do
nosso povo.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
_~
O SR. ODACIR SOARES (PFL _: RO. Pronuncia o se:
guinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr!~~ e Srs. Senadores, a
inusitada polarização das atenções da cidadania brasileira em
torno da Comissão Parlamentar de Inquérito qui apura os
desmandos e irregularidades ocorridas na_Comissão de Orçamento tem conseguido relegar a segundo plano problemas
do mais alto interesse público. É o caso da_reforma constitucional-para só citar um -e, dentrO dela, de temas inegavelmente polêmicos, como é o da estabilidade do funcionalismo
público federal.
~
~
É possível até que os eternos opositores de todo e qualquer instituto voltado para o incentivo e dignificação da oprimida classe dos servidores públicos queiram, àgora, valer-Se
desse desvio de atenções para liquidar de vez com !-'ln d~~
poucos institutos que realmente beneficiãril a claSse, e tornam
_
- atrativa a carre~ra ·do serviço público.
Trata-se de erro imperdoável de quem, ante o problema
do servidor público, lança mão das lentes de aumento, para
avaliar os custos de_ sua Illanutenção, ao Illesmõ ·tempO ém
que recorrem aos antólhos-, pãfa não enxergar Os imensos
retornos colhidos por intermédio da máquina administrativa,
quando esta é cuidadosamente montada e t~~ ~~~~~fi~áci~
permanentemente assegurada, pelos iricentivOs e ·apoioS-qué
recebe do Poder Público.
.~ ~
_
. __ ~ ..
Mas, enganam-se ds que minimizam o: gtim de Vigífâilci3.
e a capacidade de luta das lidera_nças desta _briosa categoria
funcional.
É o que se deve inferir do candente "Manifesto em Defesa
da Valorização do Servidor Público", subscrito por-onze poderosos sindicatos da categoria.
Neste lúcido. documento, são explanadas as principaispostulações em tomo dà.S quais a clas-se ati vou a sua vigilâncía, ·
e pelos quais ela se dispós a lutar impavidamente. Estas se
agrupam nos três grandes tópicos que se seguem: ~ ~ ~
.
I - A Defesa das Garantias Constitucionais,_ onde _são
incluídos, o irlgresso no serviço público mediante concurso;
a estabilidade; a aposentadoria por tempo de serviço; a revisão
geral da remuneração sem distinção entre serviaores_ civis e
militares; o direito de greve e de sindicaJizaçáo.
ll - A posição .. contra ~- exceção qu-e vii:'Ou regra" manifestando-se, neste item, o repúdio ~o preenchimento dos
cargos em comissão e. das chamadas funções de confiança
por apadrinhados, estranhos aos quadros funcionais do_se_rviço
público, em flagrante contradição com o art. 37, V, da Consti-
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tuição, que ordena que tais cargos sejam preferencialmente
exercidos por funcioriários da carreira do Serviço público.
III- O _que deve conter a lei de diretrizes para a carreira
no ~_erviço público, estando alinhados entre os principais pleitos deste item: a profissionalização do serviço público e o
plano de carreira com ascensão funcional.
Sr. Presidente:· Srs~- Senadores:
· Vêem, Vossas Excelências, que no elenco de postulações
da classe dos servidores, acima enumeradas. nada há que
possa -ser COiisJâerado -~mo luta pela preservação de privilégi~s ou-como e~ressão -dé interesses cotporativos exacer-bados.
. Pelo contrário, todas essas postulações tendem, exclusivamente, à dignifi~ção e_ ao incremento dos padrões de eficiência do funcionalismo público.
Eis por que, mais uma vez, endosso a causa do funcionalismo público e subscrevo suas reivindicações.
Tenho reiteradamente sustentado ser um grave erro de
visão, imputar ao funCionalismo público a responsabilidade
pelos descaminhos e pelas mazelas incontáveis, que tanto comprometem a estabilidade do Estado brasileiro e tanto reduzem
a eficácia de suas ações.
Creio até haver nos que assim o fazem aquela mal disfarçada má-fé própria dos que precisam de um álibi expressivo
,que impeça que as atenções públicas se voltem para o alvo
de sua insanável mediocridade.
Entendo, pelo contiário. como todo o cidadão lúcido
deste País - e para tanto me baterei de peito aberto que a eficácia-mõdernizante do Poder Público, passa, inapelavelmente por uma estrutura de recursos humanos, supostamen,te, bem selecionada, bem treitiada, bem remunerada,
constantemente atualizada, e integrada num plano de carreira
efetivamente estimulante. _
É o que penso Sr. Presidente.
'0biigado.

DOCUMENTO A QUE SE R.EFER.E O SR..
ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO:
MANIFESTO EMIJEFESA DAVALORIZAÇÃO
'
DOS SERVIDOR PÚBLICO

·-· l= .DEFESA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS
DO SERVIÇO PÚBLICO
·t.t) Ingresso no serviço público mediante concurso OConcurso público é, sem dúvida alguma, a forma mais democrática e justà- de sel~cionar as pessoas que devem seryir à
sociedade. Entretanto, somente a- primeira-investidura em
cargo ou emprego público é que deve se dar mediante concurso
PUblico externo; as outras deverão ser feitas através de rigorosOs -cursos de àperfeiçoamento e mediante concurso interno.
1.2) Estabilidade - A estabilidade é a única garantia
eficaz que o servidor público tem para se defender contra
as perseguições de natureza política. Negá-la significa colocar
o próprio Es_!aç:o a mercê: de supostos democratas que, sob
o argume:Õto de proteger descan;tisados e pés descalços, sucatearam e desmantelaram o serviço público.
1.3) Aposentadoria por t*"po de servis<> ~ Em um País
como o nosso, onde a expectativa de vidã é uma das mais
baixas do mundo, no serviço público ou na iniciativa privada,
chega a ser ~ma maldade se falar em aposentadoria por idade.
D_eye ser mantido ao aposentado o direito de desfrutar a compenSação pelos longos anos de serviços prestados~

Dezembro de I993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

1.4) Revisão Geral da Remuneração sem distinção entre

servidores dvis ou militares- A revisão geral da remuneração
· deve continuar sendo feita em uma só data e sem distinção
de índices entre servidores civis e militares.
1.5) Direito de greve e de sindicalização -Somente organizados poderemos enfrentar aqueles que são contrários aos
nossos interesses .. O direito à greve é inalienável e compete
aos servidores decidir sobre a oportunidade e os interesses
que devam por meio dele defender.

1

II- A EXEÇÃO QUE VIROU REGRA
O Constituinte de 88 dispôs no art. 37, V, da Carta Magna, que: "os cargos em comissão e as funções de confiança
serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes
de cargo de carreira técnica ou JH'õfíssional, nos casos e nas
condições previstos em lei". No entanto, não é isso que se
está verificando, atualmente, no Seryiço Público, pois a regra
virou exceção. O que se constata' hoje em dia é que esses
cargos são preenchidos por apadrinhados, totalmente estranhos aos quadros funcionais do serviço público, muitas vezes
sem sequer possuir a escolaridade necessária ao cargo, em
detrimento daqueles servidores que efetivamente fazem parte
dos quadro-s, onde demonstraram e comprovaram realmente
o seu valor e a sua utilidade para o serviço _público.
i l l - EOQUE DEVE CONTER A LEIDE DIRETRIZES
PARA CARREIRA NO SERVIÇO PÚBLICO?
1) ProriSSionalização do serviço público - Não se pode
falar em valoriza-ção e melhoria do serviço público sem antes
se pensar na profissionalização do servidor, Somente criqpdp
mecanismos sérios e eficientes de aperfeiçoamento funcional
que teremos um serviço público competente neste País.
2) Plano de carreira com ascensão funcional - É claro
que não se pode falar em plano de carreira sem mecanismos
precisos de desenvolvimento funcional. É da e_ssê_nci;:t_d9_$Cr
humano querer crescer, melhorar, progredir. Negar isso ao
homem é transformá-lo em um animal, é brutalizá-lo e toiná-:lo
medíocre. Por outro lado, quando se abrem horizontes de
progressão dentro do próprio local de trabalho o que vemos
é a dignidade, é o interesse, é o crescimento pessoal e profissional, é o surgimento de uma competição salutar onde sai
ganhando o servidor, o serviço público e, principalmente,
a sociedade que é a destinatária maior e filüil do serviço público. Negar a ascensão funcional é asfixiar a administração pública brasileira. É jogar a pá de cal no dinamismo n~cessário
ao serviço público. Portanto, somente com a possibilidade
de desenvolvimento na carreira poderemos ter uma máquina
administrativa eficaz e dinâmica.
-·
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IV- CONCLUSÃO
A despeito da grave crise moral por que passa o País,
da qual está isenta a maioria esnlag~dora dos S,ervidor~s f_~_]?_li
cos Federais, é necessário a mobilização de toda a_ categoria
em defesa de seus legítimos direitoS e interesses. O desmantelamento da máquina administrativa e o descontrole dos gastos
públicos são de responsabilidade do Governo. Temos que
estar unidos e preparados para_enfrentar os inimigos dos servidores públicos, intensificando à luta contra a RevisãoCOnstitucional_e pela punisão dos corruptos. VEEMENTE CONDENAÇAO À POLITICA DE ARROCHO SALARIAL AOS
SERVIDORES, ANUNCIADA PELO MINISTRO DA FAZENDA E SUA EQUIPE, QUE PRETENDEM NEGAR
A REPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS APROVADAS EM LEI, CAUSADAS PELA CRESCENTE INFLAÇÃO.
SINDILEGIS_: Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo
Federal e do Tribunal de Contas da União
SINATEFIC: Sindicato Nacional dos Analistas e Té_cnicos de
Finanças e Controle
SINDIRETA/DF: Síndicato dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, Aut. e TCDF
SINDIFICO: Sindicato dos Servidores da Carreira de Finanças
e Controle do GDF
SINMAGU: Sindicato Nacional dos Membr!JS da Advocacia Ge·
ral da União
SINDAFIS/DF: Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira
Fiscalização e Inspeção do DF
AME: Associação de Minas e Energia
ASMEC: Associação dos Servidores do Ministério da Educação
e Cultura
ASDNER/DF: Associaç-ão dos Servidores do DNER
UNACON: União Nacipnal dos Analistas e Técnicos de Firiã.nças
e Controle
CSPB: Confederação dos SerVidores Públicos do BrasiL

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Não há mais
· oradores inscritos.
_
_ _·- ·_
Nada mais havendo a tratar, a Presidência v3.1 eU.certar
os trabalhos. designando para a sessão de quarta-feira. às
9h, a seguinte

ORDEM DO DIA
TRABALHOS DAS COMISSÕES
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está ~ncer
rada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16hl5min.)
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!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1-:- Mensagens do Senhor Presidente da República
W' 542 a 549, de 1993 (n• 1.052; 1.054, 1.056, l.051Ç
1.064, 1.065, 1.066 e 1.067/93, na origem, respectivamente), restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados.
N• 267/93 (n' 1.078/93, na origem), que altera e complementa a Mensage\D n' 550, de 1993. (Projeto de Lei
n• 23/93-CN.)
1.2.2- Comunicações
-Do Senador Nelson Carneiro, referente ao seu desligamento do PMDB e filiação ao PP.
-Do Senador Odacir Soares, referente a sua ausência
do País no período compreendido entre 30 de .dezembro
corrente e 12 de janeiro de 1994.

1.2.4- Comunicações da Presidência

-Recebimento do Ofício n' S/188, de 1993 (n' 561/93,
na origem), da Prefeitura Municipal de Ouro Preto (MG),
SQ\içit3Jldo a~,~toriz~_ç<j_o- para qrie possa contratar operação
de crédito, para os fins qué 'especifica.

-Recebimento dos Ofícios n" S/179 a S/187, de 1993
(n• 3.578 a 3.580, 3.587, e 3.582 a3.586/93, na origem),

do Banco Central do Brasi_l,

operações de crédito para os fíns que especificam.

·

-Recebimento d.o Ofício n' 3.581/93, do Banco Cen-

tral do Brasil, ~ncaminhando complementação dos documentos necessários à instrução do Ofício n"' S/88, de 1993.

1.2.5 - Oficios
- N• 099 a 103, de 1993, da Liderança do PFL, de
substituição de membros ém Comissões Mistas.

- N9 321/93, de autoria do Senador Gilberto Miranda,
de substituição

1.2.3- Requerimentos

- N• 1.449, de 1993, de autoria do Senador Gilberto
Mira:Õ.da Batista, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado, do artigo intitulado "De 1823 a 1993, 170 ·anos
de dívida externa, empobrecendo o Brasil, roubando nossas
riquezas. Dois Advogados em um Juiz provam a prescrição
da dívida", publicado no Jornal Tn"bt!IUl d!iimpre_nsa, edi-

encaminh~ndo .,solicitaçãQ das

Prefeituras Municipais de Cambé (PR), Campinas da Lagoa (PR), Eugênio de Castro (RS), Salgado Filho (PR),
Minas do Leão (RS), Constantina (RS), Guaratuba (PR),
Farol (PR) e São Pedro do lvaí (PR), possam contratar

de membro em

Comis~ão_Mist~-·-

- N"' 2.190/93, da Liderança do PTB,_ de_sub&.tituiç_ão
de membro em Comissão Mista.

-No 316/93, da Liderança do PMDB, de substituição
de membros e_m ConíissâO Mista.

- N• 539193, da Liderança do PDT, de substituição
de membros e-m Comissão Mistà..

-

---

1.2.6 - Requerimento

ção de 27 de dezembro de 1993.
·
··
-No 1.450, de 1993, de autoria do Senador Jonas

ras, solicitando tramitação corijuina

Pinheiro, solicitando que seja considerada como licença

Lei da Câmara n' 5, d,e 1991, que dispõe sobre o trabalho

autorizada sua ausência dos trabalhos da Casa, nos dias

noturno e dá outras providências e n"'233f93, que acrescenta

20, 21, 22 e 23 de dezembro de 1993. Votação adiada por
falta de quorum.

- 1'1' 1.451, de 1993, de autoria do Senador Be11i Ye·

parágrafo

se ao

para OS PrOjetas de

arL 461 da CLT, 'integrando ao salário,

para todos os fiils~ -o ad1c1ónàl noti.InlO pagõha.bitualrneilte~
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EXPEO!EN'i"E

Cl!lriao ClAÃI'IC:O DO SUADO P!DI!!lAI.
MNIOfL VlLfLA OE MAGA.LIIÁllS

DIÀIJO DO C:OIIOQ.:l IIN:IO!fAL

Oirctar.OuiJ do S.u41• PMera!
.>.(;A<:! EL [)A SILVA MAlA
OittlOI E.-c•IMI
OJ\LUS HOMERO Y!ElM SINA
Diua ..Yai.UitniiWe
I. L l.l CARLOS BASTOS

o.... JM .... t

~LOIUAH AUGUSTO
Dlr••~ule

COUTINHO MAOIUJOA

1.2.7 - Comunicação da Presidência
-Término do prazo ·sem quê ténh<i-Sido oferecidas
emendas as seguintes matérias:
-Projeto de Resolução n" 156, de 1993, que autoriza
o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a contratar
operação de crédito interno jtinto a:o Banco do Brasil S.A .•
agente do Tesouro Naci·Onal, no valor_de
CR$105.122.853,33 (cento e cinco milhões, cento e vinte
e dois mil, oitOcentos- e cinqüenta e---:-três cruzeiros reais
e trinta e três centavos), a preços de 21 de dezembro de
1992.
-Projeto de Resolução n' 157, de 1993, que autoriza
a Prefeitura Municipal de· Santa Rita do Oeste (PR) a
contratar operação de crédito junto ~o Banco _do Estado
do Paraná S.A.- BANESTAD.O, no valor de
CR$18.600.000.00 (dezoito milhões e seiscentos mil cruzeiros
reais), a preços de setembro/93, utiliúlhdo rectif'Sos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PE-DU.
-Projeto de Resolução no 158, de 1993, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul (PR) a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná
S.A. - BANESTADO, no valor de CR$ 12.400.000,00
(doze milhões e quatrocentos mil cruzeiros reais), a preços
de setembro/93, utilizando recursos do Progran:ta Estadual
de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
-ProjetO de Resolução n" 159, de 1993, que autoriz.a
a Prefeitura Municipal de Realeza (PR) a contratar operação de crédito interno junto ao Banco _do Estado do Paraná
S.A. - BANESTADO, no valor de CR$14. 700.000,00 (~ ua. torze milhões setecentos mil cruzeii:'os reais). a preços de
setembro/93, para execução de projeiOs de-Tnfra-estrutura
urbana.
-Projeto de Resolução n"' 160, de 1993, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Jesuítas (PR) a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estad_O-do Paraná S.A.
- BANESTADO, no valor de CR$ 21.400.000,00 (vinte
e um milhões e quatrocentos mil cruzeiros reais), a preços
de agosto/93, utilizando recursos do Programa Estadual
de Desenvolvimento- PEDU.

-Projeto de R~~olução n\' 161, de 1993, que autoriza
a -Prefeitura' Municipal de Santa Mônica (PR) a contratar
operação de crédi'tõ jurlt6 ao Banco do Estado do Paraná
-BANESTADO. no valor de CR$10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros reais), para exe_c_ução de projetas_ _de
infra-extrutura urbana, naquele município.
-Projeto de Resolução n" 162. de 1993, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Ibaiti (PR) a contratar operação
de crédito no valor total de CR$16.600.000,00 (dezesseis
milhões e seiscentos mil crUzeiros reais), junto ao Banco
do Estado do Paraná S.A. -BANESTADO.
-Projeto de Resolução n"' 163, de 1993, que autoriza
a Prefeitura de Nova Aurora (PR) a contratar operação
de crédito junto ao Ba11co do Estado do Paraná S.A.,
no valor de CR$29.000.000,00 (vinte e nove milhões de
cruzeiros reais), a preços de agosto/93, para realização de
obras de infra-estrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PE·DU.
-1.2.8- Discursos do Expediente
SENADOR NELSON CARNEIRO- Desligamento
de S.. EX" dos quadros do PMDB e filiação ao PP.
SENADOR MAURO BENEVIDES, como LíderDefecção do Senador _Nel_Son_ Carneiro do PMDB.
SENADOR VALMIR CAM PELO- Ganhos significativos no desempenho da economia implicam na melhoria
da qualidade de nossos produtos, mediante programas nacionais de formação e aperfeiçoamento de mão-de-obra
em todos os níveis e em todos os setores.
SENADOR EDUARDO SUPLICY - Correspondências enviadas pelo Pfesidente da República. Sr. Itamar
Franco; _e pelo sociólogo Herbert de Souza. apoiando o
projeto de _autoria de S. Ex~ que dispõe sobre gar<:plt!a
de renda mínima aos brasileiros.
SENADOR IRAPUAN.COSTAJÚNIOR, como Líder - Registro da filiação âo Senador Nelson Carneiro
ao Partido Progressista.
. SENADOR AMIR LANDO -Críticas ao Governo
Federal por r~_correr ao instituto da medida provisória para
promover parcialmente a reforma tributária::
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1.4-ENCERRAMENTO
2- SECRETARlA::GERAL DA MESA
-Resenha das matérias apreciadas de 19 a 15-12-93.
3- ATOS DO PRESIDENTE
- N• 602 a 605, de 1993
4- ATO DO DIRETOR-GERAL
- N'' 91, de 1993.
S- MESA DIRETORA
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS

Trabalhos das Comissões

1.3.l:- Discursos apóS a Ordem do Dia
SENÀDOR MARCO MACIEL -Documento recebido de PrefeitUras -do Sertão do Araripe-PE, solicitando
ao Governo Federal providências no sentido de assegurar
a continuidade das obras da Adutora do Oeste.

SENADOR ODACIR SOARES - Irresponsabilidade dos governantes no que concerne o desperdício de di-

nheiro público e o ônus que representa para o contribuinte
as estatais brasileiras.

1.3.2- Designação da Ordem do

Quinta-feira 30

Dia da próxima ses-

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

são.

Ata da 63 Sessão, em 29 de dezembro de 1993
1o• Sessão Legislativa Ordinãria, da 49" Legislatura
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues

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

União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de Cr_$2.227.5.00,00 e crédito especial até

Albano Franco _ Chagas Rodrigues _ Elcio Alvares _ Gilberto
Miranda _ Irapuan Costa Júriior _ Marco· !>:laciel _ Nelson
Carneiro.
-

o limite de Cr$461.691.450,00 para os fins que especifica,
sancionado e transformado na Lei n~ 8.832,_de 23 de dezembro

de 1993;
N' 544, de 1993 (n' 1.056193, na origém), de 23 do corrente, referente ao Projeto de Lei n' 93, de 1993 - CN, que

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) :-:-- a lista de
presença acusa o comparecimento de 7 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniciamo-s nossos trabalhos.

autoriza O Poder ~xecutivo a _abrir ao, Orçamento Fi~Cf.l da
União, em _favor do Minísfério da Educação e do Desporto,

. . crédito adicional até o limite .de Cr$84.092394.231,00 para

O Sr. lo Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos f.e projetos de leJ sancionados:

N' 542, de 1993 (~' 1.052193, Iúfórigem); de23 do cor,ente, referente ao Projetó_-de Lei n9 8,de_l993-:- CN, que

autoriza o Poder Exe'cutivo a abrir au -Orç3inento FisCal da
União, em faVor do Ministério _da_ Agiicultura, do Abasteci-

mento e _da_ R~forma ~grária,_ ~~éditO-_esp~Sl~l ~~_e_ o Ji.gj.tte
de Cr$28.000.000,00, para os fins que espeCifíCa, s3nCiórià.do
e transformado na Lei n' 8.830, de 23'.de dezembwde 1993;
N' 543, de 1993 (n' 1.054/93, na origem), de 23 do corrente, referente ao Projeto de Lei n' 71, de .1993 - C", que
~utonza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da ·

os fins que espeficica-; SãrictoOado e transformado na Lei n"

8.834, de 23 .de dezembro de 1993;
N' 545, de 1993 (n' 1.058193, naoriogem), de 23 do corrente, referente ao Projeto de Lei n9 119, de 1993- CN, que
autoriza o Poder EXecutivo a abrir ao Orçamen_to Fiscal da
União, em favor dó- Miriistéiió -da Educação e do Desporto,

crédito adicional até o limite de Cr$U.210,319,0Q, para os
fins que especifica, sancionado e transformado na Lei n~ 8.836,

de 23 de dezembro de 1993;
N' 546, de 1993 (n' 1.064193, na origem), de 27 do corrente, referente ao Projeto de Lei n" 51, de 1993 -- CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir, em favor do Ministério
da Indústria, do Comércio" e do Turismo, ctédito suplementar
no valor de Cr$ 295.465.682,00, para os fins que especifica~
· sancionado e transformad9 na Lei n" 8.838, de 27 de dezembro

de 1993;
N' 547, de 1993 (n' 1.065193, na origem), de 27 do corrente, referente ao Projeto de Lei n" 66, de 1993 - CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir aos OrçamentOs d_a Un~ão,
em favor -da Justiça Federal, da Justiça Militar, da Justiça
Eleitoral e da Justiça do Trabalho, créditos adicionais até

o limite de Ci$ 2.064.198.142,00, para os fins que éspecifica,
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sancionado e transformado na Lei n? 8.839, de 27 de dezembro

de 1993;
N• 548, de 1993 (n' L066/93, na origem), de 27 do corrente, referente ao Projeto de Lei n"' 69, de 1993 -

CN, que

autoríza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Agricult!-l.ra, do A_basteciM

mento e da Reforma Agrária,

~r_é_ditos

_especiais até o limite

de Cr$3.829.717.756,00, para os fins q_Lie-especifiCâ, sancio-

8.840, d~ 27 _de dezembro
..
.
N• 549, de 1993 (n' 1.067/93, na origem), de 27 do corrente, referente ao Projeto de Lei n"' 85, de 1993 - CN, que
autoriza o Poder Exec_utivo a abrir: ao Orçam~Qto da_ União,
em favor do Ministério da Agricultura, do Abastecimento
e da Reforma Agrária, créditos adicionais até o _limite de
Cr$4.073.052.263,00, para os fins que espeCifica, sanciOriado
e transformado na Lei n' 8.841, de 27 de dezembro de 1993.
nado e transformado na Lei
&19~;

n~

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expediente lido vai à publicação.
Encontra-se sobre a mesa Mensagem do Se!J.hOr Presj_dente da República que iniclalmente traz o n\" 1.078_ e qtie
tomou no Congresso Nacional o n~ 267/93.
-

Dezembro de 1993

compreendido entre 30 de dezembro corrente e tide jãrieiro
de 1994, em viagem de caráter particular.
Na oportunidade, renovo meus protestos_ de elevada consideração e apreço. -Senador Odacir Soares.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- As comunicações lidas vão â publicação.
-.. _- __ S()_f?re # nwsa,_ r~qu-~rim.e:nto que será lido pelo Sr. Secretário.
_É _lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 1.449, DE 1993
Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro
a transcrição, nos Anais do Senado, do arfigO intitulado ":Oe
1823 a 1993, !70 Anos de Dívida Externa, Empobrecendo
o Brasil, Roubando nossas Riquezas. 2 Advogados e 1 Juiz
Provam a Prescrição da Dívida", publicado no jornal Tribuna
da Imprensa, edição de 27 de dezembro de 1993.
Sala das Sessões, 29 de dezembro de 1993. -Senador
Gilberto Miranda Batista.
-Ao exa_rrÍe da Mesa Dire~ora.

Quanto a essa mensagem preSidencial, em conformidade
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) De acordo com
com o disposto no art. 166, § 5%, da Constituição, Sua Excelência o Senhor Presidente, da República-propõe· aos senhores _ o_ art. 210, § 1», do Regil;nento Interno, o Requerimento será
submetido ao exame da Comissão Diretora.
membro do Congresso Nacional modifiCação ao Projeto de
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. SecreLei Orçamentária para o exercício de 1994, eqyiado em 31
táriO.
de agosto de 1993 pela Mensagem n' 550, em cumprimento
É lido o s~guinte
ao art. 165, § 5~, da vigente Carta Constitucional e ao art.
35, § 2•, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
REQUERIMENTO.N• 1.4SO, -DE 1!193 .
A matéria será encaminhada à Comissão Mista de Planos,
Senhoi
Presidente,
Orçaméhtos Públicos e Fiscalização, para~er aheXáda ao ProNos-termos do art. 13, § 19, do__~egimento Interno, requeijeto de Lei n"' 23, de 1993-CN, e cuja leitura será procedida
rO seja cOnsiderada como licença autorizada minha ausência
pelo Sr. 1? secretário.
aos trabalhos da Casa nos dias 20, 21, 22 e 23 de dezembro
É lida a seguinte
de 1993. _
. ·-"·· .. ""
_.,J
'liJUf
Sala das Sessões, 27 de dezembro de 1993. - Senador
(*) MENSAGEM N• 267, DE 1993-CN
Jonas Pinheiro.
· ·
(N' 1.078193, na origem)
· 6 SR. PRESIDENTE (Ch~gas Rodrigues) -A votação
PROPÕE MODIFICAÇA.ó AÓPRÓ:rETO DE LEr' Ni 23,
do requerimento fica adiada por falta de quorum.
DE 1993 (CN), QUE ESTIMA A_RJ3_CEITA E FIXA
A DESPESA DA UNIAO PARA
A Presidência recebeu, da PI-efeiturã -MUn:icipai de Ouro
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1994
Preto (MG), o Offcio n• S/188, de 1993 (n• 561/93, na origem),
solicitando, nos termo_s Qa Res~olução n9 36~ de 1992, do Senado
("') Será publicado em Suplemento ã presente edição.
Federal, autorização para qué possa contratar operação de
O SR~ PRESiDENTE (Chagas Rod!igues) -Sobre a crédito, para os fins que especifica.
A matéria será deSpachada à Comissão de Assuntos Ecomesa, comunicações que serão Jídas pelo Sr. 19 Secret~~.
nômicos, onde aguardará a complementação dos documentos
São lidas as seguintes.
necessários à sua ·inSti'üçao. Senhor Presidente,
O SR. PRESIDJ>NTE (Chagas Rodrigues) - A PresiNos teimos do § 2o, do art. 7~, do Regimento Interno,
dencia recebeu, do Banco Central do Brasil, os Ofícios n~s
comunico a V. Ex~ que me desliguei do PMDB e me filiei
S/179 a S/187, de 1993 (n• 3,5J8 ~3.580, 3.587 e 3.582 a
ao PP.
3.586193, na origem) encaminhandO, itos termos da Resolução
Sala das Sessões, 28 de dezembro de 1993. - Senador
n' 36, de 1992, do Senado Federal, solicitação das Prefeituras
Nelson Carneiro.
Brasilia, 27 de dezembro de 1993 _Municipais deCambé (PR), Campina da Lagoa (PR), Eugênio
de Castro (RS), Salga~o Filho (~R), Minas do Leão (RS),
Exm<? Sr.
Consfantina (RS), Guaratuba (PR), (PR), Farol (PR) e São
Senador Humberto Lucena
Pedro do lvaf (PR), para que possam contratar operações
DD. Presidente do Senado Federal
de crédito para_·o~_fins qu~ especifiCain.
Senhor Presidente,
-As matél-ías s"erão despachadas à Comissão de Assuntos
Nos termos das normas regimentais deSta Casa, comuniCo Económicos.
a Vossa Excelência que ausentar-me-ei do País no período

-----
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi·
dência recebeu, do Banco Centr~l do Bi-a$il_, __o _OfíciQ n\'
3.581193, encaminhando, nos termos da Resolução n' 36,~ de
1992, do Senado Federal, complementação dos documentos
necessários à instrução do Ofício n' S/88, de 1993.
O expediente será despachado à Comiss.ãO de Assuntos
Econômkos, a fíffi de ser ànexadõ -ãO processado da matéria
em referência.
- -O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. l 0 "Secretário.
-São lidos os seguintes
Of. GL PFL n' 099/93
Brrasflia, 23 de dezembro de 1993
A Sua Excelência o Senhor
semLdor Humberto Lucena
Digníssimo Presidente do Seriado Federal
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa EXcelência para,
na qualidade de Líder do Partido da Fren_te__ Lil?eral ç em
vista do término do mandato do Senador BELLO pARGA,
indicar, em substituição, o nome do Senador JOÂO, ROCHA,
a fim de, como 2"' Suplente, integrar a COmissão Parlamentar
Mista de Inquérito destinada a _apurar denúncias do_ Sr. José
Carlos Alves dos Santos a respeito da destinação de reCJJ-rsos
do Qrça·mento da União.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e_apreço. - Seiiador Marco Maciel,
Líder do PFL no SenaQ.o Federal.
Of. GL PFL n' 100/93
'
.'
'- .
Brasflia, 23 de dezembro de 1993
A Sua Excelência o Senhor
____ _
Senador Humberto Lucena
Dignissimo Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para,
na qualidade de Líder do Partido _õa _Fr_ent~ Lib~ral e em
vista do término do exercício do mandato do_ Senador BE_L.L.O
PARGA, indicar .o nome do. Senador.CARLQ~l'ATRO·
C:ÍNIO, a fim de integrar, em subs_tituição,_como .svplente,
a Comissão Mista destinad4 a ~xa_minar a Medida Provisória
n' 377, de 26·11·93, da Presidência da República.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce~
lência protestos .de e_stima e apreço. -Senador Marco Maciel,
Líder do~ PFL no Senado Eederal.
Of. GL PFL n' 101/93
Brasflia, 23·de dezembro de 1993
A Sua Excelência o Senhor
_
Senador .Humberto Lucena
Digníssimo Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para,
na qualidade de Líder do Partido da Frente Liberal e em
vista do término do exercício do mandato do Senador ÁLV ARO PACHECO, indicar os nomes dos Senadores ODACIR
SOARES e HENRIQUE .ALMEIDA, a fim de, respectivamente como titular e suplente, integrarem a Comissão Mista
destinada a examinar a Medida Provisória n•380, del'-12·93,
da Presidência da República.
Aproveíto a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de_ estima e apreço. -_Senador Março Maciel,
•.Líder do PFL no Senado Federal.
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Of. GL PFL n• !02/93_
.
Brasília, 23 de dezembro de 1993
A Sua Excelência o Senhor
- ---Senador Humberto Lucena
Digníssimo Presidente do Senado Fed~ral
Senhor Presidente,
Tenho a honra dedirigir-me a Vossa Excelência para,
na qualidade de Líder do Partido da Frente Libet:al e em
vista do término do exercício do mandato do Senador ALV Ã- ·
RO PACHECO, indicar os noines dos Senadores GUILHER·
ME PALMEIRA e RAIMUNDO LIRA, a fim de, respecti·
~Variiente comO titular e sUplente, integrarem a Comissão Mista
destinada a examinar a Medid~ Provisória n<.> 383, de 6-12-93,
-âa Presi~êncía da República.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa EXcel~ncia prote~tos de estima e apreço.- Senador Marco Maciel,
- Líder do PFL no Senado Federal.
Of. GL PFL n• 103/93
Brasflia, 23 de dezembro de 1993
A Sua Excelência o Senhor
Senador Humberto Lucena
_Digníssimo Presídente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Tenho a honra de di-rigii-_:-m.e a VOSSâ_ ExCeiéllcia para,
na qualidade de Líder do-Partido da Frente Liberal e em
vista do término do exercício do mandato do Senador BELLO
PARGA, indicar o nome do Senador JÚLIO CAMPOS, a
fiiil de integrã.r, em substituição, coino suplente, a Comissão
Mista destina(ja a examinar a Medida Provisória n~ 386, de
8·12-93, da Presidência da República.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e apreço. -Senador Marco Maciel,
Líder do PFL no Senado Federal.
Of. n• 321193
Brasflia, 28 de dezembro de 1993
Excelentíssimo Senhor
Senador Humberto Lucena
DD. PrêslOente do Senado Federal
Senhor Presidente,
EQI ra~ão da la~entável de~filiação dq_ SenadOr_N_eiS-on
Carneiro do quadro partidário· do PMDB, tenho a honrã de
indicar o nome do Senador Cid Sabó_ia de Carvalho, em substituiçã-o- àquele, para ocupar a vaga na CPI do Orçamento,
como titular, e o de Senador Ronan TitO, como suplente,
em substituição ao Senador Cid Sabóia de Carvalho.
Atenciosamente - Senador Gilberto Miranda.
Of. n' 2:190193
Brasflia, 23 de dezembro de 1993
EXCelentíssimo Senhor
senador Humberto Lucena
bigníSsllhO Presideflte dO COngreSSO N adonal ·
Nesta
Senhor Presidente:
__ . _ ·~ ..
__ Tenho ~ ~cmra de dirigir-me -~ Vossa Excelência para
~~j9tr_! pelo Partido Trabalhista Brasileiro- PTB, o Senador
JONAS PINHEIRO, enuubstituíção ao Senador !_(!ÍS AL·
BERTO; pára -ocupar, a partir desta data, a -vaga de Senador
Membro Titular da ComissãO Mista Parlamentar 9e_lnqU:~rUo.
destinada a investigar as denúncias do Senhor JOSÉ~CARLOS
ALVES DOS SANTOS, referentes às irregularidades nades·
tinação de recursos do_ O.rçamentq Geral da Uni~o-. .....
. ___
Córd_ialm.ent~_,__:--_S~nador Valmir Campelo, Více-Líder
do PTB e-m exercíciO da Liderança.
O--

<
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Of. n' 316193-GLPMDB
Brasilia, T2 de dezembro de 1993
Excelentíssimo Senhor
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Senado Federai
Senhor Presidente,
.· ~
.•
Em aditamento ao Of. n" 315/93, tenho a honra de dirigirme a Vossa Excelência para indicar o nome do Senador DIVALDO SURUAGY, em substituição-ao Senador Coutinho
Jorge, para integrar a Conlissão Mista incumbid_a de examinar
a Medida Provisória n" 38'9, de 17 de dezembro de 1993,
que "dispõe sobre o reajuste das mensalidades escolares, no
mês de agosto de 1993".
Aproveito a oportunidade para renovar a VõsS"à-Excelência protestos de elevada estima e apieço. - Senãdor Ma-uro
Benevides, Líder do PMDB.
Of. n·• 593/93
Brasflia, 28 de dezembro de 1993
A Sua Excelência o Senhor _
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Congresso Nacio~al
Nesta
Senhor Presidente:
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o S-enhor
Deputado PAULO RAMOS para integrar, como.rnembro
Suplente, a ComiSSão JJarlamentar_ de Inquérito do Orçamento, em substituição ao Serihor Deputado Roberto Franca.
Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço. -Deputado Luiz Salo~~o, Líder do P_DT.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -As substituições solicitadas serão feitas na forma regimental.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1\'
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 1.451, DE 1993
Nos termos do art. 258 do Regi,tpento_ lflJ,~o, requeremos tramitação conjunta para os ProJétos de Leí da Câmara
no;o 5, de 1991, que "dispõe sobre o trab_a_Ih_o noturno e dá
outras providências" e no:> 233/93, que <(acrescenta § 5% ao
art. 461 da CLT, integrando ao -salário, para todos os fins,
o adicional noturno pago habitualmente.
Sala das Sessões, 29 de dezembro de 1993. - Senador
Beni Veras, Presidente da CAS.
·

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O requerimento será publicado e, posteriormente, incluído na Ordem
do Dia, nos termos do art. 255, II, c, 8, d~ R'=gimento Interno.
O SR. PRESJJ)ENTE (Chagas Rodrigues) -:-Na presente
sessão terminou ou prazo para apresentação- de emendas ~s
seguintes matérias:
-Projeto de Resolução n" 156, de 1993, apresentado
pela Comissão de Assuntos EconómiCos como conclusão de
seu Parecer n" 507, de 1993, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Norte a contratar operação de crédito
interno junto ao Banco do Brasil S.A., agente do Tesouro
Nacional, no valor de 105 milhões, 122 mil, 853 ·cru~elros
reais e 33 Centavos.
--Projeto de Re&olução n• 157, de 1993(apresentado
pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de
seu parecer n~ 508, de 1993);-qUe autoriza a Prefeitura MU.riicipal de Santa Rita do Oeste (PR) a contratar operação de
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crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S. A. -BANESTADO, no valor de CR$18.600.000.00 (dezoito milhões e
s~iscento_s mil cru~eir_os·reais), a preços de setembro/93, utilizando recursos do Programa EstadUal de Desenvolvimento
Urbano- PEDU;
-Projeto de Resolução n~ 158, de 1993 (apresentado
pela Comissão de Assun_tos Económicos como conclusão de
seu PareCei-_n 9-509, de 1993)~ que autoriza a Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul (PR) a contratar operação de crédito
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.- BANESTADO,
no valor de CR$12.400.000,00 (doze milhÕes e quatrocentos
mil cruzeiros reais), a preços de se tembro/93, utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano PEDU;
-Projeto de Resolução n' 159, de 1993 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de
seu Parecer n9 510, de 1993), que autoriza a Prefeitura Muni·
cipal de Realeza (PR) a contratar operação de crédito interno
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.- BANESTADO,
no valor de CR$14.70Q.OOO,OO (quatorze milhões e setecentos
mil cruzeiros reais), á preços d6 setembro/93, para execução
de projetas de infra·~strutura urbana;
-Projeto de Resolução n'' 160, de 1993 (apresentado
pela Comissão de Assmitos Económicos como conclusão de
seu Parecer n 9 511, de 1993), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jesuítas (PR) a contratar operação de crédito junto
ao Banoo do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no
valor de CE.$21.400.000,00 (vinte e um milhões e quatrocentos
mil cruzeiros reais), a preços de agosto/93, utilizando recursos
do Programa Estadual de Desenvolvimento- PEDU;
-Projeto de Resolução n• 161, de 1993, apresentado
pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de
seu Parecer no 512, de 1993), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Mônica (PR) a contratar operação de crédito
junto aQ Banco do Estado do Paraná- BANESTADO, no
valor de CR$10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros reais),
para execução de projetas de infra-estrutura urbana naquele
município;
-Projeto de Resolução n" 162, de 1993 (apresentado
pela Comissão de- Assuntos EconómicOs como conclusão de
seu Parecer n9 .513, de 1993), que autoriza a PrefeitUra Muriicipal de Ibaiti (PR) a contratar operação de crédito no valor
fotru de CR$16.600.000,00 (dezesseis milhões e seiscentos mil
cruzeiros reais), junto ã.o Banco do Estado do Paraná S.A.
-BANESTADO;
-Projeto de Resolução n• 163, de 1993 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de
seu Parecer n9 514, de 1993), que autoriza ·a Prefeitura de
Nova Aurora (PR) a contratar operação de crédito junto ao
Banco do Estado do Paraná S.A~. no valor de
CR$29.000.000,00 (vinte e nove milhões de cruzeiros reais),
a preços de agosto/93, para realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano -PEDU.
Os projetas não receberan:i emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se
à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Valmir Campelo. (Pausa.)
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O SR. NELSON CARNEIRO palavra.

Sr. Presidente, peço a
·-···-· -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem V.
Ex» a palavra.
O SR. NELSON CARNEIRO (PP - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos termos da comunicação que V.- Ex~ acaba de ouvir, lida no Expediente, na data de ontem eu me dcsliguei"do Partido do Movimento Democrático Brasileiro e filiei-me à legenda do Partido
Progressista. Fi-lo com a emoção de quem durante tantos
anos integrou, primeiro, as hostes do MDB, nos dias difíceis
da sua fundação e nos longos anos de sua trajetória, e, depois,
sob a legenda gloriosa do PMDB. São muitos anos de uma
luta comum, de um entendimento perfeito entre o Partido
e o seu liderado.
Nesta Casa, tive a honra de ser Líder do MDB, nos
anos difíceis de 1971, 1972, 1973 e de acompanhar, em 1973,
como Líder do MDB, Ulysses Guiinarães e Barbosa Lima
Sobrinho na memorável cruzada cívica que foi' a campãnha
do Anticandidato. Mais tarde, como representante do PMDB,
ocupei a Presidência desta Casa e do Congresso Nacional.
São vínculos que ficam permanentemente na minha vida e
na minha biografia.
Mas, Sr. Presidente, nenhum de nós é um político nacio. nal. Somos todos políticos regionais, como bem diz o Senador
-Marco Macicl, com projeção na vida nacional. A intervenção
do Presidente Luiz Henrique, a solidariedade integral da Bancada do PMDB nesta Casa, os eSforços do Governador António Fleury e do ex-Governador Orestes Quércia, tudo foi
incapaz de vencer a resistência do diretório regional.
Daí por que, Sr. Presidente, com o maior pesar. com
a emoção daquele que deixa a Casa onde. víve_u tantos anos
e onde participou de tantas lutas, padeceu tantos momentos
de angústia, mas também colheu tantas horas de alegria, hoje
venho a esta Casa para dizer que não maís figurarei entre
os colegas do PMDB, para, sob outra legenda, continuar uma
jornãda iníciada aos 19 anos e mantida, sem interrupção, durante quase 65 anos.
O Sr. M3fco Maci~l- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não.
O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador Nelson Carneiro,
ao interrompê-lo, cu desejaria dizer que certameO.te foram.
razões muito fundadas que levaram V. Ex• a se filiar a Outra
legenda, no caso específico, ao Partido Popular. Quem o conhece e de modo especial aprecia a sua longa e fecunda vida
pública, sabe que os seus atos sempre foram direcionados
em-atenção aos superiores interesses da NaçãO e do seu povo.
Eu, pessoalmente, já vivi uma circunstância semelhante a que
V. Ex• passa nesses dias, quando, por motivos também muito
fundados, tive que me desligar do meu Partido, o então PDS,
para poder atender não somente a ditames de minha consciência, mas também a um clamor da opinião pública c viabilizar
uma opção que. na minha opinião, melhor interessava aos
destinos do País. E foi o que me levou, inclusive. a abrigar-me
no PFL, Partido que, ao lado de tantos out_r_Qs companheiros
- entre os quais s·e inscreve aqui o ilustre Senador Elcio
Alvares -.- tivemos a honra de furidar. Devo também dizer
que V. Ex~ quando exercita essa opção partidária- o faz mOtivado por questões locais. E V. Ex- repetiu uma frase que
ainda há pouco afirmava quando co"nversávamOs antes do seu
discurso e salientava a circunstância de que realmente não
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há, no Brasil, o chamado político nacional, porque eleições
nacionais não existem. Há o político que se projeta nacionalmente, como é o caso de V. Ex•, que se alça a conceitos
muito elevados no sentimento do País e no respeito-do seu
povo. Mas. obviamente, como não há eleições nacionais, o
político é sempre preso a uma circunstância local, a uma determinada circunscrição eleitoral, a uma determinada unidade
da Federação. E certamente as circunstâncias de conhecimento já público, que agora V." Ex~ também declina com mais
profundidade, levaram-no a essa nova opção partidária. Tenho certeza - e essa é a ·razão da minha intervenção que quando V. Ex~ adota essa conduta o faz mais uma vez,
como tem sido uma constante em toda a_ sua larga participação
na vida política do Brasil, movido pelos melhores desejos
de servir ao País c atender a circunstâncias, a apelos e, por
que não dizer, a solicitações do povo do seu Estado, o RiO
representa nesta Casa. Esse povo que em reiteradas e sucessivas oportunidades tem dado manifestações-de .apreço a V.
Ex~ e de reconhecimento ao trabalho que desenvolve quer
no Senado, quer na Câmara dos Deputados, quer em outras
funções públicas em favor da comunidade do Rio de Janeiro;
enfim, esse povo que, como disse há pouco, tem conferido
repetidamente a V. Ex• o desempenho de mandato político.
O SR. NELSON CARNEIRO - Muito_agradeço a V.
Ex", nobre Senador Marco Maciel, a gentileza de suas palavras.
Realmente, todos nós somos ligados indissoluvelmente
ao Estado onde exercemos a nossa atividade política e somente
assim somos projetãdos no âmbito nacional. Infelízmente,
apesar da compreensão e do esforço da direção nacional do
Partido, das suas figti_ias exponenciais e· de toda a Bancada
do PMDB, liderada pelo nobre Senador Mauro Benevídes,
tudo resultou inútil, porqUê não foi possível vencer a resistência local. Mas saio do PMDB como aquele que, um dia, espera
voltar a se-reencontrar com o MDB.
O Sr. Ekio Alvares - Permite-m·e V.
nobre Senador Nelson Carneiro?

Ex~·

uni aparte,

·

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra, nobre
Senador Elcto Alvares.
O Sr. Elcio Alvares- Vivi agora, nos primeiros instantes
desta sess&o._um momento queo eu diria_emoc_i_o_nan_te,_ Tive
a oportunidade de lei-. na corldição __de secréáriQ do Sen!!-ÓO,
c:Ju_rante _esta sessão,() seu pedido de desligamento do PMDB
e a comunicação da noy~ legenda que vai adot_ar_ na sua. atividade parlamentar. Para nós que conhecemos a sua atividade
de homem público - e posso acrescentar que, ao longo de
cerca de três anos de convívio, considero muito importante
para mim em termos de lições de experiência, de vida pública,
de atividade parlamentar-, este_ momento _merece, de parte
daqueles que estão aqui neste plenário, um registro especial.
N_ão faria, Senador Nels_on Carneiro, um registro meramente
pOlítico de uõi cOlega que· vê a saída de outro de de" terminado
partido como mais um ato da vidà pública, mais um ato da
atividade política. O seu gesto vai percutir muito não só no
nosso convívio, mas também vai ganhar outros patamares,
porque no momento em que o PMDB perde um integrante
do seu porte, da sua inteligência, da sua história, o Partido
sabe que saiu empobrecido do episódio. ·E, ·há pouco, o meu
líder Marco Maciel dizia:_ ··o que adianta a pessoa ser uma
figura nacional, imponente, corno é V. Ex\ do alto da sua
experiência e do seu talento, se, de repente, esses contrafortes.
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miúdos da província em termos da vida pública não lhe óão
realmente esse apreço, que é um apreço nacional"? O Partido,
desta vez --posso afirmar - , bateu de frente com a opinião
pública no Estado do Rio de Janeiro. Acompanho com muito
carinho a sua atividade, em todas as oportunidades. por intermédio dos jornais ou da televisão e quando vejo algo relacionado a sua pessoa tenho o cuidado e o afeto de ouvir tudo,
de aprender tudo. Recentemente fiquei muito emocionado
ao ouvir uma telespectadora do programa "Sem Censura"
reportar, de maneira muito carinhosa. a palavra maior de
afeto ao se referir, de maneira terna, humana, carinhosa.
a sua pessoa não só como político, mas como grande figura
humana que é V. Ex" Senador Nelson Carneiro, gostaria de
falar alguma coisa em nível do que foi sua pessoa nesses três
últimos_anos. Confesso que quando cheguei à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, da qual V. Exa era Presi·
dente, não nutria essa ternura, esse afeto de .que falei há
pouco, porque só o tempo nos ajuda a construir exatamente
o conceito de admiração, da comrivenclã- fraterna. E hoje
posso lhe adiantar que me incluo prazerosarnente entre os
seus inumeráveis, incontáveis~ milhares_ de amigos e admira~
dores deste Brasil afora. Nesse instante, percebo que é muito
difícil, até pelo seu modo de se referir ao PMDB, falando
no MDB, a sigla original e que deu início ao partido, a luta,
tudo que sintetizou um comportamento de vida pública, uma
história. Hoje, tudo isso deve estar falando mais alto no _seu
coração, porque apesar da experiência, apesar da vivência
partidária é realmente um momento bem importante e difícil
na vida do homem público quando tem que m!J.dar de legenda.
O Senador Marco Maciel falava, e me lembrei aqui dos idos
em- que parti_cipamos juntos- na fundação do PFL; o PFL,
às vezes incomp~eendido cofio Partido, _hoje, já é a nossa
própria existência. Acredito, sinceramente, que esse seu gesto
não é absoluto; na sua fala de despedida, V. Ex~ afirma muito
bem que os caminhos da vida são vários e de repente, sem
que percebamos, nos encontramos mais à frente com os mesmos personagens~cóiil 9s me_smos fatos que, num determinado
instante, marcaram a nossa existência. Portanto, hoje, quando
li seu comunicado à Casa sobre seu desligamento, vivi real~
mente um momento importante porque- é o momento em
que o Senador Nelson Carneiro, do PMDB, comunica ao
País, oficialmente, que se desligados quadros partidários do
maior Partido do País para ingressar, efetivamente, num Partido jovem, um partido novo, em busca, por certo, de uma
nova eleição. Quero fazer outra colocação, Senador Nelson
Carneiro: a sua·tranqüilidade como homem público deve ser
absoluta, porque aí eu diria- qui o homem é maior do que
o Partido. V. Ex• tem uma vida pUblica que ·é conSagrada;
as suas eleições são todas marcadas por uma profunda e cons-tante visão do homem Nelson Carneiro~; independentemente
da sigla partidária. Sei que no seu caso, pela História, pela
tradição, o PMDB era exatamente a indumentária que o gue~
reír(iNelson Carneiro queria vestir para exatit.-merite enfrentar
outras contendas eleitorais. Mas, nesse instante, V. Exa vai
disputar novamente a senat6ria pelo Estado do Rio e, em
1994, será o mesmo candidato vibrante de outras campanhas.
Não tenho dúvidas de que o povo do Rio de Janeiro vai
lhe conferir novamente um outro mandato para continuar
aqui ilustrando, não só a sua representação política, mas,
acima de tudo, dando~nos o gáudio dessa relação que consi~
dero fundamental, porque V. Ex~ além de enobrecer a Casa,
acrescenta, enrique-ce todos os que convivem com a sua pessóa
ao longo dessa atividade parlamentar. Portanto, o meu regis~
tro, hoje, é de solidariedade, de apreço e até certo ponto
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de ternura. Queira Deus que V. Ex". agora nos novos cami~
nhos. seja o mesmo Senador Nelson Carneiro que conhecemos
e que possa. ao longo de um novo mandato, honrar e enrique·
Ceio Senado como tem sido a constante da sua vida pública.
O Sr. Mauro Benevides (Fora do microfone) . . .,. . . .Muito
bem!
O SR. NELSON CARNEIRO - Nobre Senador Elcio
Alvares, não tenho palavras para agradecer as excessivas e
generosas expressões com .que acaba de recordar_ a minha
passagem pela vida pública nesta Casa.
Tenho hoje- direi a V. EX" -entre as afeições mais
gratas e mais duradouras a que dedico a V. Ex\ exatamente
porque quando nos encontramos, há três anos, na Comissão
de Constituição_] ustiça e Cidadania, logo firmamos um pacto
de solidariedade, porque vindos da mesma profissão, conhe~
cendo os mesmos atalhos, as mesmas dificuldades, as mesmas
alegrias e, tamb~m. as mesmas esperanças. logo juntamo~nos
para enfrentar os problemas da vida política. Embora em
Partidos diversos, sempre caminhamos juntos no apreciar fatos e homens.
De modo que agradeço penhoradíssimo a V. Ex~, dizendo
que, se tivesse de publicar, um dia. alguma coisa que recordasse a minha passagem por esta Casa e fosse a síntese desse
julgamento, eu reproduziria as palavras de V. EX" Muito obrigado.
.
Sr. Presidente, na segunda-feira, enviei ao ilustre Presi~
dente do PMDB. Deputado Luiz Henrique, e ao eminente
Líder da Bancada do PMDB no Senado Federal a seguinte
comunicação:
"Baldados todos os esforços, inclusive os da Direção Nacional e da Bancada do Senado Federal, para
remover as dificuldades regionais, a minha presença
nos quadros do PMDB, depositário de larga tradição
de lutas pela ordem democrática, estou ingressando
amanhã no Partido Progressista para continuar SerVirido aos ideais que madrugaram cedo em meu espírito
e a que ainda sou fiel- 64 anos transcorridos, durante
os quais envelheci sem envelhecer.
Rogo a Deus que. breve, possamos nos reunir em
um desses atalhos em que a vida pública é tão pródiga,
como amigo que somos e não_ deixaremos de ser, preocupados com dias melhores para o Rio de Janeiro e
o Brasil."
Era esta, Sr. Presidente, a comunicação que queria fazer,
neste instante, pedindo à Liderança do PMDB para que me
substitua naquelas Comissões que integro em seu nome, certo
de que continuarei, aqui, ligado sentimentalmente ao Partido
onde eu vivi tantos anos e em tantos episódios, sob a gloriosa
legenda do MDB e, depois, PMDB.
Encerro, Sr. Presidente, com a certeza de que Qe~sme
ajudará a manter nesta Casa a trajetória do Senador humilde
mas leal. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nobre Senador Nelson Carneiro, a importante comunicação de V. Ex~
constará dos Anais nos termos e para os fins regimentaiS.
O SR. MAURO BENEVIDES a palavra como Líder.

Sr. Presidente, peço
_

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides, como Líder.
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O SR. MAURO BENEVIDilS (PMDB- CE. Como líaer.

Pronuncia o seguinte discurso.- Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, ouvi, comovido, o pronuncia~
menta do nobre Senador Nelson Carneiro e OS apartes enaltecedores dos nobres Líderes Marco Maciel e Elcio Alvares,
exaltando os méritos incontáveis e sobretudo a brilhante Vida
pública do Senador Nelson Carneiro que, desde ontem, desfiliou~se do PMDB em razão de problemas político~ regionais.=
Não poderia, portanto, Sr. Presidente, contingenciar-me
a um aparte no discurso que ele acaba de proferir, porque
entendi, do meu dever, vir eu próprio, Líder da Bancada
nesta Casa Legislativa, proclamar tudo aquilo que, em qua~
renta e tantos anos de vida pública, Nelson Carneiro empreendeu em favor dos interesses maiores do_ nosso. povo.
E eu me permitiria recordar, e o faço com profunda em o~
ção, daquele instante em que eu, ainda Deputado Estadual,
me aproximei de Nelson Carneiro, atravéSdo_ Deputado Martins Rodrigues, que era o líder maior a_que eu estava vinculado
por laços afetivos, de amizade e liderança que ele sempre
exerceu nos municípios que obedeciam à minha orientação
política. Foi exatamente através de Martins Rodrigues que
me identifiquei com o Senador Nelson Carneiro e; posteriormente, nos conclaves partidários, nas missões qti_e" ele cumpriu,
nos iristantes mais delicados da nossa vida político-institucional
estive acompanhando pari passo a trajetória -de Nelson Carneiro.
E me permito lembrar, neste instante, que quando Ulysses Guimarães desfraldou a bandeira da anticandídatura para
marcar o seu inconformisirio e o seu protesto _c_om o qUadro
antidemocrático do País, que frustrara o próprio povo de escolher, por voto dircto e secreto, aqueles__ que deveriam dirigir
os destinos do País, Nelson Carneiro foi ao Ceará, Líder que
era da nossa aguerrida .ban~da no Senado Federal, _na companhia de Ulysses Ouimaráes c do Líder: -nª-Câinara; o peputado
Aldo Fagundes.

Naquela ocasião, eu já estava exercendo a Presidência
do Diretório Regional do MDB, acolhi-os, razendo chegar
aos caravanciros do MDB a manifeStação do nosso apreço,
da nossa admiração c, sobretudo, do estímulo para que prosseguissem naqu-ela caminhada que tinha como objetivo maior
a normálização da vida democrática brasileira.
Alguns meses _depois, Sr. Presidente, Srs. Senadores, na
antiga Assembléia Legislativa da Guanabara, num dos momentos áureos da minha vida pública quando Presidente da
Assembléia Legislativa do Ceará, recebi o título de Cidadão
Cariocá, cOrri que enriqueçO o meu ínbdestci CurríCUlO. Naquela festa inesquecível para mim, sob a PreSidência do Deputado
Levi Neves, e ouvindo discursos do autor da proposta, o Deputado Vitorino James, lá estava, prestigiando aquele ato, o
Senador Nelson Carneiro, Líder do MDB no Senado Federal,
que quis simbolizar com a sua presenç~ o aplauso dele, 6ena~
dor pelo Rio de Janeiro, àquela homenagem que a Assembléia
Legislativa, magnaními:lritentc, delib_~_rara prestar-me, reconhecendo serviços modestíssimos quC CU havia levado a efeito
em favor do fortaleciment~ das assembléias legislativas do
País.
Recordo-me de que naquela festa estava presente a figura
exponencial de jornalista, de homem público, que era Barbosa
Lima Sobrinho, companheiro de Ulysses Guimarães ria caminhada da anticandidatura. Um homem que, com a sua lucidez,
escrevendo semanalmente nas páginas do Jornal do B..,-asil,
continua a pontificar como um dos luminares da nossa cultura,
abordando sempre aqueles ternas mais palpitantes da conjun~
tura política, económica e social do País.
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Sr. Presidente, eu, cm 1974, me elegia Senador pelo Estado do Ceará e, ao chegar a Brast1ia, tive a manifestação de
companheirismo de fraternidade e de estímulo õe Nelsori Carneiro para alguém que iniciava uma vida de atuação no Congresso Nacional, seqüenciando os mandatos de Vereador, de
Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, de Deputado
Estadual, de Presidente da Assembléia Legislativa. Natu.ral~
mente, ao chegar em 1975 aç Senado Fed_eral jamais vislum~ ·
braria aquela perspectiva de também presidir esta Casa legislativa e o Congresso brasileiro.
Aqui, naquele momento, quando desfilavam na tribuna
outras figuras notáveis do nosso Partido - Paulo Brossard.
Marcos Freiie, Franco Montoro e tantos outros que aqui se'
encontravam ao lado de Nelson Carneiro-, o representante
do Rio de Janeiro era a_quela figura austera que prendia a
atenção de todos nós, que conseguia ex_atamente galvanizar
as nossas preferências por aquela sua oratória incisiva, cáustica
e irónica, sobretudo quando S. Ex", elegendo o seu histórico
personagem Agapito Durão, fazia críticas contundentes _e incisivas ao momento político-inStitucional em que então vivíamos.
Sr. Presidente, não foram poucas as vezes em que Nelson
Cãrneíro se valeu. daquela figura do Agapito Durão para verberar veementemente, para profligar causticamente t_udo aquilo que, no momento então vivido pelo País, representava
conspurcação das nossas prerrogativ(ls derp.ocráticas.
Lembro que, no início de 1993, quando estava prestes
a se exaurir o meu mandato como Presidente do .Senado Fede~
ral, entendi de prestar uma homenagem a Nelson Carneiro,
com a posição do seu retrato na galeria dos ex-Presidentes
da Casa. S. Ex~ fora realmente um Presidente _que marcou
a sua presença por uma postura de austeridade na contenção
das despesas da C~sa, fazendo com que fosse apreciada a
ãPiicação de todos a<Jueles _re.Cú-rSos, Os mais ínfimos, ·pela
sua preocupação obstinada em fazer com que o_S.eoado não
evidenciasse, diante da opinião pública brasileira, algo que
pudesse represen~ar o desperdício de um centavo ou uma
má exação na aplicaçãO dos recursos públicos.
Naquela solenidade. Sr. Presidente, esteve presente um
dos nossos companheiros de 1975, o Presidente Itamar Franco.
Sua Excelência fez questão de dizer a mim_que víría assistir
àquela solenidade para que pudesse o Chefe da Nação, testemunhar __a Nels_on Carneiro o preito do seu respeito e da sua
mais profunda admiração.
O Sr. Jonas Pinheiro - V. Ex• me concede um aparte,
nobre Senaf)or Mauro Benevides?
O SR. MAURO BENEVIDilS -Com prazer. nobre Líder
Jon::.~

Pinheiro.

O Sr. Jonas Pinheiro- Nobre Senador, interfirO Do pronunciamento de V. Ex• para, em nome do PTB, na colldição
de Líder, prestar também a minha homenagem a esse grande
homem público, que é o Senador Nelson Carneiro. Um homem que já fez tanto por este País, que é reconhecido como
um dos mais -ilustres, mais honrados e mais dignos homens
públicos deste País, encontra-se ele hoje saindo do partido
que fundou e ingressando num outro, mas com o firme desejo
- e essa é- uma manifeStação inequívoca - de continuar
na vida pública. Lamentavelmente, a política é assim mesmo:
às vezes nos conduz por camiilhos que nem pensávamos tiilhar, são as contingências, são os- regionalismos, são os fatos
da vida pública que muitas das vezes são insuperáveis: Mas,
se perde o PMDB um dos seus mais ilustres próceres, ganha

11790

Quinta-feira 30

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

a vida pública, porque Nelson Carneiro continuará a trabalha1
pela grandeza do nosso País, como fez desde a sua mais tenr~.
juventude. De modo que, através do- pronunciamento de V.
Ex•, nobre Senador c nobre Líder Mauro Benevides, faço
chegar ao Senador Nelson Carneiro a solidariedade e o re_co,.
nhecimento do PTB pelo grande homem público que S. Ex~
é.

O SR. MAÜRO BENEVJDES- M~it~ grato a V. Ex'.
nobre Líder Jonas Pinheiro, que empresta a solidariedade
do seu Partido a esta homenagem que entendi ser- do ffieu
dever, como Líder do PMD;8, prestar a Nelson Carneiro no
instante em que S. Ex", dCsfiliando~se do PMDB, ii]gress.a
em outra sigla para continua_r a s1,1a,_ faina indormida em favoJ
dos interesses maiores do povo brasileiro.
O Sr. João Calmon-:- V. Exh me permite um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES -Ouço V. Ex' com prazer.
O Sr. João Catl'lion- Eminente Senador Mauro Benevides, Líder do glorioso Partido--de üf)rsses Guimarães, confesso que o momento que estamos vivendo hoje me pareceria
inimaginável. Nelson Carneiro é,_sem dúvida alguma, a figura
mais importante do cenário político na área do PMDB e um
astro de primeira grandeza no universo político do nosso País.
Quando estavam já com foro ameaçador~ conl caraderfsticas
,ameaçadoras as manobras do PMDB do Estado do Rio, para
ser criada uma Situãção insustentável, Nelson Carneiro tomou
uma decisão da maior importãO.cia·:- peêfíltà -difeção dei nosso
Partido que convocasse, por inte:rit1édio de V. Ex~. nobreSenador Mauro Benevides, toda a Bancada_de nosso Partido,
para que ela o~visse as razóes que -õ-·re-v~varn, de cOração
partidO, a deixar a agremiação ·que teve,' Como seu --Líder
maior, aqucl_a figura inesquecível de estadista que foi Ulysses
Guímaráes.- V. Ex" envidou esforços para que praticamente
t<;>da a Bancac!a do PMDB, no "Senado, comparecesse à nossa
reunião. Todos nós. ouvimos e_s~arreddos a exposição de Nelson Carneiro, que noS transmitiU os défãlhes que nos envergo~
nharam, como membros do PMDB, de uma conspiração nefanda para que essa_figura estelar, de primeiríssima categoria
da vida pública deste País, em todos os tempos, se visse forçada
a se desligar do PMDB. Infelizmente, foi essa a única tentativa
de que se poderia lançar mão naquele momento.lnfelizmente,
Nelson Carneiro envidou todos os esforços para evítar essa
situação, que o coloca hoje, sem dúvida nenhuma, com a
alma em luto, porque este Parlamentar, eu diria este Estadista~
esta figura extraordinária da história política do Brasil sai
do PMDB realmente sofrendo um traumatismo indescritível.
Neste momento, eu não poderia alongar-me neste_ aparte,
até porque a voz maior da nossa Bancada está-se fazendo
ouvir. Mas desejo confessar, ainda dominado pela surpresa
dessa despedida, num dia em que há poucos Parlamentares
presentes, e deixar registrado o meu profundo pesar, eu não
meu desalento, porque recebo a inspiração de Nelson Carneiro
e jamais me deixarei dominar pelo desalento ou pelo desânimo. Vamos continuar na luta do PMDB neste dia que, para
mim, realmente é _o mais melancólico de toda a minha carreira
política. Mas estamos certos de que, como o PMDB já tem,
ao longo da sua história, duas fontes perenes de .inspiração,
Ulysses Guimarães _e Tancredo Neves, vamos juntar este Líder
admirável, este Líder que é um exemplo, que é uma inspiração
para todos nós, e eu diria, principalmente para mim, porque,
num momento importante da minha vida parlamentar, recebi,
.quando foi aprovada a minha prooosta de emenda em favor
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da Educação, um aparte de Nelson Carneiro que considero
mais valioso do que 100 condecorações da Legião de Honra
ou da mais alta condecoração do nosso País. Deixo aqui,
nobre Senador Mauro Benevides, o meu profundo pesar, que
é o pesar do PMDB e do nosso eminente Senador Elcio Alva~
res. Estou __certo de que falo também em nome de Gerson
Camata, que aqui não póde estar presente, a manifestação
do nosso profundo pesar pela perda, apenas em termos de
filiação partidária, de Nelson Carneiro. Tenho certeza também de que o seu coração continuará no Partido de Tancredo
Neves e no de Ulysses Guimarães como uma fonte perene
de inspiração não apenas para nós, mas para as futuras gerações de filiados do PMDB. Muito obrigado a V. Ex•_!
O SR. MAURO BENEVIDES -Senador João Calmon.
V. EX'\ ao iniciar o seu magnífico aparte, ressaltou que Nelson
Carneiro .era um astro de primeira _grandeza. Eu diria mais
a· v. Ex•, que a refulgência feérica deste astro serve para
nós como Iuzeiro, como guia, para que continuemos a palmilhar, como ele sempre o fez em cinquenta anos de vida pública,
aqueles caminhos que nos_Qonduzem sempre à defesa da democracia e dos ínieresses maiores do povo brasileiro.
Eu me permitiria dizer, para que integre os Anais da
Casa, que todos os esforços foram por nós, da Bancada Federal, despendidos para que Nelson Carneiro não se desfiliasse
do partido. Até mesmo promovemos íncursões que poderiam
ser momentaneamente consideradas indevidas junta à direção
regional do. nosso partido, no Rio de Janeiro, para mostrar
que, com Nelson Carneiro sendo como é, uma figura emblemática da vida púhlica brasileira, não poderíamos absolutamente nos dispensar de tê-lo nos nossos quadros, nesses mesmos quadros que ele sempre soube honrar e dignificar.
Digo a V. Ex", nobre Senador João Calmon, respondendo
ao seu aparte, que eu próprio falei cinco ou seis vezes com
o Presidente do Partido, no Rio de Janeiro~ o Ministro Renato
Archer, transmitindo~Ihe apelo patético, instante, dramático,
para que ele interviesse com_o objetivo de conciliar aqueles
interesses da política do Rio de Janeiro, de forma a possibilitar
a perman~ncia_ de Nelson Carneiro nos nossos quadros e,
conseqüentemente, na nossa Bancada do Senado FederaL
Fui ao Presidente do partido, Deputado Luiz Henrique,
acompanhado de outros Colegas .~enadores e fizemos chegar
ao dirigente ~aior da nossa agremiação aquilo qU:e era o nosso
desejO: que ele se deslocasse ao Rio de Janeiro e promovesse
uma reunião com os líderes mais preeminentes da nossa facção
política naquele Estado e encontrassem, tOdO$ eles~ aquelas
alternativas que garantissem o vínculo, que tanto nos honra,
de Nelson Carneiro cbm a legenda do PMDB.
Em nenhum momento fomos omissos, Senador João Cal·
mon. Houve realmente o nosso trabalho pertinaz, obstinado,
constante. E ainda me atrevi, na última segunda-feira, a apelar
pessoalmente para Nelson Carneiro, falando-lhe como Líder,
como Colega de _tantas lutas para que S. Exa realmente conseguisse superar aquelas dificuldades ocasionais e permanecesse
filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro.
Naturalmente, esses esforços despeJldidos foram infrutíferos, e as razões expendidas pelo nobre Senador Nelson Carneiro são inquestionavelmente ponderáveis e nos dispensa~
ríamos_ de discuti-Ias nesta hora, quando S. Ex~ já anunciou
formalmente o seu desligamento do Partido do Movimento
Democrá_tico Brasi1eiro_. _
- Se perdemos pela manifestação implacável figuras excep~
cionais como Tãncredo Neves e Ulysses Guimarães, estamos
perdendo a colaboração política, no momento, de Nelson Car-
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neiro, como ainda temos figl,ras como OSCl'ir Passos, Primeiro
Presidente do MDB_que, no Rio de Janeiro, acompanha ainda,
na lucidez dos seus 90 anos, tudo o que se passa em termos
de partido e de vida política nacional.
E Nelson, com muito maiS vitalidade e com uma atuação
que realmente o enobrece e que nos impressiOn-a~-- aqui está
prestes a voltar à paliçada dos comícios, dos palanques para
continuar a sua- pregação democrática e cerui.menfe -l:!uscar,
já numa outra legenda que não é a nossa, na legitírilidade
da manifestação soberana das umas, um novo rn~rrOatç_, para
que ele possa contimiar a s-ervir, corií o me·smo dé\'ótainento
e lealdade, ao seu Estado._ ao Rio de Janeiro, ao nosso País
e aos interesses da democracia.
Quero deixar, portanto, Sr. Prcside_nte, em nome da Ban~
cada do PMDB, na conclição de seu Líder, a nos~~ homenagem
a Nelson Carneiro e, sobretudo, o téstemu-nho do nosso reconhecimento por tudo quanto lhe foi possível fazer em favor
do nosso partido desde o tempo do MDB, que era o centro
da resistência democráliCa ·no Pf!ís, a:õ- n-osso gJprioso PMDB
dos dias de hoje e, prindtmlmente, pela ines-tiniáVei contribuição que ofereceu Nelson Carneiro _-à norma_lização- <.la vida
democrática brasileira.
_.
__
Era o que eu tinha a dizer, Sr. PreSídente!
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavra ao nobre Senador Valmir C<lmpelo.

Concedo
-

O SR. VALMIR CAMPELO (I'TB -,.- DF. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Ses. _Senadores, desde
a Segunda Guerra Mundial, o mundo atravessou quatro reces~
sões .económicas qu_e_ obrigaram diversos países a adotar mu~
danças com o objetivo de aumentar a eficiência de suas economias. Atualmcntc, estamos assistindo_a um novo ciclo recessivo que prov_o_cou uma onda de desemprego em todo o mundo, aumentando o item encargos sociais dos orçamentos públi~
cos. Só na Europa, estima~se_que exista, atualmente, um exér~
cito de 37 milhõ~s de des_empregados.
Se não é a primeira vez que o mundo experimenta ondas
de desemprego, o fenômeno de hoje em dia não pode ser
comparado aos anteriores. A força de trabalbo experimenta
substanciais mutações em suas d~ve:rsas formas_ de .emprego
no mundo moderno, mutações que são resultantes,_em grande
parte, do vertiginoso progresso científico e Jec.nológico. A
divisão internacional do trabalho so_fre_rá -cert_amente fortes
efeitos dessas modificações que experimenta o- emprego, em
suas diversas modalidades, num mundo em rápida transformação.
A grand~ revo~ução a que se assiste, hoje, no mercado
de trabalho, resulta do papel"verdaddranfente-ré_le"Vante- que
se deferiu ao ::;e to r de serviços-na econom..ia m_pQ._erga, P~íSes.
desenvolvidos, como os Estados Unidos, estão em marcha
batida para aposentar antigas formas de industrialização, como
a siderurgia, para se dedicarem integralmente à área de serviços. A modificação que experimenta a ccohótn:ia mundial é
comparada à mudança sofrida com o início da iridustrialização,
no século passado. No começo do século, a maior parte da
população estava no campo; hoje, está nas cidades. Só 3%
da população dos Estados_ Unidos tocam a sqa agricultura,
que registra sucessívos aumentos anuais de produtividade de
4a5%.
..·
Os especialistas, Sr.- Presidente, Ses. Se.nadores, já não
discutem que a econOmia de serviços é a nova fonte de riqueza
no mundo e o aumento da produtividade a chave para o desen~
volvimento social e económico dos povos. Também não se
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eXdtienl os -países em desenvolvímento da possibilidade de
se benefid3rerrl desse novo e promissor modelo de progresso
económico e social. O que se discute são as formas de tornar
mais eficaz a econónlia de serviços~ especulando~se sobre os
div_e_rsos beoefícios que poderão trazer à economia mu_ildial.
· O s_étoi de serviços pioduz -modifii::a·ç-óeS substã.ntivas na
força de trabalho empregada no mundo de hoje. Verifica~se
que -o desemprego áuffierita em razão de profuridas alterações
que sofre o mercado de traba_lho, em face do progresso tecno~
lógico, que obriga as empresas a aumentar a automação industrial e a einpregar ·mais e ma"ls -proCessos modernos _e_m seus
métodos de produção e trabalho. Busca-se a efiCácía com
tal intensidade que a competição pelo emprego se universaliza,
levando as multinacionais a buscar mão~de~obra e.specializada
onde ela se mostrar eficiente e capaz.
Isso faz, Sr. Presidente, com que grandes multinacionais
americanas de informática procurem bons eSpecialistas na ci~
dade tailandesa de Bangcoc para o atendimento dos seus clien~
tes norte-americanos. A mesma coisa faz empresa americana
de telecomunicações e processamento de dados, quando procura especialistas na Irlanda para o atendimento dos seus
clientes no mercado dos Estados Unidos. Isso faz supor que
a mão~de~obra se tornará cada vez mais competitiva no plano
uniVersal, procurando as empresas atingir maior produtividade
em sua ação.
As grandes modificiiÇõeS qUe-a reVolUção científica e tecnológica -impõe à~ecóndfu_ia internaCiOnal e à própria força
de trabalho obrigam países em desenvolvimento, como oBra~
sil, a dedicar atenção toda especial, Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores, ao aprfmoramentO -ae--seüs--métodos de produção, na
busca de elevaçãQ dos níveis de_ qualidade de bens e serviços.
Para isso. faz:..se indispensável conjugar um esfOrço na inelhoria dos níveis de qualidade do ensino a programas intensivos
de formação e aperfeiçoamento de mão-de-obra.
No novo mundo que se delineia para a economia mundial,
não haverá.. lugar para os despreparados e os incompetentes.
Busca-se a eficiência em todos os sentidos, de modo especial
o aumento da produtividade, a verdadeira chave do desenvol~
vimento. Para: se atingirem índices ótimos de resultados na
nova economia i_iiteinã.ciónã.l é preciso atribuir à formação
profissiOnal o papel de relevo que já começa a ter nos pafses
niais desenvolvidos do planeta.
TeffiOs a COilvicção de que- o Brasil não terá cOildições
de superar a crise que o sufoca há mais de uma Qécaçi~ -~-e
não buscar a eficiência para a sua- economia; o que Significa
atribuir ao aumento da produtividade a propriedade número
tim: E isso impOrtá em ern:preertder um novo e grande esforço
para melhorar a qualidade dos nossos produtos, mediante
programas nacionais de formação e de aperfeiçoamento de
mao~de~obra em todos os níveis e em todos os setores. Investir
no homem em seu sentido mais amplo é a grande saída para
melhorar o desempenho da própria economia brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavra ao nobre Senador Ed_~ardo Suplicy.

Concedo

O SR. EDUARDO SUPÜCY (PT- SP. Pronuncia o
segu"lrne- discurso. Sem reviSão dO orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores. rr.!cebi, ontem, uma mensagem do Presidente
Itamar Franco, que avalio -importante. Por isso, divulgo-a
para conhecimento do Senado Federal e da opinião pública.

~
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''Registro recebimento da correspondência pela
qual V. Ex• tece considerações sobre o Projeto de Garantia de Renda Mínima, de sua autoria, e encaminha
cópia da mensagem do sociólOgo Herbert de Souza,
em nome da Ação da Cidadania contra a Fome, a
Miséria e pela Vida, ao Deputado Germano Rigotto,
sugerindo a incl1,1.sáo do r~ferído projeto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e· sua provisão na Lei do Orçamento de 1995.
Determinei o encarríinharliento aÔ Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cárdoso, para exame do
assunto-. Não obstante, coloco, mais uma vez, a equípe
de Governo à disposição de V. Ex~ para debater a
matéria.
Atenciosamente,
Itamar Franco."
Sr. Presidente, a mensagem que acabei de -ler Íoi enviada
ontem, dia 28 de dezembro de 1993, às 16h40min, em re_spo'Sta
ao ofício que encaminhei, em 27 de dezembro do corrente
ano, ao ExcelentíSSimo Senhor Itamar Augusto Cautiero, Franco, nos seguintes termos:
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de 1995, oolocando-nÕs na _companhia das sociedades
maTs aVançadas do mundo".
Gostaria de lembrar, Senhor Presidente, que se
trata de um projeto que resulta da reflexão de enorme
espectro de economistas e cienti'Stas soéiafs-; que no
Senado obteve parecer favorável do então Senador
Maurício Corrêa, Ministro da_Justiça do Governo de
Vossa Excelência, e o encaminhamento favorável do
Senádor Fernando Henrique Cardoso. então Líder do
PSDB, hoje Ministro da Fazenda, que então o qualificou de "uma utopia cornos pés no chão". "uma utopia
realista", e por isto o aprovava. Um dos primeiros
propugnadores da idéia no Brasil, além do economista
António Maria da Silveira, em 1975, foi justamente
o hoje Assessor Especial de Política Económica, Edrnar
Lisboa Bacha, em 1978.
Nos· diálogos que tenho mantido com o_ Ministro
Alexis Stepanenko, com o MinistrO-Walter Barelli 1 com
o Secretário da Receita Fed~ral, Osíris Lopes Filho,
com o Secretário de Política Económica, Winston
Fritsch, com o negociador da dívida externa, André
Lara Rezende, e hoje ainda, pela manhã, com o Presidente do Banco de Desenvolvimento Económico e Social, Pérsio Arida, todos têm demonstrado simpatia
pelo projeto. Artigos _recentes de econqrnistas como
Mário Henrique Simonsen, Luiz Carlos Bresser Pereira
e Fernando Holanda Barbosa expressam apoio aberto
ao projeto. Os Deputados Roberto de Oliveira Campos
e Antonio Delfim Netto, que noutras áreas têiil muitas
divergências comigo, tiveram diálogos muito construtivos sobre o projeto e- Se mostraram dispostos a aprová-lo. Por outro lado, o diagnóstico que a CPI do Orçamento está realizando denota a necessidade premente
de reformulação dos gastos públicos, cortando aqueles
que comprovadamente têm-se caracterizado por baixíssima produtividade social e introduzindo uma forma,
tal co-mo o Programa de Garantia de Renda Mínima,
que traria de pronto maior eficiência económica e social.
Decisões como a extinção dos Ministérios do BemEstar Social e de Integração Regional farão sentido
na medida em que os programas hoje existentes forem
substituídos por uma concepção que venha de fato garantir cidadania aos que hoje vivem na miséria.
Q_sinal verde de_ V. Ex~ poderá ser decisivo.
ftespeitdsamente
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy."

"Senhor Presidente:
Agradeço e retribuo os votos de Boas Festas a
Vossa Ex..:elência e família.
_
Em que pese a extraordinária mo_biji,zªçã-o ·d~ opi- .
nião pública, resu_ltinte sobretudo da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e peia Vida, coordenada
por Herbert de Sou7.a,com tanto mérito, e cpm_o apoio
de V. Ex•, foram muitas aS famílias brasileiras que
passaram fome neste N atai. Na Exposiçã~- de Motivos
do Programa de Estabilização é reSsaltado "o çc;>mpromisso de Vossa Excelência com as aspirações nacionais
de consolidação da democracia, crescimentÇt e:conômi~
co e justiça social". Entretanto, quando se procura
dentre as medidas propostas quais aquelas que, com
a emergência e a profundidade nec~ssári~s. vão promover a justiça social e erradicar-~- miséria, fica-se com
a nítida impressão de que elas estão ausentes.
Em fevereifO últi!UO, juntamente com a então Ministra Yeda Crusius, eu e o Deputado Germano Rigotto
tivemos audiência com Vossa Excelência para tratar
do Projeto de Garantia de Renda Mínima, _que, acredito, poderia ser um dos instrumen_tos _que mais eficazmente atacaria o proble!Ua da miséria. 9 o·epütado
Germano Rigotto aguarda desde então o sjnãl, sobre_tudo de Vossa E_x~elência, uma--_vez que ·o projeto já
foi objeto de análise pelas mais diversas áreas econóEstá anexa a caita do.sociólógo Betinho, Secretário Exemicas e sociais do Governõ, inclusiv>! de seminários
cutivo da "Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e
promovidos pelo IPEA, para acelerar a sua tramitação
Pela Vida", nos seguintes termos, ao Deputado FedeÍ"al Gerna Câmara dos Deputados. Lembro que o Deputado. mano
Rigott?:
Germano Rigotto, que deu parecer favorável ao Projeto de Lei, tal como aprovado pelo Senado, transmitiu
"Prezado Deputado:
a Vossa Excelência que incluiria, de bom grado, as
Como é de seu conheci!1Jento, a Ação da Cidasugestões de aperfeiçoamento que víeSseni do- Execudania cOntra a Fome, a Miséria e pela Vida tem promotivo.
vido ampla mobilização nacional em favor da erradicação da miséria em nosso país. Por toda a parte, a
Da parte da Ação da Cidadania contra a Fome,
campanha contra a fome tem obtido grande ressonância
a Miséria e pela Vida, seu Secretário Executivo, o Betijunto aos mais variados grupos da população, em uma
nho, encaminhou, no último dia 9, o ofício ~nex:o ao
denionstração de solidariedade que muitos julgavam
Deputado Germano Rigotto~ expressando o seu apoio
impossível quando a ação foí iniciada.
e a importância de o mesmo "ser aprovado em tempo
de sua consideração e inclusão na Lei de Diretrizes
Neste ano de 1993, concentramo-nos principalmente nos aspectos emergenciais da situação de miséria
Orçamentárias e sua provisão na Lei do Orçamento
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que atinge números alarmantes, segundo os dados levantados pelo IPEA, conhecidos_ de todos. Erradicar
a fon1e como_ fenômeno social é obrigação mínima de
qualquer sociedade civilizada, e o engajamento de_am-

plas camadas da sociedade brasileira na luta contra
a miséria tem mOstrado que este sentírriento é hoje
compartilhado por signifiCativa parcela da população.
A Ação da Cidadania não pode, porém, limitar-se
à luta emergencjal çontra a miséria extreina, ~ioda que
esta seja uma causa da maior importância. Não basta
atenuar a miséria. É preciso _errad_ic.á-la. Para isto -precisamos de empregos, mas precisamos também da garantia de que todos os cidadãos de noss_o país tenham
acesso ao mínimo necessário _à &ua _sQb_tevivênçia ff§ica.
Precisamos crescer para que os nossos trabalhadores
possam ser produtivamente ocupados, mas precisamos
também de uma rede de segurança que proteja aqueles
que por qualquer razão se vejám piíV3dos das oportunidades de emprego que, muitas vezes,. os mercados
não c:9nseguem criar.
E com relação a esta rede de segurânça que v"enho
a V Ex~ manifestaf meu cOmpleto- apoio à if.liciativa
do Senador Eduardo Suplicy, através do Projeto de
Lei n9 2.561192, instituindo o Programa de Garantia
de Renda Mínima. Aproveito para congratular-me com
V. Ex~ pelo seu parecer favorável ao projeto. Na verdade, me seja permitido abusar da sensibilidade demonstrada em vosso parecer à causa da erradicação da miséria ·para ·enfatiz-ar·a necessidade, para a qual V. Ex~
está certamente alerta, de agilização da tramitação do
projeto na Câmara ·dos DepUtados. Nestes tempos difíceis • .sedá-extremamente impOrtãnre···qoe tal projeto
pudesse ser aprovado a tempo de sua consideração
e inclusão na Lei de Dii"etrizes Orçamentárias e stia
provisão na Lei de Orçamento de 1995, colocando-nos
na companhia das socierl11des mais avançadas e solidárias do mundo.
Sabendo poder contar com seu empenho, despeço-me.
Atenciosamente
Herbert de Souza,"

Sr. Presidente, avalio que esteja chegando a hora para
que, completando o trabalho feitp pelo Senado. a Câmara
dos Deputados aprecie e vote esta proposição.
Eu gostaria de assinalar que na cidade de São Paulo foi
aprovada; pela Câmara MUnicipal, a nova lei que deve atingir
o IPTU, o ISS, as rimltas de trânsito e as taxas de melhoria,
segundo a qual a Prefeitura p·retende-aumerttàr ã. ·arrecadação

dã cidade com- a- -iàoçãu-=àe .correção diária- dos impostos.
Conforme not1da O Estado de _S. =~~ui~

~_e_:t:Ioje:_

A Câmara MuniCipal aprovou ontem, por 30 votos
contra 21, o projeto que ciia a-Cóbi:"ãiiça·da Unidade
Fiscal do Município Diária (UFM). O JPTU e as taxas
de melhoria serão pagos com correção diária. A medida
só atingirá o JSS e multas de trânsito após votação
de lei complementar.
Isso significa-. Sr. Presidente, que, antes de a remuneração
da maioria dos cidadãos da cidade de São Paulo ter uma
correção monetária mensal,.o Prefe!to da cidade_ resoh:eu en~
caminhar à Câm-ara Municipal um projeto segundo o qual
,os impostos serão cobrados com correção mo11etária di~ria.

Quinta-feira 30

11793

Ora, Sr. Presidente. há que se perguntar se existe justiça
nessa forma de tributação. A correção monet_ária ou atinge
a todos os tipos de remuneração ou_ então se t_orn_a um instru.
_
mento de iniqüi~ade.
- É muito importante a arrecad_ação de impostos, em especial junto aos que têm maior capacidade contributiva. na medida em que os- impostos sejam destinados a gastos públicos
que façam sentido e que, ao mesmo tempo, promovam justiça
sociaL
~-_g~~retanto. ·sabe-se hoje que grande parte dos gastos
pdbliCOS Tio País, e-nvolvendo UniãO, Estados e Município-s,
comO o da própria capital paulista, tem sua destinação influenciada pelas grandes empresas construtoras de obras civis, que
influíram ~o processo- eleitoral - o que está sendo objeto
de apuração por parte da Polícia Fedei-al. -Por -isSO há que
se colocar um alerta. há que se examinar em que medida
aquelas grandes empresas exerceram enorme influência sObre
a campanha eleitoral. com contribuições que, à época das
eleiç-ões de 90 e 92, eram consideradas ilegais e q11e agora
estão sendo confessadas pelos coordenadores de caffip3nha.
EsSas empresas continuáril tendo ·um poder de inflUência drarnãtico no ãritbito do Orçamento da UniãO, cOmo estamos
constatando na CPI do Orçamento, influência essa que serámelhor _examinada quando se iniciar a CPrSObre as grandes
empresas construtoras. as emprelteinis:- EU aqui penso alto
com o Senador Amir Lando - quando se iniciar a CPI das
empreiteiras, se não seria o caso de examina,r a sua influência
na vida política do País, não apenas ao nível do Orçamento
da União, mas também ao nível do orçamento dos Estados
e Municípios, pois o relatório que a Polícia Federal está efetivando sobre o processo eleitoral de 90 e 92 na capital paulista
denota, primeiro. que houve essa influência, segundo, que
poderá esse inquérito fornecer subsídios consideráveis para
os objetivos da CPI cujos. trabalhos se in_iciatão após a conclusão da CPI do Orçamento e que levará em conta os resultados
das duas importantes CPJs da história desta legislatura. qual
sejam a do Sr. Paulo César Farias, da qual foi Relator o
Senador Amir Lando e a que se desenrola sobre o Orçamento
da União.
O .SL Ami r Laudo - Permite-me um aparte, nobre Sena-

dor'?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Pois não.
O Sr. Amir Lando - Nobre Senador Eduardo Suplicy.
V. E~- fez uma citação com relação a este .SenadQr d.a qual
sintõ~me extre·mamente honrado. Quero parabenizá-lo por
abordar ternas tão importantes como a questão do combate
à fome e, sobretudo, as investigações proCedidas pelo CongreSS:(i-cbrasjl_eiro_, _a__ qUe V. EX" agora mesmo se referiu. Não
ii~fdiíVlda ae _qUe deVemCis-Iáier-umapro-fUOda -Cirurgia--no
toCante às inflUências das_ empreftdras nã Vida nãCional. Tenho
falado. nobre Senador - e isso, inclusive, es_crevi no meu
relatório, com todas as letras - , sobre as influêt).cias das _
empreiteiras _que, em- verdade, não são entidades ·privadas,
no estrito senso_da palavra. São entidades privadas quanto
à sua ofgajli~ação jurídica, mas exercem_ função ligada es_treita_mente ao Estado brasileiro; sej~ em nível_ federal. est_a~ual
ou m_unicip3l. E iSSo implíca umà inflUêncià muito grande
na vída pública, porque se as empreiteiras prescindissem do
Orç~mento público. teriaffiOs então entidades privadas inseridas n_a; econ9mia de mercado v~vendo_ com certa autonomia;
rí!almeítie. o cíue se obser~a 'é que êlas depe"ndem, intrinsee?mente, dos orçamentos. _E por isso q~e. ao se pensar

mas,·
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sobre esse tema. sobretudo, para realizar uma_ ínv:estigação_
profunda e profícua. é importante aproveitar esse_ manancial
já à disposição da Polícia Federal e que V. Ex• acentua de
forma clara e com o conhecimento de caus_a de__ quem participou dessas investigações. Penso que teríamos aí elementQs
contundentes para iniciar uma investigação que pr~tef!da extirpar essa influencia da vida política brasileira. Entendo que
cada pessoa, cada entidade deva participar sem exercer uma
hegemonia perversa e exclusiyamente movimentada, _no -~en
tido dos seus interesses específicos,
proveitos próprios
em detrimento do bem geraL Ao lanç~r--~~ses prim~irOS d~Ii
neamentos sobre aquilo que deve s_er_ essa CPI das empreiteiras, creio que teremos de partir de um ponto importante
-que gostaria_ de colocar a V. Ex•- que é a redefio_ição
do papel do Estado no País, de todo o processo político,
de todo o processo eleitoral. Não adianta punir hoje aqueles
que estão envolvidos com a corrupção, qu~ poderão sei: çfeze~
nas, e amanhã fiCarmOs -aqui assistindo à repetição desses
fatos. É preciso eliminar o moinho do mal, as causas pri~eiras
desse processo que se encontram, muitas vezes, já corrompendo o processo eleitoral. Aí a representação nãó é fidedigna,
não é genuína~ a representação está eivada de erros e corrompida na sua essência. Penso que este é um de~f!9 para a
Nação; mas a Nação exige de todos nós um eSforço hercúleo
no sentido de buscarmos os visas da grandç_z~_ dest~ P~ís. .e,.
não suas ruínas, como estamos constatàndõ- erit todos os lugares, em todos os departamentos da a~_lll_inistração públiCa.
Muito obrigado, nobre Senador.

aos

O SR. EDUARDO SUPLICY' - Agradeço as palavras
de V. Ex• De fato, Senador Amir Lando, precisamos apro-fundar o diagnóstico sobre a forma segundo a qual as forças
organizadas deste País, os poderes económicos privados influenciam extraordinariamente as decisões sobre os recursos
públicos.
Poderiamos pensar no seguinte, Sena~or: a democracia
é o regime onde, teoricamente, cada um exerce o poder de
forma semelhante, na sociedade, pelo voto; cada um tem
igual direito de exercer a influêncía. Se analisarinos o sistema
econômico -onde temos a economia-·em-·parte privada, el!l
parte mista - como um sistema de votos---e- pensarmos --iiãS
duas áreas em que se divide a econoiiJ,_ia, a privada e a pública,
e questionarmos, no âmbito do setor privado, quem decide
o que se deve produzir, vamos observar que, sobretudo pelas
forças de mercado, é o sistema produtivo, as empresas que
decidem o que produzir, resp-ondendo ao que é demandado.
Mas os que demandam no mercado, numa sociedade tão desigual, são, sobretudo, aqueles que têm o poder aquisitivo.
No Brasil, como nós sabemos, esse poder aquisitivo é
caracterizado por uma das mais desiguais distribuições de renda e riqueza. Aí há uma grande distorção. _
Se formos examinar o setor públ_~cq_e perguntarmos c"o"rriõ
são tomadas as decisões sobre a destinação do dinheiro dopovo, veremos que existe primeirO, um ·pr~c'essO deitoàti ofldê
todos votam com igual direit9_, e __~eguqdo, que o poder de
influência, o poder eConómico privado de organizações como_
as grandes empr"esas acabam também influenciando sobremaneira;- distorcendo aquilo que é a própria natureza, o ~onteúdo
do que seria o processo democráticO.
_ . ____ --··
Daí a razão pela qual as CPis do Orçãmento e a das
empreiteiras poderão aprofundar um estudo para termos formas inteiramente diversas de de_cisão ~ob_re _o~ rec'ütsos p~bli
cos. Nessa direção até coloco uma sugestão: O Programa de

-o

Garantià de Rêridã-Mín"iina, impostO de Renda Negativo,
como um instrlimeritO que viria ào democratizar melhor a natureza do gasto público.
Muito obrigado, Sr; Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~Concedo
a palavra ao nobre Senador Arnir Lando.
o· sr: li-8-pri&n -coSta JúO-ior- --Sr. -Presiden-te, peço a
paia-._:i"a~:c~m~~~~~~aor~: uma breve _comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Chagas ROdrigues)- Eu já havia
designado a palavra ao nobte ~enador Amir Lan~o. mas se
S. Ex~ concordar. V. Ex~ poderá fazer a comunicação.
O SR." AMIR LANDO ___:Sr. Presidente, as Lideran,as
sempre tiveram proeminências prerrogativas, e não posso,
de maneira alguma, me an_tepor a elas. Concedo, colll_muito
prazer. esta oportuni~ade de preferêncía. - - - -

e-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Exk a palavra.

Tem V.

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP- GO. Como
Líder. Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs... Senadores_, agradeço o cavalheirismo
do Senador Amir Lando com uma redução, a maior possível,
da breve_ comunicação que pretendo fazer.
_Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se_de um registro,
para nós do PP, muito alegre, muito enaltecedor para o Partido, da presença, a partir de hoje, nos quadros do Partido
Progressista de u.ma das figuras mais ilustres da política brasileira e, até ontem, do PMDB nesta Casa.
_ .
O Senador_ Nelson Carneiro~ Qnt~m. nos deu a grande
satisf~ção_e honra_ de assinar a ..ficha_ de .insctiç~p no_ Partido
Progressista e passa, a partir de hoje, a enriquecer como seu
membro mais importante, mais ilustre e mais representativo
a Bancada do Partido Progressista m~sta Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDEN:I'E (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem

a palavra, nobre Senador Amir Lando.
O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, não poderia deixa_r de reg~strar__e:nt~n9imento
que tenho sobre determinado assunto que, por diversas oportunidades, venho trazendo a esta tribuna.
Tenho acompanhado o~ põticiã_i"_ios do País e recebido,
pOi intermédiO dos mesmos, a informação de que o Gov~rno
pretende fazer uma reforma tributária restiita, é verdade,
mas que poderia ser reduzida à criação de alguns tributos
ou simples aumento de alíquota, através de medida provisória.
Tenho sido um crítico do uso indiscriminado e abusivo
das medidas provisóri':'S por t<;>dos O$ I_»re_sidentes, a partir
da Constitu~ão de 1988. Não foi feita uma leitura correta
do que dispõe o art. 62 da C~rta Magna. Mais uma vez quero
avivar a lembrança deste País. sobre o texto constitucional,
que diz o seguinte_:
_"..,.~t- _
62. ___Em caso. de.relevância e urgência, o
Presidente da República poderá ad<;>tar medidas provisórias, com força de lei, devendo_S,ubmetê-lasde imediato ao Congresso_ Nacional, que~-estando em recesso,.
será convocado_ex_traordinariamente para se reunir do
prazo de cinco dia:s."
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É o rarágrafo único que realmente dá a medida do entendiin;,'/1tn indfspensável para que se possa conipr-eender a exten-

:-:<i.o 1io instituto das medidas provisórias.
~~,

;.:yuí se lê:

"Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas
em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua publicação,
devendo o Congresso Nacional disCiplinar as relações
jurídicas delas decorrentes."

Ora, Sr. Presidente, há um entendimento já sedimentado
nos tribunais pátrios - e sobretudo no Supremo Tribunal
Federal de que o poder de editar medidas provisórias
não pode invadir aqueles campos específicos da reserva legal.
Assim se pronunciou o Supremo com relação à Lei Penal.
Há o rígido princípio da reserva legal, edificado através dos
tempos, de que a Lei Penal é essencialmente reservada ao
Poder Legislativo.
Há também, Sr. Presidente, uma construção jurídica que
vem desde_ antes da Ma~na Carta _de 1215, de que só a lei,
exclusivamente a lei elaborada segunqo processo estabelecido
para a edição desses atos, no Poder LegiSlativo, em sentido
formal e material, é que pode instituir tributos. E assim também se passou quando da edição da Magna Çarta, que, atravé!::'
de séculos, trouxe até esses_ dias os prinCípios -fUndamentais
refcrcO[es às leis tributárias.
A nossa Coilstituiçã<i não fágc a esse e-rltcndimento, quando se verifica, no_ art. 150, que trata Das Limitações do Poder
de Tributar. Aqui, o Constituinte gi:ãvou, de forma clara e
insuspeita, o que pas'so a ler:
"Art. 150.- Sem prejuízo de outras garantias as:.
seguradas ao contrib~i_nle, _é veçiado à União, aos Estados, ao DiStritO Federal e aos Municípios:
I - exigtr-ou-autnCri.tar tributos_ sem lei que o estabeleça;"
--

Ora, a letra é meridiana, a dicção da Constituição é indiscutível: só a lei, não mais do _que a·le"i, tão-somente a lei
é que pode aumentar, exigir -ou criar tributos.
__
Agora, Sr. Presidente, entendo até as razões_ de urgência
que o Governo tem em mira, mas não se pOde ·atropelar
a Constituição brasileíra em nome de outros princípi-os que
não aqueles estabelecidos na própria "Coristituição. A Constituição_deve ser preservada a-cima de tudo, porque ela se constitui no pacto fundamental da Nação.
É_ por issO~-Sr. Pres.idcnte; Srs. Senadores, que senti-me
obrigado a fazer esse prote..,to, sob o matiz de um registro
nos Anais desta Casa, para ficar em paz com a miriha cOrisciência, alertando o Go_vcrno Federal sobre a manifesta inco_nstitucionalidade da medida que pretende editar e que 'por certo
não resistirá às decisões do Poder Judiciário. E não se virá
dizer que constitui um confronto; confronto, sim, existe quando o Governo tenta cdj,tar medida provisória, criando ou aumentando tributo.
Não se pode conceber que as medidas provisórias, que
têm força de lei, mas que, em virtude do que dispõe a própria
Constituição, não são idênticas às leis, possam ser convertidas
em leis; c se converte o que não é_ ainda c que-passa a ser.
Se fossem leis, n_ão_ necessitariam ·da conv-ersão.
Sr. Presidente. este discurso. breve, sumário, vem na
lógica de tantOS-Oi.itróS-qti.c já tiVe- a Oportunidade de pronun-
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_ciar, e me autodenomioo um crítico do uso abusivo das medidas provisórias. Mas_,_ para ser coerente comigo mesmo, para
render um tributo _à minha consciência e ao meu conhecimento
sobre esta matéria, não poderia deixar de alertar o .Governo
para que não proceda contra a Constituição, para não Sofrer
o vexame de uma decisão contrária pelo Poder Judiciário
e. sobretudo, para que estanque a prática_ de_ agredir claramente a Constituição Federal.
É preciso preservar as normas para. que ilão se faça da
usurpação uni.a constante e uma prática das ações do_ Poder
Executivo.
Não há crime maior para a democracia do que a usurpação
de poderes, como acentuava, com tanta propriedade, Rui
Barbosa.
E aqui é uma lídima, é uma insofismável usurpação, porque se ofende o princípio da reserva legal, consubstal'!ciado
no- art. 150, 1, da ConstituiÇão em vigor.
_- Sr. _Pr-e~iden~~-'- t_e_r:nos -qu~ p~eservar a dignidade do Poder
Legislativo. E não há desprezo maior do que renunciar à
competência própria deste Poder, sobretudo quando o Pode~
ExecutivO- avança sobre aquilo que é uma competência do
Legislativo: fazer as feiS e, sObfetudo, quando a Constituição
expressamente estabelece o princípio da reserva legal, que
é um princfpío estrito, é um princípio próprio edificado através
da doutrina, da jurisprudência e da elaboração legislativa ao
longo dos séculos.
_
,
Não vamos nós aceitar pacificam(mte essa usUrpação. Defendendo o Poder Legislativo e a sua competência, estaremosdefendendo a harmonia, a autonomia e a independência dos
Poderes. A República se sustenta nessa harmonia, no exercício
de cada competência de forma estrita, sem usurpações.
Usurpação da violação da Constituição e a violação da
COriStituição é. a destrufçào do País.
Muito obrigado, Sr.Presidente, (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O tempo
destinado à Ordem do Dia da presente sessão, conforme comunicação anterior da Presidência, foi reserVãâo a trabalhos
das Comissões.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~s e Srs. Senarlores:
No mês passado _ a televisão mostrou para o Brasil todo
cenas do interior de Pernambuco, que podemos qualificar
como dolorosas e, ao mesmo tempo, de alívio.
Dolorosas, porque focalizavam milhares de_ pessoas, flageladas pela seca e com fome, correndo atrás dos caminhões
para receber a cesta básica.
De alívio, porque algum alimento estava sendo distribuído. O Exército brasileiro organizava a população e distríbuía as cestas àquela gente, da qual muitos haviam caminhado
mais de dez quilômetr~~-de distânci~.
É verdade, Sr. Presidente, que a falt:;s. de alimentos, hoje,
é problema ele muitas outras partes do País, particularmente
na periferia das grandes_ cidades. NÇI entanto, o Nordeste destaca-se como região onde essa carência assume características
de tragédia, poís a põpUlação~ soóféüJ.do a mais pobre está
praticamente todo o tempo exposta à penúria por causa das
secas.
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Tal situação, no entanto, hoje, jápOª-~!iã estar nleii1orãda
em muito se os governos tíVessem sido, nq curso da nossa
história, mais determinados no planejarnent9 9e longo prazo
e mais perseverantes na execução dos programas âestinados
a minorar os efeitos da estiagem.
Quantos programas já não foram ·co-ncebidos e implantados no Nordeste desde a época do Império até os nossos
dias! E quantos já não foram abandonados no meio do caminho,ora porfalta de planejamentoadequado, ora por resistências múltiplas e ora por perda de interesse pbr parte dos ó~gãos
públicos responsáveis.
. . ._
·
Apesar do muito que já se escreveu- e- se discutiu sobre
a questão do Nordeste, com a participação de competentes
técnicos e instituiç6es nacionais e internacionaiS, parec-e; que
o País continúã a contentar-se com as emergências e a olhar
com ·pusilanimidade os esforços mais duradouro_s e realistas.
Agora mesmo, Sr. Presi~ente ~ Srs. Senadores, _acabo
de receber cópia de expediente encaminhado ao Senhor Presi_dente da República por dez Prefeituras· do sertão do Araripe
pernambucano~ por meio do qual requerem do Governo-provi. dências urgentes no sentido de assegurar a continuiQade -das
obras da Adutora do Oeste.
De acordo com o requerimento dos Prefeitos, a continuação dos trabalhos de instalaç~o da adutora, trabalhos recentemente iniciados por sinal, já nãq está assegurada, pois
os recursos previstos não estão sendo liberados.
Afirmam os Srs. Pi-efeitos que, dentre _as obras que visam
a reduzir os efeitos das secas, a Adutora do Oeste é a que
mais importância tem. Será uma estrutura permanente, com
quatrocentos quilômetros de extensão, e conduzirá água do
Rio São Francisco para servir a aproXimadamente trezentas
mil pessoas, além de gerar cerca de mil empregos diretos
e provocar outras repercussões positivas sobre a eConomia
do oeste do Estado de- Pernambuco.
Sr. Presidente e Srs. Senadores,_uno-me ao requerimento,
cujo texto anexamos a este discurso, _da Associação Municipalista do Araripe -AMA, integrada pela Prefeita de Araripina Maria Dionea Lacerda, Prefeitos de Ouricuri Gilvan Coriolano da Silva, de Trindade Gf.róncio Antônio Figueiredo
Silva, de Bodocó Luiz Gomes Diniz, Oe Parnamirim Geová
Lustosa Cabral, de Granito João Bosco- Lacerda de Alencar,
de Moreilândia Waldemar Peixoto de Oliveira, de Santa Cruz
Neilton Nogueira de Siqueira, de Ipubi Valdemar Vicente de
SouZa e de Exu Severino Saraiva Be~rra, para solicitar do
Governo a indispensável presteza na liberação_ dos recursos
para a Adutora do Oeste.
.
.
.
Tenho a Cúteza de que essa adutora representa uma
decisiva e duradoura obra para solucionar o grave problema
_
da falta de água -nessa região do meu Estad~_·
As intervenções emergenciais, embora necessárias em determinadas circunstâncias da história·,- devem ser temporais
e limitar-se à solução do fato gerador, porém jamais d_evem
perpetuar-se por falta de esforços mais sólidos e perseverantes
na resolução dos problemas da falta de água no Nordeste.
Gastar bem o dinheiro público é--aplicá-lo em projetes
criteriosamente analisados, cuja implantação, uma vez iniciada, não pode ser abandonada.
A Adutora do Oeste de Pernambuco está iniciada e é
prioridade para o sertão árido do Estado.
Era o que tinha a di~r; Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
MARCO MACJEL EM SEU DISCURSO:
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ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DO ARARIPE
AMA
Recife, 30 de novembro de 1993
Exm 9 Sr.
Senador Marco Maciel
Senado Federal
Brasília- DF.
.
Estamos enviando c6pia do expediente que encaminhamos ao Excelentíssimo Senhor_ Presidente da República, a
respeito da adutora do oeste, para conhecimento de~- Ex•
Atenciosamente.
-

1 - --------~\~~~~~~~~~·~-~~~--Z~P~Ç~:lf~~~-~·~··----~-
Prefe~ts-de Ararípina
'

'

·-

7 -

ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DO ARARIPE
AMA
Ofício n' 141193.
Recife, 24 de novembro de 1993
Excelentíssimo Senhor
Dr. Itamar Augusto Cautiero Franco
D .D. Presidente da República
Federativa do Brasil
Brasília- DF
Senhor Presidente,
1 -Os signatários são prefeitos de rilu[ücípios do sertão
pernambucano, sofrendo, todos, as conseqüências da seca
mais intensa Ocorrida neste século, na região Nordestina.
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2 - Dentre as ações visando a reduzir os efeitos das
secas a que mais consideramos importante é a construção
da chamada ADUTORA DO OESTE. Com efeito, essa adutora, com mais de 400km de extensão, vai levar água do rio
São Francisco a quase 300.000 habitantes, vivendo em 9 municípios pemambucanos. Por outro lado, ensejará a criação de
cerca de 1.000 empregos diretos, além de outras repercussões
positivas sobre a economia regional, ainda na fase de construção.
3 -A obra tinha, no DNOCS, uin OTÇãiiú::ntCY O!Iglrial
de US$180 milhões, mas como resultado de licitações abertas,
de que participaram mais de 40 empresas, inclusive pequenas·
e médi~s, ~o i contratada por apenas US$65 milhões..

4 - Os trabalhos foram recem-iniciados, cerca de 20km
de tubos já estão nos canteiros de obras, entretanto sua continuidade não· está assegurada, em razão dos recursos disponíve~s. Para essa continuidade seria necessário:
'do OGU/93- liberação imediata dos CR$500 milhões que foram
cortados; e
-~ aprovação e liberação da dotação suplementar, em
tramitação no Congresso, no valor de CR$500 milhões.
' do OGU/94- aprovação e liberação do valor alocado,
no montante equivalente a US$60 milhões.
5 - Estamos certos de que Vossa Excelência tudo fará
para atender a esses pleitos que vão contribuir para a sobrevivência de milhares de nordestinos.
AtenciosameÓte.

1 /

2 -

3 -

4 -

5 -

Pre&".\rct.~i.. Peli.'i',fmir im
P'..l.ito---:::,.-

6 -

7 -

8 -

Cruz de Malta

9 Valdemar Vicente de Souza
- Presidente da A M A •

10 "(
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crescentes por tempo de serviçO e até participação nÕs lucros,
antes mesmo de contabilizados estes. pelas citadas empresas.
São vantagens (ou verdadeiras mordomias) que variam um
pouco de empresa para empresaO SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o seNa PETROBRÁS, por exemplo, os funcionários ganham
guiilte discurso.)~ Sr. Presidente, Srs eSrs. Senadores:
um adicional de 30%. a. título de periculosidade _:.._ do qual
Lastimavelmente, há algo de tragicómico no descaJabro
se beneficiam inclusive os funcionários administrativos. cujo
generalizado em que o Brasil conseguiu se enredar, nos dias
único risco a que se acham expostos, acredito eu. seja o de
que correm.
um dia, perderem essas e outras regalias.
Algo de trágico, porque desse desmantelo resultam os
Já o Banco do Brasil oferece a seus funcionários financiarumos perdidos de nosso desenvolvimento; porque dele deriva
mento para tratamento odontológico, para compra de óculos
a imensa e desnecessária carga ·de sacrifícioS e de-fiusírações
e lentes; financiamento habitacional com juros do SFH, além
imposta à gente brasileira; porque, sobretudo, nele e por ele
de auxilio-creche, auxilio funeral, empréstimo de férias, etc ...
são exibidas_ _c .impié"dosarnente expostas as feias ulcerações,
No BNDES, acr.escente-se-aos benefícios equivalentes
que a irresponsabilidade governamental permite se alastrem
ao:? já citados, a promoção salarial de 5% por bit!nio.
no organismo vivo das instituições.
Segundo dados !~vantados, já agora. pelo Ministc}rio do
O outro lado, o lado cómico dessa crise, nos é ofertado
Planejamento, várias estatais vêm concedendo aumentos reais
pelos governantes, pelas lideranças políticas, ora em maior
de 10% a 30% a seus funcionários, sem a prévia autorização
evidência, e pelos ministros que vão passando, que se vão
do Comitê de Coordenação das Estatais.
sucedendo sem conseguir ocultar o quanto existe de caricato,
Issosignifica que as estatais, continuando incOordenáveis
na sua incapacidade de fazer o óbvio, isto é de pór em ordem
e iitgov-ernávcis, constituem poder paralelo oneroso que impõe
as finanças públicas. de pór fim ao carnaval das empresas
taxas adicionais pesadíssimas ao contribuinte, a fim cobrir
estatais; de restabelecer o princípio elementar da responsa-_
bilidade nos gastos públicos.
- os gastos derivados dessas extravagantes mordomias.
Mas, não para aí o desperdício do dinheiro público. A
Não deixa de ser risível, também.-es.sapostura de minismaioria das _estatais subsidia também. com o dinheiro do contros e primeiros-ministros arrivistas, que assumem seus postos,
tribuinte, as caixas de securidade,.assim como a construção
abrindo alas à sua passagem triunfan~e. p~ra dizer, com em páe manutenção dos clubes sociais de seus funcionários.
fia, o que os outros já disseram, para propor o que os outros
Com efeito~, para cada cruzeiro pago pelo funcionário
já propuseram. para pedir a colaboração que a outros já foi
da
PETROBRAS
à Petro (Caixa de Seguro dos Servidores
negada, para anunciar o plano reden_tQLcl_e__ última fornad_a,
da Entidade) a Petrobrás entra com Cr$ 1.9. Já, no Banco
para adiantar mudanças retificadoras no que havia de errado
do Brasil essa_!~_lªç~~:H~ de_ Cr$ 2.0 por Cr$ 1.00, pagos pelo
nas propostas de seus antecessores. Não se apercebem eles
Banco para que seus funcionários desfrutem de gordas aposenque estão se repetindo, que estão alimentando a grande farsa
tadorias complementares e gozem os regalos do Jazer sust~n
que se esconde por detrás do dizer desacompanhado do fazer;
tado pelo sacrifício dos contribuintes de toda a Nação.
de perder-se na formulação de planos, quando o que só imporFico por aqui, Sr. PreSidente, pois o que disse já é sufita para população não é o discurso diletant~ e inconseqüente.
ciente para alertar-no? para o componente mais grave da crise
E o fazer- o fazer de mãos lirnp~~; o faier com urgêncíà;
brasileira - o da irresponsabilidade. Esta se manifesta em
o fazer com responsabilidade; o fazer pensando no grande
projeto da Nação, e, não, nos interesses pessoais de_ curto _ toda a Nação, comprometendo todos os seus escalões e segmentos.
e médio prazo; o fazer com perseverança, com continuidade,
com coragem de contrariar a quem for preciso; o fazer se~m
É a irresponsabilidade dos governantes, que conhecem
alarde publicitário; o fazer em silêncio, para o bem do Brasil.
essas irregularidades, que delas ameaçam dar cabo, mas por
A h- o silêncio! É preciso, Sr. Presidente, .com urgência. -pusilanimidade, por falta de vontade política ou por falta de
decretar a "lei do silêncio'' para nossos governantes, imponoutras vontades, acabam por nada fazer, pactuando com tal
do-lhes o dever e a responsabilidade da ação, somente da
estado de coisas.
ação t
___
--~
É a irresponsabilidade dos corporativistas de todos os
Tudo isso vem à tona, a<:nepassarmOs o iioticiário eSÇan-_
matizes, que subjugados por interesses torpes e subalternos,
daloso que jorra das empresas estata1"5.""NoVamente, estas e.s- --preferem obstruir as medidas saneadoras de tais abusos. a
··· tão na berlinda' em virtude da divulgação dos primeiros levancontribuir, para que elas produzam seus efeitos e concorr~m
tamentos feitos nos relatórios encaminhados à SAF pelas empara repor n_os seus eixos, as descarriladas finanças públicas
presas estatais, por força do Decreto 753- de 16-02-93. Por
brasileiras. E_ a irresponsabilidade de todos aqueles que, por
ele, o Presidente pretenderia abrir .. ~ caixa preta", oculta
diferentes caminhos~ conseguem retardar o processo de privanas folhas de pagamento do pessoaf das empresas públicas.
tizãÇão das empresas públicas brasileiras.
Aqui, os absurdos são tantos e tão gritantes, que dispenPor tudo isso, Sr. Presidente. decorridos já 15 meses
sam maiores comentários. Basta enumerá-los, para que logo
de presença do Ç_9_yerno Itamar Franco,é hora de dele reclase conclua que o desgoverno campeia nas estatais, de braços
. m~f.l!lOê_ ~çflo"'muita ação c póúCa falação.
dados com a irresponsabilidade de seus diilgellfes. -Segundo uma primeira análise empreendida pelos técniE tempo, também, de cobrarmos o mesmo do Sr. Ministro
cos da Secretaria de Administração Federal, os dados colhidos- Fernando Henrique Cardoso, lembrando-lhe que cessou para
em tais relatórios, apontam que os funcionários dessas empre·ele a hora do deslumbramento com o prestígio do Posto de
sas públicas recebem vantagens e benefícios que, em alguns
Primeiro-Ministro. Sohretudo, agora. que ele acaba de exibir
casos, chegam a representar até quatro salários inairctos. Tais
à Nação aquilo que ele próprio denominou de "plano verdade"
benefícios consistem, nada mais nada menos do que em auxíem contraposição aos planos de seus antecessores por ele
lia-moradia, empréstimos subsidiados. vantagens financeiras_ _ considerados meros "protocolos de intenções ...
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- -Concedo
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
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Agora, portanto, que ele disse tudo o que "pretende
fazer", sob os aplausos de uma verdadeira banda de músjç:a
(e diga-se de passagem que o que ele disse pouco difere do
que já disseram Marcfiio Marques Moreira, Gustavo Krause,
Paulo Haddad e Eliseu Resende) agora, pois, também para
ele soou o tempo da cobrança _de eficácia. Eficácia no__fazer;
no fazer por inteiro, no fazer com urgência, no fazer bem
·· ·
..
e já.
Sem isso, também ele será mais um tranS:euilfe frustrado

e frustrante a ter passeado pelo posto de maioi" responsabilidade deste País, sem nada ter feito que justificasse o- seu
trânsito ruidoso e o seu discurso tão aplaudido.
Sr. Presidente, muitas belas coisas disse Pero Vaz Caminha sobre o Brasil recém-descoberto, em sua famosa crônkã.
enviada ao Rei de Portugal. Entre essas, é sempre lembrado
o famoso dito proclamando que, nestas terras brasílicas, "em
se plantando, tudo dá."
Passados 500 anos, mutatis mutandis, o dito de Caminha
ainda é atualíssimo, para a salvação da lavoura. Mas para
a redenção do Brasil, nesta tumultuada quadra de nossa Histó~
ria, mais proveitoso seria proclamar, alto e bom som que
nestas terras de Santa Cruz, "em havendo responsabilidade
por parte de todos - do Presidente ao mais humjlde dos
brasileiros - o Brasil é viável, poden-do até tornar-se um
País de Primeiro-Mundo!
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Alexandre Costa_ Aluizio Bezerra _ Amir Lan~o __ Ajltonio
!vfariz _ Beni Veras _ eaiios PattOClDio _ Cid Sabóia ~e
Caivalho _ Eduardo Suplicy _ Epitacío Cafeteira _ !'cinciséó
Rollemberg _Henrique Almeida_ João Calmon _Jonas Pinheiro
_José Paulo. Biso!_ Mauro Berr~vides _ Ney Maranhão_ Odacir
Soares _ V almir Campelo.
--

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --A Presidência comunica ao Plenário que haverá sessão ordinária do
Senado amanhã, às 9h.
ComuniCa, ainda, que o tempo destinado à Ordem do
Dia da sessão de amanhã será dedica(io a trabalh9:S: ,d~s comissões.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)'- Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. -

(Levanta-se a sessão às llh5min.)
SECRETARIA-GERAL DA MESA

(Resenha das matériaS apreciadas
de ]e a 15 de dezembro de 1993- art.

269, II, do Regimiilto lntú:ho)
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À SANÇÃO
-Projeto de Lei da Câmara n• 217 (n' 2.287191, na Casa
de origem), de inicíatiVa do Presidente da República, que
cria, no Serviço Exterior Brasileiro, as Carreiras de Oficial
de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, e _dá outras
providências ..
Sessão: 2-12-93 Extraordinária
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- Projeto de Lei da Câmara n~ 152, de 1993 (n" 2.250/91,
na Casa de_ _Origem), de íniciát1Vaâo Presidente_ da República,
que dispõe sobre a alienaçãO de imóveis de propriedade da
União, sob jurisdição do Ministério da Marinha.
Sessão: .s, 12-9.3. Extr~ordinária
-Substitutivo da_C4maf;:,. ao .Projeto !:!.fi ~~i~do Sçnad9
n' 112, de 1990 (n' 5.710190, naquela Casa), de iniCiativa da
ComissãO de Assuntos Sociais, que dispõe sobre a Política
Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá
outras providências.
Sessão: 8-12-93 Extraordinária
- Projeto de Lei da Câmara n• 53, de 1993. (n• 284191.
na Casa de origem), que regulamenta o exen.:f:i:...- das Profissões de Técnico em Higiene Dental e de A tendente de_ Consultório Dentário.
·sessãO: 8-fZ-93 Extrãofd;udria-- Projeto de Lei da Câmar? n' 26,-de 1992 (n·• SJ5191,
n_a Ca_sa de origem),- que autoriza o Instituto Nacionai de
Seguro Social - INSS, a doar à Cooperativa Habitacional
dos Servidores do MinistériO da Previdéncia Social, no Estado
da Bahia, o terreno que menciona.
Sessão: 8-12-93 Extraordinária
- Projeto de Lei da Câmara o• 152, de 1992 (n"' 567/91,
na Casa de origem), que prorroga o prazo de vigência da
Lei n• 8.199, de 28 de junho de 1991.
Sessão: 15-12-93.
.
.
- Pr9j~to de Lei da câinara n~ 221, de 1993 - Comple~
mentar (n 9 165/93-Complementar, na Casa de origem}, que
disciplina a fixação do número de Deputados, nos termos
do art. 45, § 19, da Constituição Federal.
Sesão: 15-12-93 Extraordinária
- Projeto de Lei da Câmara n9 219, de 1993- Complementar (n" _94/91~Complementar, na Casa de origem}, que
pforl'Oga atei que estabelece normas sobre o cálculo, a eritrega
e o controle das liberações dos recursos dos Fundos de Participação e dá outrás providências.
Sessão: 15-12-93-Extraoi'di~ária
- Projeto de Lei da Câmara n~ 235, de 1993 - Complementar (n' 146193-Complementar, na Casa de origem), de
iníciativa do Presidente da República, que cria o Fundo Penitenciário Nacional- FUNPEN, e dá outras providências.
Sessão: 15-12-9:3 Extraordinária
- Projeto de Lei dã- Câmara n9 237, de 1993 -- Complementar (n9145/93, na Casa de origem), que organíza a Defensaria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios
e presc;rev~ nor!Oas gerais para sua organização_nos_Estados.
e.dá outras providências.
Sessão: 15-12-93 Extraotdinár.ia.
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS
À PROMULGAÇÃO
- Projeto de Resolução n~ 102, de 1993, que autoriza
a Prefeitura do Município de Guarulhos (SP) a contratar operação de crédito, cqm q -~ancq_ Ecqnôll!ico_ ~ .. A._. ~o valor
de até quatrocentos e_trinta.~_seis milhõeS de c_ruzeiros rc;ais.
Sessão: 1•-12-93 Extraordinária
-Projeto de Resolução n~ 130, de 1993,
-iniciativ<i-da
Comissão D_iretora, que estabelece normas de.ela.bo.ração legislativa do S_e_nado, _durante o período de_ funcionamento do
Congresso Nacion_al para a revíSão da Côri"s"tituição Federal.
Sessão: 2-12-93 Extraordinária

de
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132, de 1993, _que autoriza

a Umao a conceder garanua de crédito externo no valor
equivale~te _a.~té quarenta e cinco milhões, quinhe~tos e quarenta e se1s mil e duzentos e quarenta e dois dólares norte-ame-

ricanos, a ser co_ntratada pela Telecomunicações Brasil_eiras
S. A. (TELEBRAS), junto ao Instituto Ceniraleper ii Credito
a Med10 Termine- Mediocredíto Centrale.
Sessão: 8-12-93 Extraordinária

Dezembro de 1993

- Projeto de Resolução n~ 110, de 1993, que autoriza
a Prefeitura Municipiil de Cã.rripina das Missões (RS) a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio
Grande do Sul S. A. - BANRISUL, no valor de um bilhão,
trezentos e vinte e cinco milhões, quatroce-ntos e vinte e sete
mil cruzeiros, utilizando recursos do FUNDOPIMES.
Sessão: 13-12-93 Extraordinária

- Projeto de Resolução n 9 126, de 1993, que autoriza
a Companhia Vale do Rio Doce a contratar·operação de crédito externo junto ao Export-Import Bank of Japan, no valor
equivalente a até duzentos milhões de dólares norte-americanos, com garantia da União.
Sessão: 8-12-93

- Projeto de Resolução n~ 118, de 1993, que autoriza
a Prefeitura_ Municipal de Dom Feliciano (RS)__ a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grnde
do Sul S.A. -=- BANRISUL, no valor de oito milhões, novecentos e quarenta e três mil. cento e seis cruzeiros reais e
~~t_enta e se,te centavos_, utilizando recursos do FUNDOPIMES..
. ..
Sessão: 14-12-93 Extraordinária

- Projeto de Resolução n9 133, de 1993, que autoriza
a contratação de operação de crédito externo, com garantia
da União, no valor equivalente a_ até cento e quarenta e se_te
mil dólares norte-am_ericanos, de principal. entre o EstadO
da Bahia e o Banco Interamericano de Dese_nv01v1mento BID, destinada ao financianlento parcial dÕ Programa Corredores Rodoviários da Bahia.
Sessão: 8-12-93 Extraordinária

- - Projeto de Resolução n" 134, de 1993, que autoriza
o Governo do Estado do Piauí a contratar operação de crédito
nci" valor de cento e cirico -milhõés, cento é vinte e dois mil,
oito~ntos e ·tinqüenta e-três cruzeiros reais, a preços de dezembro de 1992, junto ao Banco do Brasil S.A., agente financeiro do TeSOuro Nacional.
Sessão: 14-12-93

Projeto de Resolução n~ 129, de 1993, que autoriza o Go~
verno do Estado de São Paulo a emitir 65.274.713.295 Letras
Financeiras dO Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP.
destinadas à liquidação do 5o oitavo de precatórias judiciais
pendentes, bem como de complementos às parcelas anteriormente emitidas.
Sessão: 8-12-93 Extraordinária
-Projeto de Resolução n9 117, de 1993, que autoriza
a Prefeitura Munucipal de Piraquara (PR) a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.
- BANESTADO, no valor de dez milhões e setecentos mil
cruzeiros reais, a preÇOs de junho_.de 1993, no âmbit~ do
Programa de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
Sessão: 8-12-93
·
- Projeto de Resolução n~ 121, de 1993, que autoriza
a República Federativa do Brasil a contratar operação de
crédito externo no valor de até nove milhões de dólares norteamericanos, junto ao Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento- BIRD.
Sessão: 8-U-93
- Projeto de Resolução n~ 103, de 1993, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Faxinai do Soturno (RS) a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande
do Sul S.A. -BANRISUL, no valor de dois milhões, trezentos e oitenta e quatro nlil, trezentos e setenta e seis cruzeiros
reais, a preços de maio de 1993, dentro do Programa Integrado
de Melhoria Social - PIMES.
Sessão: 13-12-93 Extraordinária
- Projeto de Resolução nQ 109, de 1993, que autorizã.
a Prefeitura Municipal de Santo Augusto (RS) a contratar
operação de crédito no Valor total um bilhão, setecentos e
quarenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e cinco mil
cruzeiros, a preços de outubro de 1992, junto'ao Banco do
Estado do Rio Grande do Sul S.A.- BANJUSUL
Sessão: 13-U-93 Extraordinária

- ~~~j_e_t~ <;~e R~solução n~ 135, de 1993, que autoriza
o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de
crédito junto ao Banco do Brasil S.A., como agente financeiro
da União, no-- valor de seiscentos e d~~ _milhões, trezentos
e trinta e dois mil e-sessenta e sete cruzeiros reais, para-realizar
aplicações destinadas a saneamento financeiro.
Sessão: 14-12-93 Extraordinária
- Projeto de Resolução n~ 113, de 1993, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Guarulhos (SP) a Contfatar operação
de crédito juq.to a9 ~anco real de Investimentos S/A, no valor
de quinhentOS e cinqüênta milhões de cruzeiros reais, correspondente a 10.962.726,43 UFIR, em 19 de agosto de 1993.
Sessão: 14-12-93 Extraordinária - Projeto de Resolução
n~ l14, de 1993, que autoriza a PrefeitirfàMõ:nicip3I de Marmeleiro (PR) a contratar operação de crédito junto ao Banco
do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de
quinze milhões e setecentos mil cruzeiros reais, utilizando
recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano
-PEDU.
Sessão: 14-12-93 Extraordinária
- Projeto de Resolução n~ 115, de 1993 que autoriza a
Prefeitura Municipal de Astorga (PR) a contratar operaÇãode crédito junto aO BancÇ> cjo _Estado do Paraná S.A. - BANEST ADO. nó valor de vinte milhões e duzentos mil crUzeiros
reais, para execução de projetes de infra-estrutura urbana,
naquele municfpio.
Sessão: 14-12-93. Extraordinária
- Projeto de Resolução n 9 116, de 1993, que autoriza
a Prefeitura !v_funicipal d~ Campo Bom (RS) a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande
do Sul S.A. - BANRISUL.
Sessão: 15-12-93
- Projeto de Re§olução n~ 120, de 1993, que autoriza
a Prefei~ura Municipal de lvatuba- PR, a contratar operação
de crédtto no valor total de três milhões, quatrocentoS e cii:J.qüenta mil cruzeiros reais, junto aõ Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO: .
s.essão: 15-12-93
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-Projeto de Resolução n., 127, de 1993, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Medianeira (PR) a contratar operação de crédito junto ao Banco do. Estado do. Paran_á S.A
- BANESTADO, dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PED_U, no. yal~n _de a(é_ guinzC milhões

de cruzeiros reais.
Sessão: 15-12-93 Extraordinária

-
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- Projeto de Resolução n~ 143, de 1_99~, que autoriza
a Prefeitura MuiifCipai de São Gabriel (RS) a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Rio Grande
do Sul S.A. ,.-- BANRISUL, no valor de CR$56.372.000,00,
a preços -de junho/93, para execução de prog-rama de infra-estrutura e desenvolvimento ins.tituciortal.

Sessão: 15-12-93 Extrã'ofdinária

-

- Projeto de Resolução n~ 128, de 1993, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Rondon (PR) a contratar operação
de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S,A. - BANESTADO, no valor de oito milbõ~~. quinhentos e cinqüenta
mil c setecentos cruzeiros reais, pará execução âe obras e
serviços integrantes do Programa Esiadual_ de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
Sessão~ .15-12-93 Extraordinária_

- Projeto de Resolução_ n~ 144, de 1993, que autoriza
a PrefeitUra Municipal de Belo_Horizonte- MG, a contratar
operação de crédito jUntO ·a-o BancO de Desenvolvimento de
Minas Gerais S .A, -:--:-BMG,_ no ·v_al"(:ir--de
CR$1.129.089.588,00, a preços de abril/93, utilizando recursos
do Banco Internacional para Reconstrução e Desenyolvimento -BIRD.
Sessão:_ 15-12;:-93 Extraordinária_

- Projeto de Resolução n" 136, de 1993, que altera o
art: 5~ da Resolução n'' 98, de 1992, com redação que. lhe
atnbum a Resolução n·'90, de 1993, ambas do Senado Federal.
Sessão: 15-12-93 Extraordinária

- Projeto de Resoluçã_o n~ 145, de 1993, que autoriZa
a Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga (RS) a contratar
operação de crédito junto ao Banco_ do Estado do Rio Grande
do Sul S.A. - BANRISUL, no valor de CR$24.000,000,00,
a preços de_julho/93, para investimentos nas áreas de desenvol:-vimento institucjonal e de infr~-estrutura urbana.
Sessã_o_:_ 1571Z-93 E~tr~ordinária
-- Projeto de ResOluçãO no 146, de 1993, que autoriza
aPrefeitu.ra Municipal de Porto Alegre (RS) a contratar operaÇão de crédito juiito ao EãhCcY do Estado do Rio Grande
do Sul S .A. - B A N R IS U L, no valo r de
CR$2.094.051.000,00, a preços de Óutubro de 1993.
Sessão: 15-12-93 EXtraordinária
· :_Projeto de ResoluÇão o~ 147, de 1993, que autoriZa
a Pfefeittir3-Municipal de COlOrado (PR) a contratar operação
de crédito junto ao Bánc_o_QO_Estado doParaná.S.A. ~ BAN'ESTADO, no valor de CR$61.000.000,00, destinados
-obras de infra-estrutura naquela municipalidade.
Sess_ão: 15-12-93 Extraordinária
~ - Projeto de Resolução n~ 148, de 1993, que autoriza
a Prefeitura MunicipaCde Mariluz (PR) a contratar operação
de crédito junto ao_ Banco do Estado_ do Parªn_çi___ S._A· ..::-: BANESTADO, no valor de CR$17.700.000,00, a preços de setembro de 1993, paa execução de projeto de infra-estfutura
urbanfl..
Sessão; 15-12--~3-Extraordinária
----Projeto de Resolução n~ 149, de 1993, que-autoriza
a Prefeitura Municipal de Fazenda_ Rio Grande (PR) a contratar operação de crédito junto aq BanCo do Estado do ParanáS.A. - BANESTADO, no valor de CR$47.200.000,00, a
preços_de setembro.de 1993,_ utilizando re_cutsos Qo Programa
Estadual de Des_envolvimento Urbano -_PEDU.
.
Sessão: 15-12-93 Extraordinária
~

-Projeto de Resolução n" 137, de 1993, que autoriza
o Governo do Estado da Bahia a confratafopeYãÇãb de crédito
junto à Financiadora de Estudos e Projete-s :......:-~I~EP, no
valor de Cr$44.352.625.683;42;-p:ftaiTnanciantento âõ Projeto
"Programa de Recuperação Ambiental da Baía de Todos os
Santos".
-- -Sessão: 15-12-93 Extraordinária
- Projeto de Resolução n~ 138, de 1993, que autoriza
a Prefeitura de Uruguaiana (RS) a _cont.ratar operação de
crédito, junto ao Ba-nco do Esta9o do_ Rio Grande do _Sul,
no valor de Cr$98.000.000,00, a preços de julho/93, para investimento nas áreas de desenvolvimento instituCional e de infraestrutura urbana.
Sessão: 15-12-93 Extraordinária
- Projeto de Resolução n" 139, de _1?~3- que autoriza o
Governo do Estado de Minas Gerais e emitir Letras· Financeiras do Tesouro do Es~adQ de Mio~s Gerais -:- LFTMG,
cujos recursos serão destinados aÇ_::.giró- dê"'~1%-Cfa dívida
mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre cte 19"94.
Sessão: 15-12-93-EXtrao-rdinária
- Projeto de Resolução n~ 140, de 1993, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Planalto (RS) a contratar operaçãO
de crédito, no valor de Cr$2.828.147.946,00_, a preços de janei-ro de 1993, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do
Sul.
Sessão: 15-12-93 Extraordinária
- Projeto de Resolução n~ 141, de 1993, que autoriza
a Prefeitura Municipal de União da Vitória (PR) a cont~~tar.
operação de crédito junto ao Banco do Estado. dQ_ Parai];~
S.A. - BANESTADO, no valor de CR$18.000.üp0,00, a
preços de maio de 1993, utilizandO re.cursOS do Progr~-rn.a
Estadual de Desenvolvimeftto Urbano ---:PEDU.
~
Sessão: 15-12-93 Extraordinária
- Projeto de Resolução n~ 14:2, de__ _l9~~' que autoriza
a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis -_(RJ) a contratar_
operação de crédito junto à CaiXª Eç_9hômica Federal- CEF,
no valor de CR$313.690,988,70, em julho/93, utilizando recur,
sos do PROSANEAR.
- ~
Sessão: 1~12-93

a

-Projeto de R:esoluç_ilo n~ 150,_ dé 1993,que autoriza a
Prefeitura Municipal de Missal (PR) a contratar operação
de crédito junto ao Banco do EstadO do Paraná S. A.- BA_NESTADO. dentro do Programa E·sdadual de Desenvolviríiento Urbano- PEDU, no valor de CR$24.131.400,00:
~ Sessão: 15-12-93 Extraordinária
~ - Projeto de Resolução n~ 151, de 1993, que 3.utoriza
a Prefeituni Municipal de Nova Olímpia (PR) a contratar
operação de__crédito junto ao Banco_ do ~stado_ dQParaná
S.A. ~BANESTADO, no valorde CR$14.500.000,00, a
preços de setembro de 1993_, para execução de projeto de
infra-estrutura urbana.
Sessão: 15-12-93 Extraordinária
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-Projeto de Resolução o~ 152, de)?!J3,_que autoríZàa Prefeitura Municipal de Caxias do SuL (RS) a contratar
operação de crédito no valor de CR$867.330.000,00, à preços
de outubro de 1993, junto ao Banco do Estado do Rio Grande
do Sul S.A. - BANRISUL.
Sessão: 15~12-93 Extraordinária
- Projeto de Resolução n~ 153,_ de 19~3, que autoriza
o Governo do Estado do Mato GrOsSO a emitir Letra·s Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Gr<!SSo -;LETEMT,
cujos recursos serão destii13.dos 36 giro de_ 90% da dívida
mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1994.
Sessão: 15-12-93 Extraordinária
MATÉRIAS APROVADAS E ENVIADAS
Á CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dezembro de 1993

-:...:..._Projeto de Lei do Senado n~ 172 - Complementar,
de autoria do Senador Mauro Benevides-, que dispõe sobre
o "cuiiiprimento imediato do disposto-no§ 2~ do art. 192 da
COnstituiçãO Federal.
Sessão: 15~ 12·93 Extraordinária
-Projeto de Lei do Senado n9 41, de 1993, de autoria
da Senadora Mª-rluce Pinto, que dá nova redação ao art.
15 da Lei n' 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que "dispõe
sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medica~
mentes, insumos farmacêuticos e correlates, e dá outras provi~
dências''. Sessão: 15~ 12~93 Extraordinária
- Emenda do Senado ao Projeto de Lei d~ Câmara n~>
247, de 1993 (n' 4. 233/92, na Casa de origem), que dispõe
sobre a concessão de anistia, nas condições que menciona.
Sessão: 15-12~93 Extraordinária

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
MENSAGENS APROVADAS RELATIVAS
7, de 1991 (n' 3.081/89, na Casa ele origem), que estabelece
Á ESCOLHA DE AUTORIDADES
normas para as microempresas-ME, e empresas de pequeno ·
porte- EPP, relativas ao· tratamento diferenciado e simpJifi~
. - Mensagem n• 396, de 1993 ((n• 820/93, na origem),
cado, nos campos administfativo-, fiscal, previdenciário, traba- de 4 de novembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presi·
lhista, creditício e do desenvolvimento empresarial (art. 179, dente da República submete à deliberação do Senado a escolha
da Constituição Federal). . . . .
do Senhor EDSON BASTOS SABINO, para exercer o cargo
Sessão: 8-12-93 Extraordinária
de Diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil.
Sessão: 111·12-93 Extraordinária
-Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara .n•
173, de 1993 (n• 1.864/89, na Casa de origem), que dá
- Mensagem n• 291, de 1993 (n' 514/93, na origem),
de 19 de agosto do çorrente ano, pela qual o Senhor Presidente
nova redação aos arts. 387 e 392 da Consolidação das Leis
do Trabalho- CLT, altera os arts. 12 e 25 da Lei n• 8.212, da República submete à deliberação do Senado o nome do
de 24 de julho de 1991, e os arts. 39, 71, 73 e 106 da Lei Senhor LUCIANO OZORIO ROSA, Ministro de Segunda
n• 8.213, de 24 de julho de 1991, todos pertinentes à licença- Qasse da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com
a função de Embaixador do Brasil junto à República de Mo~
maternidade.
çambique, exercer a função de Embaixador do Brasil junto
Sessão: 14-12-93 Extraordinária
ao Reino da Suazilândia.
- Projeto de Lei do Senado R' 28, de 1993, de autoria
Sessão: 1"'~ 12-93 Extraordinária
da Senadora Eva Blay, que regulamenta o § 7• do art. 226
- Mensagem n• 321, de 1993 (n• 592/93, na origem).
da Constituição Federal e dá outras providências.
de 14 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor PresiSessão: 14-12-94 Extraordinária
··
dente da República submete à deliberação do Senado o n_orn<.:
-Projeto de Lei do Senado n~ 151, de 1993, de autoria
do SenhorLUIZ AUGUSTO SAINT·BRlSSON DE ARAÚ·
JO CASTRO, Ministro de Primeira Classe
Carreira de
do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre a prorrogação
do prazo fixado pelo art. 59 da Lei n• 7.450, de 23-12-85,
Diplomata, para exercer" a função de Embaixador, Chefe da
Missão do Brasil junto à Organização dos Estados Ameripara instalação, modernização, ampliação ou diversificaÇão
de empreendimentos industriais e agrícolas nas áreas de atuacanos_
ção da SUDAM e SUDENE.
Sessão: 1 11 ~12-93 Extraordinária
Sessão: 14-12-93 Extraordinária
D'

da

-Projeto de Lei do Senado n• 156, de :1993, de auiõrla
do Senador Marco Maciel, que prorroga o prazo estabelecido
pela Lei n• 8.396, de 2 de janeiro de 1992.
Sessão: 14-12-93 Extraordinária

- Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n• 139, de 1992 (n• 2.. 803/92, na Casa de origem), que dispõe
sobre. a constituição e o funcionamento das emptesas particulares que exploram serviço de segurança privada.
Sessão: 15·12-93.
- Projeto de Lei do Senado n• 340, de 1~1, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que cria áre~s ~~ _l~v~e _comérc1_o
de Guajará-Mirim, de Cáceres e de Brasiléi~ e ~á out~~s providências.
Sessão: 15-12-93.

-Mensagem n• 332, de 1993 (n' 609193, na origem), de
16 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado o nome do
Senhor RONl\LDO LESLIE MORAES SMALL, Ministro
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata~ para exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto à Comunidade da
Austrália.
Sessão: 1~>~12~93 Extraordinária
· - Mensagem n• 333, de 1993 (n' 610/93, na origem).
de 16 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o ~orne
do Senhor CARLOS ANTONIO BETTENCOURT BUE·
NO, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
para, cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil
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junto à República Federativa TCheCa, eX.ercef ·a Iti.nção de
Embaixador do Brasil junto à República Eslovaca.
Sessão: lo?-12-93 Extraordinária ------ Mensagem n• 348, de 1993 (n' 642/93, na origem),
de 29 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome
do Senhor JOÃO AUGUSTO DE MEDICIS, Ministro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata. para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto -á República Popular
da China.
Sessão: 1"-12-93 Extraordinária
- Mensagem n• 349, de 1993 (643/93 na origem), de
29 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado o nome do
Senhor BERNARDO DE AZEVEDO BRITO, Ministro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República da Fio~
lândia.
Sessão: 1o~ 12-93 Extraordinária
- Mensagem ri• 360, de 1993 (n• 683/93, na origem),
de 13 de outubro do corrente.ano, pela qual o Senhor Presi~
dente. da República submete à deliberação do Senaçlo o n.ome
do Senhor LUIZ VILLARI"lHO PEDROSO, Ministro de
Primeira Classe .da.,Car.reira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República da Polônia.
Sessão.: 19 -12-93 Exfrãordinária
- Mensagem n• 391, de 1993 (n' 818/93, na origem),
de 3 de novembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o.nome
do Senhor RUBENS ANTONIO BARBOSA, Ministro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto aQ. Reino Unido da
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte.
Sessão: 19 -12-93 Extraordinária
- Mensagem n• 339, de 1993 (n• 620/93, na origem),
de 23 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República supmete à deliberação do Senado o nome
do Senhor SEBASTIAO DO REGO BARROS NETO, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para,
cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil junto
à Federação da Rússia, exercer a função d.e Embaixador Ou__
Brasil junto à República da Mongólia.
Sessão: 15-12-93 Extraordinária
- Mensagem n• 358, de 1993 (n' 674/93, na origem),
de 11 de outubro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República s~bmete à deliberação do. Senado o nome
do Senhor SEBASTIAO DO REGO BARROS NETIO, Ministro de Primeira Classe, da Carreirã â_e Diplomata, para,
cumulativamente com a fUnção de Embaixador do Brasil junto
à Federação da Rús.sia, exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República da Ucrânia.
Sessão: 15-12-93 Extraordinária
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- Mensagem n" ~~!?'.de 199~ (n" 628!93, na origem),
de 13 ~e outubro.do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberaçãO do SenadO o nome
do Senhor HELDER MARTINS DE MORAES, Ministro
de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer
a função de Embaixador do Brasil junto à República de Gana.
Sessão: 15-12-93 Extraordinária
- Mensagem n" 361, de 1993 (n" 684/93, na origem),
de 13 de outubro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação ·do Senado o nome
do Senhor TARCÍSIO MARCIANO DA ROCHA, Ministro
de Segunda Classe, da Carreira de .Diplomata, para exercer
a função de Embaixador do Brasil junto à República de Hon~
duras..
Sessão: 15-12-93 Extraordinária
~ Mensagem n• 381, de 1993 (n' 746/93, na origem),
de 26 de outubro do corren,te. ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete .à delibe.r~ção do Senado o nome
do Senhor LUCIANO OZORIO ROSA, Ministro de Segunda
Classe, da Carreira de. Diplomata, para, cumulativamente com
a função de Embaixador Ç.o__arasil junto à República Popular
de Moçambique, e~ercer a função çle Em\J_aixadqr do Brasil
junto à República Unida da Tanzânia. · ·- - -·
Sessãq:.1.5~ 12-93, EJÇtraordinária

- Mensagem n' 382, de 1993 (n' 747/93, na origem),
de 26 de outubro do corrente ano, pela qual o Senhor Preside.p.te da República sUbmete à deliberação do s·enado o nome
do Senhor JOSÉ OLYIMPIO RACHE DE ALMEIDA, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para,
cumulativamente com a função de· Embaixador do Brasil junto
à Confederação Suíça, exerce:r:_ a funç~o de Embaixador do
. Brasil junto ao Principado de Lichtenstein. ·
·
Sessão: 15-12-93 Extraordinária
- Mensagem o• 400, de 1993 (n' 839/9_3, na origem),
de 9 de novembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presi";'.
dente da República submete .. à deliberação do Senado Qo Senhor BERNARDO PERICAS NETO, Ministro de Primeira
Classe, da Cafreira de Diplomata, pa·r·a."exercer a função de
Embaixador do Brasil junto ao Reino da Bélgica.
Ses.&ão: 15-12-93 Extraordinári~
"
- Mensagem n' 432, de 1993 (n' 908/93, na origem),
de 19 de dezembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete ft.de.liberação do Senado o nome
do Senhor LUJZ FELIPE DE LA TORRE TEIXEIRA SOARES, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de.Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino
·
da Suécia.
Sessão: 15-12-93 Extraordinária

PROJETO REJEITADO E ENCAMINHADO
- Mensagem n• 433, de 1993 ((n' 909/93, na origem),
AO ARQUIVO
de 19 de dezembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República su_bmete à deliberação do Senado o nome
~ Projeto de Lei do Senado n• 135, de 1993 - Compledo Senhor SEBASTIAO DO REGO BARROS NETTO Ministro de Primeira Clcisse, da Cirreíra de Diplomata, Para, mentar, de autoria do Senador Pedro Simon, que acrescenta
cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil junto parágrafo ao art. 38 da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro
à Federação da Rússia, exercer a fmlÇão de· Effibaixac'fõf .do· ·de 1964, para excl~ir do benefício do sigilO bancário as pessoas
que menciona.
Brasil junto à República da Airiiênia.
- -Sessão: 15-12-93 Extraordinária
Sessão: 15-12-93 Extraordinária
-
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PROJETOS PREJUDICADOS E ENVIADOS
. ..
. ,AO ARQlJIVÔ . - - .
:..._ Proj~to de L~_i_d9 Senado__n~ 37_6, de _i99I, de autoria
do Senador Francisco RollemQ~rg, que cria o·Estatuto_Çio
Idoso e dá outras providências.
- --'-~----- -Sessão:_8_-J2-93_.
- .. --· -- --PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS
Á COMISSÃO DIRETORA
(art. 98, V, do Regimento Interno)

Dezembro de 1993

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APROVADAS
PELO SENADU FEDERAL
.
.. (Até o dhil~ de dezembro de Í993)
-Emenda Constitucional promulgada pelas Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados --·~-~~~--..,..~---~ ......... 02
Decreto Legislativo promulgado pelo Presidente do Senado Federal .. ~~~--.....- ....... w.~4~: ... ut_.-JL..:.:..;:1!::.t~ 01
- ~ :;:-o Projetas aprovados e enviados à san~ãó .... ~.:__,_.~··--.:•'-80
Projetas aprovados eenviadC)s à promulgação -~~ç
l52
Projetes aprovad~s- e en~iad-~s ~~ ~~~!~~T d-~-~ ..J?-~utados •.
~---~--.~ -~.
~.,.:r...-..-.. ,.,... ~ .. :--o...-.-h..,..._. 72
Mensageus_relativas â escolha de-autoridades .. A···-· 61
.........

A

•• - ....

• •- • •- . • • • -. . .

...........

........

- Projeto de Decretot,egis[3tiyo nÚ7, de l99J (n' 139/91,
na t;ã"rharâ:QôS oepUiactos), que aproVã-ô 'téXtO·_ao-ACcii-_d.O

ATOS DO PRESIDENTE

sobre o Funcionamento do Escritório da Se_cretaria-Geiéil da
Organização dOS Estados AmeiicailOS, suas ObrigciÇOeS, ~Privi
légiqs e Imunipades_, c~lel;>ç_~Ço~ntr=~-º G_o~~fl}9 ~a J~.epública

ATO Dô PRESIDENÍE)JQ.$ENADO
-NÚMERO 602, DE 19~3

Féâe_rativa do B~ãsil e a Sec_fetaria-Gerãl da Org_aniza&ãq dqs
Estados Américariôs, em Brasílfa~,-eii1Z3.de revereíto de i988.
Sessao: :zcu:93 Extraordinária ·
· · ··
·

FÉDERAL-

Altera o quadro de detalhamento da despeSa do
Prodasen.
-

-n PreS~dén.te do ~en~d~' Fe·aerat nO _Uso de su~a~ atribui-

e· regüia.mé.ntar~ .~,, com _Pa~~ _1!9 __<;_lisposto
no§ 2' do.art. 57, da Lei n' 8.447, d~21 ·de.julho de 1992,

çõgs' regfinêúiais·

Projetos_aprovados e enviados à sançãO ·.. .._.A~·-~·--·- W
Projetas aprova.dos·eenviados à promu~gaSi~.o . .-.--·.A~~ .._-~,,3,?
ProjeteS_ -aprovados _e enviados à Câin_ar_a dos. De_putados.":";'---.,~~,-.=;v.. =.;..;-~~:...-<-;,.~----!:.!~"Ic~.-..:U.c;~.lt-::.~. ...:...:.:_~.nr
Mensagens relati\o'as ~ ~scqlh,a de autoridades ....... :~-,'""1~02000_: SEN~0o Ã:oERAL
02103. CENTRO DE

.-

--

N~-

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS. APR.OYÁDA$:
PELO SENÂDO FÉDERAC
.
(Mês de dezembro de 1993)

_

- _ Art. _1 9 A~terar o QUadro d(J?etalhamento d~ De.Spesã
~ODD, da Umdade 02.103 -Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODAsEN,
náforma-do AtléXõ a·_este-_Ato~~- '"~
__ <~~-Ai(-7~- Este Ato eqtra em--vigor na data de sua publi-

. caçãó: · · · .. · - ·

·

· -

··

·.

__

INF:OAMATICÃ_-E_~Ç(:_ES~s~MfNTo 0~-ÔÃo0s. PltODASEN
--

----

-cRt 1.00

ANEXO I

CAlDITO SUm.EMENTAR

FISCAL

sUPi..EMEN'fAçAO
ESPECIFfCAçAO

COOIGO

010070024.2026

FT

OUALHAOO

3.1.90.13
3.4.90.39

188
100

000.000
35.000.000

as.eoo.ooo

3.1.90.13
3.4.90.39

100
100

000.000
35.000.000

3&.800.000

NATUREZA

ADMINISTRAÇÃO E COORDÉNAÇ~O DOS SERVJÇOS DE

INFORMAnCA

010070024.2026.0001 MANUTeNÇ,.(ci

Do 00mK:t ~~ ,IN~M~llCA E PROCES-

SAMENTO DE DADOS DO SENADO FEDERAL

TOTAL

.
CRf 1 00
CA~OITO SUPl.EMENTAA

ANEXO 11

FISCAL

CANCa.AMENTO
CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

DETALHADO

3.1.90.14
3.4.90_.30

100
100

35,000.000

3,1.90A14
3.4.90.30

100
100

000.000
35.000.000

TOTAL

r

ADMINISTRAç.lO E COOAD~AÇAO DOS SERVI~ DE
INFORMÁTICA

010070024.2026.0001 MANUTENçAO DO Ca-m\0 OE INFORMÁTICA E PROCES·
SAMENTO DE DADOS 00 SENADO FEDERAL

FT

NATUREZA
•----

010070024.2026

.

-·Art. 39 RevOgam-se as disposiçõ"êS-eiD colltrár:lô:-- Senado Federal, 27 de dezembro de 1993. - Senador
- Hu-nibei-io Lucena, PréSldente--:---

800.000

35.800.000

35.800.()0r)

;

'
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ATO N• ~03/93
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

A TO N• 605/93
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n<> 2, de 4 de abril de 1973, e tendo

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 4 de abril de 1973, e tendo

em vista o que consta do Processo n' 1.032193-3, RESOLVE
APOSENTAR, por invalidez, JOSÉ CAVALCANTE DE
ABREU, matrícula 0814, Técnico de Indústria Gráfica Legislativa, Nível li, Classe Especial, Padrão IV/M23, do Quadro
de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos termos do art. 40, inciso I, da ConstituiçãÕ da
República Federativa do Brasil, combinado com o art. 186,

inciso I,§ 1•, da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de ·1990.
Senado Federal, 28 de dezembro de 1993. -Humberto
Lucena, Presidente do Senado Federal.

ATO N• ~04/93
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
O Presidente do Senado Federal, no usO da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de 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' 1.690/93'0;-RESOLVE
APOSENT A:R, voluntariamente, com proventos proporcio-

nais ao tempo de serviço, AÉRCIO BORBA FREITAS,matrícula 0195, Técnico de Indústria Gráfica Legislativa, Níver

II, Classe Especial, Padrão IV /M23, do Quadro de Pessoal
do Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, nos termos do art. 40, inciso III, alínea c, da· Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com o art. 186, inciso
UI, alínea c, da Lei n' 8.1!2, de II de dezembro de 1990

e art. 36, I, § 4•, da Resolução SF n• 51/93.
Senado Federal, 28 de dezembro de 1993. -Humberto
Lucena, Presidente do Senado Federal.

em vista o que consta do Processo n• 1.682/93-8, RESOLVE
APOSENTAR, voluntariamente, ALJ' IR HERTEL, matrícula 1156, Têcnico de Indústria Gráfica Legislativa, Nível II,
Classe Especial, Padrão IV /M23, do Quadro de Pessoal do
Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos termos
do art. 40, inciso III, alínea a, da Constituição da Re"pública
Federativa do Brasil, combinado com o art. 186, inciso III,

alínea a, da Lei n' 8.1!2, de 11 de dezembro de 1990, e
art. 36, I, § 4•, da Resolução SF n' 51/93.
Senado Federal, 28 de dezembro de 1993. -Humberto
Lucena, Presidente do Senado Feder:U.

ATO DO DIRETOR-GERAL
N• 91, DE 1993
O Ditetor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atribuições regulamentares, tendo em vista a convocação extraordinária do Congresso Nacional, resolve:
Art. 19 Ao Servidor do Senado Federal e aos Órgãos
Supervisionados, com período de férias previamente marcado
para os meses de janeiro e fevereiro de 1994, é facultado
o direito de requerer seu cancelamento, sem a obrigatoriedade. em caráter exci:pcional, do ressarcimento de proventos
_antecipadamente recebidos a esse título. ficamlo-lhe assegurado o período de férias, descontados os dias convertidos
em abono pecuniário.
Art. 2~ Aplicar-se-á o mesmo princípio aos servidores
que, em gozo de seu período de férias, forem convocados
por absoluta necessidade de serviço.
_
Art. 3" Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Senado Federal, 29 de dezembro de 1993. _Vilela d~--~agalhães, Diretor-GeraL

Manoel

República Federativa do Brasil
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 7• SESSÃO, EM 30 DE DEZEMBRO
DE 1993 ·
1.1 - ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República

.

-W 550, de 1993 (n' 1.071193, iia origem), de agrade-

cimento de comumcaçóes. · ··
. - N~ 551 a 555, de 1993 (ri' L072 a 1.076/93, na
ongem), de agradeCimento de comunicações.
. - N' 556, de 1993 (n' 1.077/93, na origem), de agradeCimento de comumcaçóes.
_ _
1.2.2- Avisos de Ministro de Estado
- Nst> 982/93, de 22 do corrente, do Minístério da
Saúde, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do ~equerim~nto n~ 1.127, de 1993, de autoria do
Senador Gtlberto Mrranda.
. - N• 2.%0/93, de 17 do corrente, do Ministério da
Agr~cultura,
Abastecimento e da Reforma Agrári_a~_en
cammh~ndo mformações sobre os quesitos constantes do
Requcnmento n~ 1.089, de 1993, de autoria do Senador
Moisés Abrão._
_
. --:-~o 3.076/93, de 23 do c_orrente, do Ministério do
Exerc1to, encaminhandO informaçõeS= -sohre os quesitos
constante_s do Requerimento n 9 1.119, de 1993, de autoria
do Senador Gilberto Miranda.
1.2.3 - Comunicações da Presidência
--:-Recebimento do Ofício n' S/189, de 1993 (n' 870/93,
na on_gem), do Governo do Estado do Paraná, solicitando
autonzação para que o Governo do E~tado do Paraná possa
emifir Letras Financeiras.
-'
-.Término do. prazo para apres·entação de emendas
.
as segumtes matéra1s:
-Projeto de Lei da Câmara n• 98, de 1992 (n' 635/91,
na. Casa de ongern), que altera o inciso I do art. 585 da
Le1 n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973-Código de Processo

?o

Civil, _e dá outras providências, sendo que ao mesmo foi
oferecida uma emenda.
-Projeto ~de-Lei ilá Cãmárã n' 159, de f993 (ni
2.863/92, na Casa de origem), que veda o pagamento de
dividendos e__d_e_ participações_ nos lucros, com base em
saldo credor da conta de correção monetária, apurado por
empresas controladas pelo Poder Público, e dá outras providências, sendo que ao mesmo não foi oferecida emenda.
- Projeto~ de Lei da Câmara n• 183, de 1993 (n' ~
1.370/91, na Casa de origem), que dá nova redação ao
art. 14 da Lei n' 8.177, de 1' de março de 1991, que estabelece regras para a desindexação da economia e dá outras
providências, sendo que ão -mesmo rião foi ófireddã emenw
da.
- Recebimento de. correspondência do Ministro de
Estado de Previdência Social, Deputado Antônio Brito,
pela qual apresenta suas despedidas daquela Pasta e seus
agradecimentos, ao Senado Federal, pela profícua cooperação entre a Casa e a ai;l_ministração previdenciária
1.2.4- Discursos do Expediente
SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Defesa de ampla
reforma da Constituição Federal no _que se refere aos sistemas eleitorafe partidário, como solução para a crise política. Propostas de Emendas à Constituição. de autoria de
S. Ex'
SENADOR VALMIR CAMPELO, como Líder44 anos do jornal Tribuna da Imprensa.
1.3- ORDEM DO DIA
Trabalhos das Comissões
1.3.1- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2 - MESA DIRETORA
3- LÍDERES E~VICE LÍDERES DE PARTIDOS
4- COMPOSIÇÃO I> AS COMISSÕES PERMANEN-

TES
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁPIOO DO SBNAOO PBDBRAL

DiARio DO OONGIIBS90 NACIONAL

MANOEL VILELA DE MAGAL!iAES
Diretor.Ooral do Seudo P•don.J
AGACIEL DA SILVA MAIA

Impreqo tob rapouabiUdade da lila:a do Suado Pedenl

Dfrot«S.O.:.tivo
ASSINATURAS

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA

Dint« AdaW.lrativo
WIZ CARLOS BA5I'OS

Dinl« Iad•lrial
PLORIAN AUGUSI'O COU'TlNHO MADRUGA

Dint«Adjuto

Ata da 73 Sessão, em 30 de dezembro de 1993
10" Sessão Legislativa Extraordinária, da 49'' Legislatura
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues
As 9 HoRAs, ACHAM-SE PRESENTES os SJ?s. SENADoREs:

AVISOS

Chagas Rodrigues _ Elcio Alvares _ Gilberto Miranda _
Pedro Teixeira_ Ronàldo Aragão_ Valmir Campelo.

DE MINISTROS
DE ESTADO
9
N 982/93, de 22 _do corrente, do Ministério da Saúde,
encaminhaitdo -informações sobre os quesitos constantes do
Requerimento n9 1.127, de 1993, de autoria do Senador Gilberto Miranda;

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodri&l'es)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 6 Srs. Senadores.

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1,; Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicações:
N' 550, de 1993 (n' 1.07!193, na origem), de 28 do corrente, referente à aprovação da Medida Provisória n~ 371, de
,
1993;
N• 55h 355,de 1993 (n• 1.072 a 1.076/93, na origem),
de 28 do corrente,- referentes às matérias coflstãntes das Mensagens SM n'' 258 a 262, de 1993; e

N' 556, de 1993 (n' 1.077/93, na origem), de 28 do corrente, referente a Mensagem n' 78, de 9 de dezembro de 1993-CN,
que participO-u-ter-se esgotado sem deliberação-do Congresso
. Nacional o prazo para apreciação da Medida Provisória n'-'
368, de 1993.

N• 2.960/93, de 17 do corrente, do Ministério da Agricul,
tura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, eiJ_~rninhando
informaçõe_s sobre os- quesitOS córistaiitei do Reijuerimento
n' 1.089, de 1993, de autoria do Senador Moisés Abrão;e
N• 3.076/93, de 23 do corrente, do Ministé;io do Exército,
encaminhando informações soQre 9$ __quesitos constantes do
Requerimento no 1.1 i9, de 1993, de autoria do Senador Gilberto Miranda.
As informações foram encaminhadas aos Requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expediente lido vai à publicação.
A Presidência recebeu, do Goyemo do Estado do Paraná.
o Ofício n' S/189, de 1993 (n' 870/93, na origem), solicitando,
nos terrnos_daResoluç_ão n9 36.(92, do SenadO. Federal, autorização pará que_ O GoVernO dq EStado_do Paraná possa emitir
Letras Financeiras do Tesouro daquele Estado (LFTE ~PR),
para os fins que especifica.
A matéria será despacQªda, ~_C_o_miss_ão de Assuntos Econôffiicos, onde aguardará a complementação dos documentos
·
necessários a sua instrução.
. . O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)'--- Terminou
ontêm o prazo para apres~ntação de emendas às seguintes
-matérias:
-
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-Projeto de Lei da Câmara n• 98, de 1992 (n• 635191,
na Casa de origem), que altera o inciso I do- art. 585 da
Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil e dá outras providências;
-Projeto de Lei da Câmara n' 159, de 1993 (n' 2.863192,
na Casa de_ origem), que veda o pagamento de dividendos
e -de participações nos lucros, com base em saldo credor da
conta de correção monetária, apurado por empresas controladas pelo Poder Público, e dá outras providências; e
-Projeto de Lei da Câmara no 183, de 1993 (no 1.370191,
na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 14 da Lei
n' 8.177, de 1• de março de 1991, que "estabelece regras
para a desindexação da economia e dá outras providências".
O Projeto de Lei da Câmara n' 98, de 1992, recebeu
um~ emen?a c retornará às Comissões de Constituição, Justiça
e C1dadama e de Assuntos Económicos.
__ _____
.
Os Projetas de Lei da Câmara n• 159 e 183 de 1993
não receberam emendas e serão incluídos em Ord~rn do Üi~
oportunamente.

sar-se por síStemá"t.íca incompaifvel com as exigências das garantias típicas do crédito rural.
Tenderia o crédito a concentrar-se em financiamentos
aos grandes agricultores, com potencial para o oferecimento
de outras modalidades 4e garantia.
5) Para manter a garantia -se fossem revogadas as normas de adequada execução procrastinaildo a realização das
garantias - correriam contra o devedor, ainda, as ~ustas de
armazenagem e de manutenção da safra e dos aniinai~. ag_ravando seu débito.
6) Mantendo-se o art. 41do Decreto-Lei n' 1671!57, o
devedor continuará a ter inteira segur·ança, já potque prev'ê
ele a prestação de caução idõnea pelo credor, para garãntia
do devedor, já porque, se o resultado da venda for superior
ao débito, o saldo lhe será entregue.
_
7) ~ imprescindível, pois: a modifkaÇãb da redação do
epigrafado dispositivo.
Sala das Sessões. 30 de dezembro de 1993. - Senador

É a seguinte a emenda apresentada ao Projeto
de Lei da Câmara n9 98/92:

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência ·recebeu correspondência do Ministro de Estado da
Previdência Social, Sr. Deputado Antõnio Brít_to, pela qual
apresenta suas despedidas daquela Pasta e seus agradecimentos ao Senado FederaL pela profícua cooperação entre a Casa
e a Administração Pi"eVidenciáriã..
_ É a seguinte a correspondência recebida:

EMENDA N• 1 -

PLEN

Ao Projeto de Lei da Câmara n' 9S, de 1992 (n' 635/91,
na Casa de origem), que altera o inciso I do art. 585 da
Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil, e dá outras providências.
Dê-se ao art. 3° do projeto em epígrafe a seguinte redação:
"Art. 3o Revogam-se as disposições em contrá- _
rio."

Irapuan Costa Júnior.

Justificação

1) É imprescindível para os tomadores de crédito rural,
especialmente para os pequenos e médios agropecuaristas,
a modificação da proposta original, mantendo-se o art. 41
e seus parágrafos do Decreto-Lei n9 167, de 1967.
2) Todos os mecanismos do crédito se vinculam às garantias oferecidas pelos creditados. Se se inviabilizarem garantias
ou procedimentos eficientes para sua execução, os pretendentes a crédito verão cerceadas suas pretensões.
3) Nos títulos de crédito rural, como igualmente ocorre
nos títulos de crédito industrial, além de garantias pessoais,
podem ser apresentadas garantias reais.
Em regra, são oferecidos, como garantia real, nos financiamentos rurais, a safra e animais do tomador de Crédito.
Isto ocorre principalmente se o devedor for pequeno agricultor, por não dispor ele de outras garantias que'possa oferecer.
Se não forem prontamente vendidos, pode-se perder a
safra, por deterioração_. e os animais, por doença ou morte,
perdendo a garantia s·eu valor comercial.
A previsibilidade de situações dessa espécie perturbará
à concessão do crédito rural, se não houver norma adequada
_
à boa execução.
4) O artigo 41 do Decreto-Lei n' 167/67 estabelece exalamente procedimento adequado à execução eficiente dessa modalidade de garantia.
Se fosse revogada essa norma, como pretende o projeto,
os danos aos pequenos e médios ruralistas, pela retração do
crédito, seriam enormes.
Pela supressão, estaria impedido o credor de executar,
~ficientemente; a garantia real, passando a execução a proces-

(dezembro de 199:;

A efctiva participação do Congresso Nacional, do Senado Fcd~·r:~t c
da Cãm::ua dos Deputados, expressa por V.Exa. em momentos signifidti\''-l::f.da administrnç-lio previdendária, serviu para que o Pa[s passasse a a.:n.•JitJI
na rc;:liizaçâo de reforma gerencial, em processo, e na inadiável nC"cessiJaJc
de conscctJção ~a reforma estrutural.
O Brasil de hoje tem conscíência, como_ Y~E~a_., _9e que a
Previdência deve ser pública e séria, -soda! e organízada.
Atenciosamente,
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o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues).,- .Há oradores
inscritos.
ConcedO 3 palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira.
O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP - QE. Prou.uncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadoies:_
A respeito das Propostas de E~~ndas à Constituição que
apresentei, tenho afirmadO repetidas vezes que só urna reforma revolucionária do sistema partidário brasileiro_ dará condições de governabilidade ao País, ~fastando _es~e marasmo administrativo em que vivemos e dando condições a qualquer
presidente de se empolgar no trato da condução _da coisa
pública. O Governo de Itamar é o retrato e é a conseqüência
do sistema que temos.
Já disse, e repito, o que o grande Líder do PFL por
Pernambuco, o Senador Marco Maciel, afirmou em artigo
publicado na imprensa do Distrito Federal, sob o título A
Crise é Política, advertindo-nos com graviçlade:
"A solução de hossas regras do passado são, em
grande parte, as responsáveis pela nossa crise_!_'_
Portanto, concluo.: mudar é preciSo, e o ritOmento
é agora.
E diz mais:
"Mantidas as regras, o resültado ser_á o mesmo,
e corremos, portanto, o risco de prolongar a saída para
os nossos problemas. Ninguém tem mais dúvidas de
que os problemas residem nas reformas políticas, de
modo especial dos sistemas eleitoral e partidário e sua
compatibilização com o presidencialismo que praticamos e que também necessita de correção,"
O Senador Josaphat Marinho revelou ao Correio BraziIiense de 29-8-93 que assim se resolveria a cris~ partidária:
"Os partidos, a meu ver, só se constituiriam suficientemente fortes, se eles_ fossem hoje declarados extintos, respeitados os mandatos de seus representantes,
de maneira que as novas agremiações se constituíssem
sem constrangimento, pelos seus atuais integrantes.,.
E acrescentou:
"Os partidos devem ser expressões firmes e nítidas
correntes de opiniãO. No momento em que eles representarem nítidas correntes de opinião, deixarão de ser
dezenas, mas apenas uma multiplicidade correspondente a essa variedade de idéias no corpo social: 1
(um) partido socialista, 1 (um) partido liberal, 1 (um)
partido conservador, 1 (um) partido democrata cristão,
1 (um) partido trabalhista etc., tudo isto correspondendo a correntes de opinião"-.
Convencido de que essas verdades contêm a solução dos
noss_os problemas político-partidários, elaborei duas propostas
de emendas à Constituição, em torno do tema.
Leio aqui hoje uma delas: revolucionária,___rã.dical, para
ser inserida em Disposições Transitórias, para ser aproveitada,
sem perda de tempo, ainda nas próximas eleições.
A outra, que trata da organização defiriítiva dos partidos
políticos, deixarei para o meu próximo discurso. Ouso_pedir
a meus eminentes Pares a fineza de urna atenção- toda especial
para ela, porque acredito que aqui está o_ p~jm_eiro de __todos
os passos para possibilitar solucionar a criSe crónica total,
com seus tumores setorizados. Ou organizaremos uma demo-.
cracia pelos partidos, como órgãos constitucionais, pessoas
jurídicas de direito público que funcionem, democraticamente, tomando suas decisões, como fazem todos os colegiados
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sob a égide do princípio da legalidade, ou a política continuará
a ser essa balbúrdia que está nos_ .PesrooraJizando: conversa
e- só conversa.
Pass_o a ler a proposta que elaboramos de_emenda à Cons·
tituição.
"Acrescente-se o segUinte texto -ao Ato das Disposições Constitucionais Transftórias:
Art.
-Estão extintos todos os partidos políticos, devendo o-Tribunal Superior Eleitoral fazer o cancelamento do seu registro irnediat~ment~ após a promulgação da Revisão_ ConstituCional.
Art.
- Para as próximas eleições só haverá
1 (um) partido conservador, 1 (um) partido liberal,
1 (um) partido socialista, I (um) partido trabalhista,
1 (um) partido democrático cristão, 1 (um) partido
comunista e 1 (um) partido social democrata.
Parágrafo Único- Esses partidos políticos passa~
rão a existir corno entidades jurídicas abstratas, devendo o Tribunal Superior Eleitoral abrir o seu registrO
para ·abrigar os eleitores .que forem requerendo a sua
filiação.
Art.
A Reforma das instituições político-partidárias se fará da seguinte maneira:
I - O eleitor requererá à Justiça Eleitoral de seu
domicílio, filiação aó pãrtido de sua preferência, no
prazo de 30- (trinta) dias, a contar da promulgação da
Revisão Constitucional, instruindo o requerimentO
com prova de ser eleitor, sendo-lhe entregue, no prazo
de 10 (dez) dias, o título de filiado.
.II- Dentro do prazo dos 20 (vinte) dias seguintes,
os filiados, ou grupos de filiádos, poderão organizai'-se
para formar comissões de incentivo às filiações.
III- Findo esse prazo haverá e:Jeições ge~ais para
a escolha dos Diretórios Municipais, nos Estados, e
Zonais, no Distrito Federal, dos Partidos Políticos, no
prazo de 30 dias, as quais serão presididas pela Justiça
Eleitoral.
IV- Os membros dos Diretórios Municipais, nos
Estados, e Zonais, no Distrito Federal. serão eleitos
pelo voto direto e secreto dos filiados, na forma estipulada por Resolução do Tribunal_ Superior EleitoraL
V- A Justiça Eleitoral apurará as eleições, proclamará os eleitos e lhes dará posse, no prazo de 10
(dez) dias.
VI -Os Diretórios Municipais, nos Estados, e
Zonais, no Distrito Federal dos partidos políticos, reunir-se-ão no dia da posse e elegerão suas Comissões
Executiva!) e os Delegados dos respectivos Partidos,
que comporão seus Colégios Estaduais e do Distrito
Federal.
VII -10 (dez) dias após, reunir-se-ão, nas capitais
dos Estados e do Distrito Federal, os Colégios Eleitorais dos partidos, para a eleição de seus Diretórios
Estaduais e do Distrito Federal, e dos Delegados à
Convenção Nacional, presididos pela Justiça Eleitoral.
VIII -No mesmo dia, tomarão posse os. eleitos
e elegerão suas Comissões Executivas e respectivos Delegados, às Convenções Nacionais.
IX -20 (vinte) dias após, reunir-se-ão na Capital
Federal, em Convenção Nacional, Os Delegados eleitos
pelos Colégios Eleitorais Estaduais e do Dis-trito Federal, para eleição de seus respectivos Diretórios Nacionais, cujos membros tomarão posse no mesmo dia,
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e elegerão, 48 (quarenta e oito) hora~ após, suas Comissões Executivas, as quãis se reunirão 24 (vinte e quatro)

horas após, para a eleição e posse de seus presidentes.
Vice-presidentes e secretários.

X-

Os Tribunais Regionais Eleitorais dividirão

os Estados e o Distrito Federal em Distritos, conforme

dispuser em Resolução, dentro do prazo de 30 (trinta
dias), a contar da promulgação da Revisão Constitucional.
Parágrafo único -

Esses DiStritos compor-s:e-ão
de municípios e zonas, cujas áreas sejam- coriffgUas e

cujo número de eleitores se_ equivalham, dentro do
possível.
XI - Cada DistritO Eleitoral terá- Unlã Comissão
Executiva, para dirigir os trabãlhos_dos Colégios Eleito-

rais Distritais e Zonais, que -eScolheráo os candidatos
a deputados estaduais, distritais e federais dos respectivos partidos.
Parágrafo único - Essas côrii1SSõêS- foi'mar-se-ãO
dos presidentes e secretários das Comissões Executivas
dos Municípios e Zonas que as compõem, presidíndo-as
o mais velho dós presidentes.
XII -Todos os candidatos a cargos eletivos serão.
escolhidos, em cada Partido. por eleições primárias
verificadas por seus Colégios Eleitorais, da seguinte
maneira:
a) - os prefeitos, Vice"-pi'efeitos e vereadores, pelo Colégio Eleftonil composto de todos os filiados. em
cada município;
b)- os deputados estaduais e federais, pelo Colégio Eleitoral composto de todos os filiados, de cada
Distrito Eleitoral; em cada Estado da Federação;"
c)- Os deputados distritais dO Distrito Federal,
pelo Colégio Eleitoral composto de todos os filiados,
de cada Zona Eleitoral;
d)- os governadores, Vice-goVernadores e senadores, pelo Colégio Eleitoral composto de todos_ os
filiados, em cada Estado; e no DiStrito Federal.
e) - o presidente e Vice-presidente da República,
pelo Colégio Eleitoral composto de todos os filiados
do território nacional.
§ 19 Todos os a tos eleitorais serão presididos pela Justiça Eleitoral e fisCaliZados pelo Ministério Público, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição
Federal.
§ 29 A Justiça Eleitoral e o Ministério Eúblico
poderão delegar essas funções, onde não houver número de juízes e membros do MiniStétlo. Público suficientes.
§ 39 Cabed recurso iilterposto pelos interessados, partes e Ministério Público, de todos os atos que
ferirem as normas aqUi estipuladas, sem efeito suspensivo.
§ 49 O Tribunal Superior Eleitoral baixará Resolução regulamentando toda essa matéria, inclusive calendário eleitoral, adequando-o à legislação existente,
tendo cm vista sua finalidade".
Espero que meus nobres colegas do Senado, que enxergaram a suma gravidade do momento que vivemos, me ajudem
a inserir esta Proposta, na Constituiçao, diante das razões
tão seriamente expostas por esses dois grandes líderes, que
são os Senadores Josaphat Marinho e Marco Maciel, além
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de outros que têm abordado o mesmo tema, com igual clareza
e entusiasmo.
-·
Esta Proposta de Emenda resolverá a grande crise que
nos assola, e que é responsável pela ingovernabilidade que
aí está e em que viveremos. se não nos dispusermos a resolver,
revóllicionariafnente o problema partidário brasileir,o.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, peço a
palavra corno Líder.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem
a palavra como Líder.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Como Líder_
Pronuncia 6 seguinte discurso. Sem -reVisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero apenas fazer um registro: no dia 27 deste mês
de dezembro, o jornal Tribuna da Imprensa completou 44
anos de vida. É uma vida marcada pela democracia, Sr. Presidente; é uma vida marcada pela luta que vem desde Carlos
Lacerda, que fundou o jornal, e prossegue, com o eminente
jornalista Hélio Fernandes, no combate à corrupção, principalmente, e em tudo que diz respeito ao nosso País.
_ Tive º- pra2;er dt:: enviar_:; no __9ia 27 de dezembro, um
telegrama ao eminente jornalista Hélio Fernandes, que passo
a ler, pa~a q~e fique -~egistrado, Sr.__ Presidente, t,tos Anais
dest"a casa:
.
.
"Transmito ao prezado amigo e destemido jornalista os meus mais sinceros cumprimentos pelos quarenta e quatro anos de bons serviços prestados pela
Tribuna Da Imprensa à democracia brasileira. Senador
Valmir Campelo"
Lerei, para que também fique -registrado,-() editorial da
Tribuna da Imprensa do dia 27 de dezembro, intitulado "TRIBUNA: 44 anos em defesa da democracia":
"Fundada pelo jornalista Carlos Lacerda, a Tribuna da Imprensa completa hoje quarenta e quatro anos.
Marcado por ser um jornal combativo em defesa
da democracia e independente politicamente, a Tribuna sempre foi respeitado por expor claramente suas
posições, mes-mo durante a ditadura Vargas e o período
militar.
Até I962, o jornal foi comandado por Lacerda,
que deixou a direção da Tribuna para assumir o governo do Estado da Guanabara. Nesse ano, o jornal passou
para as mãos do jornalista Hélio Fernandes, responsável por uma das mais famosas e comentadas colunas
diárias do País.
Por deixar claras as-suas-posições p-olíticas, a Tribuna sempre foi alvo de_ censura, principalmente durante o período militar.
Na madrugada de 26 de marçcrde 1981, a Tribuna
sofreu um dos mais fortes atentadOs já real_izados contra
um órgão de imprensa: uma bomba explodiu na sede
do jornal. Esse fato não impediu a Tribuna de se calar.
Como protesto, o jornal foi às bancas com a manchete:
A Ditadura vai acabar, nós, não."
Quarenta e quatro anos depois, a Tribuna da Imprensa continua fiel ao seu objetivo de infOrmar com
imparcialidade os acontecimentos históricos aos seus
leitores. Sempre à frente dos fatos, o jornal conta hoie
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com a sua redação totalmente informatizada, além de
um moderno parque gráfico e uma equipe de administradores e jornalistas da maior competência profissional."

O Sr. Mauro Benevides- P~rmite V. Ex•

~:~m

aparte?

O SR. VALMIR CAMPELO- Com o maior prazer,
nobre Senador.
O Si-. Mauro Benevides -No instante _em que V. Ex~
enaltece a atuação do jornal Tribuna da Imprensa, dirigido
pelo jornalista Hélio Fernandes, desejo juntar a minha voz
à de V. Ex• para também testemunh!3-r aquilo que, ao longo
de quase meio século. significou a luta indormida desse periódico da imprensa brasileira cm defesa daqueles princípios que
mais se inserem no contexto da verdadeira democracia. O
jornalista Hélio Fernandes, durante toda_ sua trajetóriil, foi
alvo de perseguições, de críticas de incompreensões de toda
natureza, mas sempre deixou que prevalecessem os seus sentimentos de brasilidadc, de civismo e o seu amor arraigado
aos princípios de liberdade, sobretudo à liberdade de expressão, à libt::rdade de pensamento. Portanto, quero, neste instante, levar ao jornalista Hélio Fernandes e àqueles que também
comp6em a sua equipe do jornal Tribuna da Imprensa a manifestaçãO' calorosa. os meus aplausos c os votos por que continuem nessa luta; uma luta que tem sinalizado tantos percalços,
mas também tantas vitórias. Dessa forma, estimo que possamos garantir a permanência no cenário jornalístico nacional
de um grande órgão que merece realmente o respeito da opinião pública do País.
O SR. VALMIR CAMPELO- Fico grato com as palavras
de V. Ex•, nobre Senador Mauro Be_ne~i.des, e as incorporo
ao meu pronunciamento, na justa homenagem que o Senado
Federal, nesta última sessão do ano, presta ao eminente e
combativo jornalista Hélio Fernandes.
O SR. PEDRO TEIXEIRA aparte, Senador Valmir Campelo?
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Permite-me V. Ex" um
-'- _ _
' _

O SR. VALMIR CAMPELO- Coneedo o aparte a V.
Ex"
O SR. PEDROTEIXEIRA -Senador Valmir Campelo,
não poderíamos deixar de nos-manifestar, uma vez que fomos
até testemunha ocular dos primórdios desse bravo matutino
a que V. Ex~ se refere. pois éramos jornalista do Correio
da Manhã, no Rio de Janeiro, na A vcnida Gomes Freire
e na Rua do Lavradinho. Fruto da pujança e do ideal de
Carlos Lacerda e outros paladinos da liberdade, da coragem
e da ousadia neste_País, nascia este periódico que, com todas
as dificuldades naturais de um jornal de pequeno porte, vem
trazendo testemunhos de liberdade de expressão, de coragem,
em certos momentos tomando postura, muitas ve:Zes até combatida e condenada, mas sempre mantendo uma linha da independência, dé altivez e de coragem. Sempre se encontra, no
jornal Tribuna da Imprensa, que hoje comemora seus 44 anos,
um elemento vital, que é a defesa da democracia, e só isso

bastava para justificar a existé'nêla de um ]orn~l do gênero
combativo como esse. Por tudo isso, também me solidarizo
com V. Ex~ peJo pronunciamento que aqui faz.
O SR. VALMIR CAMPELO- Muito obrigado, Senador
Pedro Teixeira. V. Ex•, também jornalista, e eu prestamos
esta homenagem a esse combativo, esse eminente e perseguido
homem, que é o jornalista Hélio Fernandes, a quem o Brasil
muito deve, pela sua coragem, pela sua luta e pelo seu trabalho
não só em prol do jornalismo brasileiro, mas em favor da
democracia do nosso País.
· ·
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Ale_xandre Costa_ Epit:.ü:io Cafeteira_ Henrique Almeida_
Hyctekel Freitas _ :Mauro Benevides.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O tempo
-destinado à Ordem do Dia da presente sessão, conforme comunicação anterior da Presidência, será dedicado a trabalhos
das Comissões.
Nada mais havendo a tratar. a Presidência vai encerrar
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de segundafeira, 3 de janeiro, a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 220, DE 1993
.. Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 375, VIII, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Càmara
n" 220. de 1993 (n" 3.711/93. na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República que cria. com natureza civil, a
Agência ESpaCial Brasileira --AEB, c dá outras providências.
(Dependendo de pareceres das Comissões de Educação, de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, de Assuntos Econô~
micos, e de Constituição, Justiça e Cidadania.)
-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 77, DE 1990
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n" 77, de 1990 (n" 3.056189, na Casa de origem), que dá nova
redação ao art. !9 da Lei n" 7.729, de 16 de janeiro de !989,
para especificar como sendo Segunda a Junta de Conciliação
c Julgamento de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul,
tendo
Parecer favorável, sob n" 345, de 1993, da Comissãp_:
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 9h40min.)

