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SUMÁRIO
1- ATA DA 74• SESSÃO, EM 3 DE ~tAlO DE 1993
!.l-ABERTURA

I .2- EXPEDIENTE
1 .2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
- N' 169 c 170193 (n·• 228 e 229193, na origem), de
agradecimento de comunicações.
-Submetendo â deliberação do Senado Federal a
escolha de nome indicado para cargo cujo provimento dew
pende de sua prévia aquiescência.
- N" 171, de 1993 (n" 232193, na origem), referente
à indicação do Sr. Renato Pfado Guimarães, Ministro de
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer
a função de Embaixador do Brasil junto à República Oriental do Uruguai.

1.2.2- Comunicação
-Do Senador Lourival Baptista, de ausência dos trabalhos da Casa no período compreendido entre os dias.3 e 15 de maio do corrente ano.
1.2.3- Comunicação da Presidência
-Recebimento do Ofício n~' S/39, de l9V (n"
1.013/93, na origem), do Governador do Estado de Sergipe.
solicitando autorização para contratar operação de_ crédito,
para os fins que especifica.
1.2.4- Discursos do Expedient~
SENADOR V ALMIR CAMPELO -Defesa da antecipação da revisão constitucional. _
SENADOR NEY MARANHAO- Pontos principais
do Plano de Ação do Governo Itamar Franco.
SENADOR ESPERIDIÃO AM1N - Reflexões sobre o momento político brasileiro.

f

1.2.5- Requerimento
- N~' 422, de 1993. de autoria do Senador Eduardo
Suplicy. solicitando ao Ministro da Fazenda, informações
que menciona.- -

1.3-0RDEM DO DlA
Projeto de Lei da Câmara n'' 3, de 1993 (n" 965/91,
na Casa de origem), que institui normas gerais sobre desportos e dá outras providências. Votação adiada por falta
de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n" 113, de 1992 (n" 2.453/91,
na Casa de origem), que dispõe sobre a identificação criminal pelo processo datiloscópico, a coleta e a utilização de
informações para conhecimento e controle da criminalidade Tio País e dá outras providênCias. Votação adiada
por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n" 45, de 1993 (n" 3.477/92,
na Casa de origem), que autoriza a transformação de cargos
vagos no àmbito das instituições federais de ensino, abrangidas pela Lei n" 7.596, do 10 de abril de 1987. Votação
adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n' 73, de 1992 (n'· 3/91,
na Casa de origem), que dispõe sobre os incentivos fiscais
para a capacitação tecnológ1ça da _in_dústria e da agro pecuária, e dá outras. providências. Retirado da pauta, nos
termos do art. 175, letra e, do Regimento Interno.
Projeto de Lei daüimara no 68, de 1993 (n" 3.632193,
na Casa de origem), que acrescenta parágrafos ao art. 27
da Lei n~ 6.662. de 25 de junho de IY79, que dispõe sobre
a Política Nacional de Irrigação, e dá outras. providênciaS.
Discussão encerrada, após parecer de plenário favorável,
ficando a votação adiada por falta de quorum.
Ofício n·' S/30, de 1993, através do qual o Governo
do Estado de Santa Catarina solicita, autorização para repassar setenta e nove milhões c trezentos mil dólares à
Companhaia Catarincnsc de Águas e Saneamento- CA-
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1992, do Senado Federal, no valor de duzentos e cinqüenta
milhões de dólares norte americanos. Discussão encerrada,

após parecer de plenário favorável nos termos do Projeto
de Resolução n"' 37/93 que oferece, ficando a votação adiada
por falta de quorum.

l.XIO . .ap&ar•

1.3.2- Comunicação da Presidência

-Convocação de sessão extraordinária a rcaizar-se
hoje, às 19 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que
designam.
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 75• SESSÃO, EM 3 DE MAIO DE 1993
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR JOSAPHAT MARINHO- Homenagens póstumas ao ex-Primeiro Ministro françês, Pierre Bérégovoy e aq juriSta: ?rasileiro Miguel Seabra Fa_gunde&. _
- 2.2.1- Reqúerimeôto
SENADOR RONALDO ARAGÃO- Situação caó- N<> 423193, de autoria da Senadora Marluce_ Pinto.
tica do setor clétrico no Estado de Rondônia. Apelo pela
solicitando que seja consiC::-rada como licença autorizada
instalação das turbinas remanescentes da Usina Hidroea sua ausênCia das sessões dos dias 1111. i, 3, 4, 5, 12,
létrica de Samuel- RO.
-15, 19, 25, 26/2; 1··, 3, 5, 8, 12, 19, 26i4 e 2, 5, 6, 7,
SENADOR EDUARDO SUPLrCY- Relalo da pri- 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28 e 29/3. Aprovado. ·
2.3- ORDEM DO DIA
meira semana de viagem da ''Caravana da Cidadania" pelos
Requerimento no 370, d~ 1993, de autoria do S.enaçlor
sertões de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Razões
para apresentação de requerimento de autoria de S. Exa Garibaldi Alves Filho, solicitando, nos termos regimentais,
solicitando informações ao Ministro da Fazenda, Sr. Elizcu a convocação do Ministro de Estado da Fazenda, para
Rezende, sobre o Proex· e Finex. TranscriÇão do artigo prestar, perante o Plenário do Senado Federal, informa"Terra de ninguém", do Deputado Fábió Feldmann, publi- ções sobre o plano económico divulgado pelo Governo
cado no jornal Folha de S. Paulo, de_ hoje, a respeito do no dia 24 de abril de 1993. Aprovado.
2.3.1- Designação da Ordem do Dia da próxima sesassassinato do líder ambientalista Paulo César Vinha.
são

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Deflagração pelo Presidente Itamar Franco do Prog~amª' Eitiergencial de Combate à Seca no Nordeste c a elaboração
da •· Agenda do Nordeste".
SENADOR ODACIR SOARES- Moção de aplauso
da Câmara Municipal de Presidente Méáici _::_ -RO, ao
Piesidente da República, Senhor Itamar Franco, em reconhe_cimento à sua decisão de recuperar a rodovia BR-364,
no trecho Porto Velho-Vilhena- RO. ~
SENADOR JONAS PINHEIRO - Transciíçao do
artigo "Desemprego hoje afeta mais· a classe média'', baseado em pesquisa realizada pelo Ministério do Trabalho
e publicado no Jornal do Brasil, edição de 2-5-93, revelarido
alarmante índice de desemprego no Pafs:

2.4- ENCERRAMENTO
3- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTE-

RIOR
-~Do

13-4-93

Sr. Bello Parga, pronunciado na ses_s<io _de
~

~

4- ATOS DO PRESIDENTE
N• 17, 31 e 34/93 (Apostilas)
N" 297 a 304/93
5-,ATAS DE COMISSÕES
6- MESA DJRETORA
7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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SUMÁRIO DA ATA DA 51" SESSÃO,
REALIZADA EM 5 DE ABRIL DE 19'1:3

RETIFICAÇÀO

~

~

--

.

~

Na publicação do Sumário, feita no DCN-(Seção
II), de 6-4-93, na página n" 3008, 2" coluna, no item
1.3.2. -Discursos após a Ordem do Dia,
Onde se lê:
Senador Flaviano Beni Veras- •.• Leia-se:
Senador Beni Veras-- ...
SUMÁRIO DA ATA DA 52" SESSÃO,
REALIZADA EM 6 DE ABRIL DE 1993

RETIFICAÇÀO
Na publicação do Sumário, feita no DCN (Sc.ção
Il), de 7-4-93, na página n" 3039, 1·' coluna, no item
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1.2.6- Discursos do Expediente,
Onde se lê:
Senador Maghno Bacelar - ...
Leia-se:
Senador Magno Bacelar - ...
SUMÁRIO DA ATA DA 58" SESSÃO,
REALIZADA EM 7 DE ABRIL DE 1993

RETIFICAÇÃO
Na publicação do Sumário do DCN (Seção II),
de 8 de abril de 1993, prií:rie'ira Coluna. na terceira
linha do item 1.2.2- Ofícios do Primeiro Secretário
da Câmara dos Deputados, na parte relativa aos Ofícios n• 106 e 107/93,
Onde se lê:
... 28 e 240, de 1983; ...
Leia-se:
... 156, de 1982; 28 e 240, de 1983; ...

Ata da 7 4a Sessão, em 3 de maio de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Le~islatura
Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e·Carlos
Patrocínio
N• 170, de 1993 (n' 22W93, na origem), de 30 de abril
último, referente à aprovilção das matérias constantes das
Mensagens SM n• 49 a 55, de 1993.
.
Submetend~o à deliberação dÕ Senado Federal a escolha
Affonso Camargo _Álvaro Pacheco_ Amir Lando _Be11o Parga
_ Carlos J)e1Carli _ Ca_rlos ~a_!r9cínio ~ Çhag~ Rodr!gu~~ _ 'E;lcio de DOJ:!le indicado para cargo cujo proVimento depende de sua
previa aquiescência:
-- -

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM:SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: .
. ~

Álvares _ Esperidião Amin _ Flavi"an,o Melo _ Francisco

Rollemberg _João Rocha_ José Paulo Bisai _ Mansueto de Lavor
_ Meira Filho_ Nabor Júnior_ Odacir Soares-_ Pedro -Teixeira_
Ro~aldo Aragão_ Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de
presença acusa o- comparecimento de 20 Srs. Senadores. Ha~
vendo número regimentar, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçáo de Deus, iniCiamos nos-sós- trabalhos.
O Sr. 19 Secretário proCederá à Iéitura.do ExPediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicação:
No 169, de 1993 (n' 228/93, na origem), de j[âe abril
último, referente à aprovação da matéria constante da Mensagem SM n' 65, de 1993; e

MENSAGEM N• 171, DE 1993
. (N• 232/93, na oHgem) .
_ S_enhores_ Meinbros do_ Senado Federà.l,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição
Federal, submeto à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor RENA TO PRADO G OIMARÃÊS, -Ministro de Primeira Clas~_e, da CaÚ·eira de DiPlomata, para exercer a função de Em~~lix~dor do Brãsil_junto
à República Oriental do Urug~a(, llps termos,Qo § ,19 dp-art.
56 do Decreto n' 93.325, de 1• de outubro de 1986.
Os méritos do Embaixador RENATO PRADO GUfMARÃES, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho
dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministro das Relações Exteriores.
Brasfiia, 30 Çe abril de 1993. ~Itamar Fran__co.--INFORMAÇÁO
Curriculum Vitae
Embiaxador RENATO PRADO GUIMARÃES
Co!ina!SP, 5 de abril de 1938. Filho de Mário Mazzei
Guimarães e Hilda Prado Guimarães. Bacharel em Ciências
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Jurídicas e Sociais, FD/USP. CPCD, IRBr. Professor de Promoção de Exportações, Curso de Prática Diplomática e Consular, IRBr. Professor dos Curso_s de Comércio Exterior da
Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior. Professor, Curso de Treinamento para Encarregados de Promoção
Comercial do Uruguai, Centro Internacional de Comércio,
1979.
Terceii"o Secretário, 20 de janeirO de 1964.
Segundo Secretário, merecimento, 31 de- dezembro de
1966.
Primeiro Secretário, merecimento, l" de janeirõ de 1973.
Conselheiro, merccirrieritó, 29 de novembro de 1976.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 12 de dezembro de 1979.
MiniStro de Primeira Classe, merecimento, 17 de dezembro de 1986.
Assistente do Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos
da Europa Ocidental. Africa e Oriente PróxirriO, 1964/66.
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1966.
Assistente do Chefe âa Divisão de Prograriias para Promoção Comercial, 1973.
..
Encarregado da Divisã_o de Programas de Promoção Comercial, 1973/1976.
Chefe da Divisão de Programas de Promoção Comercial,
1976/1979.
Secretário Especial de Imprensa, 1985/1986.
Coordenador Executivo do Gabinete do Ministro de Estado, 1986/1987.
Chefe do Gabinete do Ministro de Estado, 198711988..
Bruxelas, Terceiro Secretário, 1966/1967.
Bruxelas, Segundo Secretário, 1967/196~.
Bogotá, Segundo Secr~tário, 1969/197::\ ..
Bogotá, Chefe do Sctor de Promoção ComerCial,
1970/1973.
.
Nova Iorque, Cônsul-Geral-Adjunto e Chefe do Escritório Comercial, 1979/1983.
Nova Iorque, Encarregado, 1980 e 1981.
Washington, Ministro-Conselheiro, 1983/1985.
Washington, Encarregado de Negócios, 1983 . .
Caracas, Embaixador, 19.88/1992.
XVII, XVIII e XIX Sessões do Comitê_de NomenclatUra
do Conselho de Cooperaçao Aduaneira, BruJielas, 1966/1967
(observador).
XL, XLI, XLVI, XLIX Sessões do üunitê de Valores
do Conselho de Cooperação Aduaneira, Bruxelas, 1966, 1968
e 1969 (observador).
XIX, XXX, LV, LVI, LIXa LXVI Sessões do Comitê
Técriíco-Permanente do Conselho de Cooperação Aduaneira,
Bruxelas, 1967/1969 (observador).
.
X RCuniãõ Extraordiriárla da CECLA~ Bogotá, 1971 (delegado).
'Iv Reunião do GrupO de Estudos sobre Bananas, FAO,
1971 (representante).
'
XIII Reunião da CECLA, 1972 (delegaqo).
Reunião de Peritos- em Promoção de_Exportação CECON-CIPE, 1972 (delegado).
Feira Internacional de Bogotá, 1972 (diretor do pavilhão
brasileiro).
I Reunião da Comissão Mista Brasileiro~Colombiana de
Cooperação Econômicã. e "Técnica, Bogotá-, 1972 (asseSsor).
V COnferência Latino-Americana de EletJificaçã6 Rural,
1973 (observador).
,

rviáiode I993

Conselho Diretor do Centro Interameticano de Comercialização, 1973 (representante do Governo brasileiro).
II Curso de Treinamento e Aperfeiçoamento para Chefes
de Setores de Promoção Comercial, 1973 (coordenador).
Programa de ciclos de tre_inamento de especialistas em
promoção Comercial, 1975/1979 (observador).
III, IV e V Cursos de Treinamento c Aperfeiçoamento
para Chefes de Setores de Promoção Comercial, 1975 e 1976
(diretor).
.
Seminário sobre Exportação de Serviços, MRE-FINEP,
1976 (coordenador).
Encontro Brasil-Paraguai de Cooperação em PromoçãO
Comercial, 1977 (Coordenador).
Reunião Anual de Diretores Nacionais de Promoção de
Exportações (CIPE), Guatemala, 1977 (representante).
Reunião de Chanceleres dos países centro-americanos
e dos Grupos de contadora e Apoio, Panamá,1986 (membro).
II Reunião Extraordináría e XVI Reunião de Chanceleres
do Tratado da Bacia do Prata, Buenos Aires, 1986 (membro).
Visita Ofidãl à Arábia Saudita e ao Kuaite, 1986 (membro).
Visita presidencial a Portugal e Cabo Verde, 1986 (me~~
bro).
Assembléia Especiaf de Assembiéia Geral das Nações
Unidas para a situação Crítica da África, Nova Iorque, 1986.
Reunião dos Grupos de Contadora e Apoio, Panamá, ·
1986.
Visita oficial ao Equador e à Colômbia, 1986 (membro).
Assembléia Geral da OEA, Guatemala, 1986-(membro).
_ Visita oficia} a Angola, :Zâmbia, Zirnbábue, Nigéria e
Camarões, 1986 (membro).
Encpntro _de Chanceleres dos Grupos de Contadora e
Apoio, Rio, 1986.
Visita aos Países centro-americanos dos Chanceleres de
Contadora e Apoio, 1987.
III Reunião do COnselho de-Ministros-da ALADI, Montevidéu.
Reuniões de Contadora e Apoio e do Grupo dos Oito,
Bu~nos Aires e Bariloche, 1987.
Visita oficial a Cuba, ao Peru e Egito, 1987 (membro).
Visita presidencial à Argentina e ao México, 1987 (membro).
Encontro do GrUpo dos Oito, Campos· do Jordão, 1987.
Encontro dos GrUpoS de Contadora e Apoio, Caracas,
1987.
Reunião Ministerial do SELA, Caracas, 1988.
_Delegação à posse do Presidente do Suriname, 1988.
Visita oficial à Suécia, Dfnamarca, Fínlândia e Noruega,
1988.
Visita oficial à.Rej:>ública Popular da China, 1988.
Encontro de Altos Funcionários Preparatório-da Reunião
Ministerial do Grupo dos 77, Caracas, 1989 (chefe).
Reunião Ministerial do Grupo dos 77, Caracas, 1989
(membro).
Encontro sobre Cooperação CARICOM-Atnéfica -Latina, Caracas, 1990 (membro).
Encontro dos Presidentes do Brasil e da Venezuela, Vila
Pacaraima/Santa Elena de Uairen, 1990 (membro).
Reurfião do Grupo do Rio, a Nível de coordenadores,
·'Caracas, 1990 (representantes).
XVI Conselho Latino-Americano do Sistema Económico
·Latino-Americano- SELA. Caracas, 1990 (chefe),
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Federal, autorizacão para contratar operação de crédito, para
Diálogo-de Chanceleres da AmériCa Latina e do Caribe,
os fins que especifica.
Caracas, 1990 (representante).
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos EcoEncontro do Grupo do Rio, Caracas, 1990 (membro).
Reunião de SeguimentO do Encontro de vice-chanceleres
nômicos.
Brasil-Venezuela sobre Cooperação na Área de Fronteira,
Caracas, 1991 (chefe).
·
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se
Ordem do Rio Branco, Grande Oficial, BrasiL
à lista de oradores.
Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito das Forças Armadas, Grande Oficial,
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seBrasil.
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Br3sil.
Srs. Senadores:
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, Brasil (promo-Passado Oplebiscito, um tema que demandará nossa atenção).
ção é, sem dúvida, o da revisão constitucionaL Sobre ele
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador, Brasil.
devemos nos debruçar com denodo, com dedicação e, acima
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Oficial, Brasil
de tudo, munidos de um elevado espírito público, pois trata-se
(promoção).
de iriiciativa de suma importância para os destinos do Brasil,
Medalha do Mérito Tamandaré, BrasiL
fadada a moldar a nossa história nos próximos anos e a iilfluir,
Medalha do Pacificador, Brasil.
de forma decisiva, nOs -âestinOs daS -gerações que nos suceMedalha do Mêrito Santos Dumont, Brasil.
derão.
Medalha de Honra da Inconfidência, Brasíl.
Discute-se, no momento, a melhor época em que -deve
Medalha Comemorativa CentenáriO Lauro Müller, Bra- ocorrer essa reviSão-: Uns acreditam que deva se iniciai "leigo
sil.
após o dia 5 de outubro; outros julgam que deva ser prorrogada
Ordem Militar de Cristo, Grande Oficíal, Portugal.
para 1995, quando um novo Presidente da República e um
Ordem de Mayo, Grãnde Oficial, Argentina.
novo Congresso estarão eleitos_. Por fim, outros, dentre os
Ordem do Libertador, Gran Cordon, Venezuela.
quais me incluo, defendem a sua antecipação.
Ordem Francisco de Miranda, Primeira Classe, VeneSe analisarmos atentamente o texto do Ato das Dispozuela.
sições Constitucionais Transitórias, nos artígOS 2\' e 3~. sr:
Ordem do Mérito, República Federal da Alemanha.
Presidente, verifica~emos que o plebiscito e- a revisão constituOrdem Nacional do Mérito, Comendador, França:.
cional estão atrelados. Como se antecipou o plebiscito, auto·
Ordem da Coroa, Oficial, Bêlgica.
- ----maticamente dever-se-ia antecipar a revisão, mormente agora,
Ordem da Águia Azteca, Grã-Cruz, México.
.
quando Se verifica que a ConstitUiçãO tem "sido um- entrave
Ordem do Infante Dom Henrique, Grã-Cruz, PortugaL . ao desenvolvimento do País e que ela contém distorções que
Ordem de Mayo ao Mérito, Grã-Cruz, Argentina (pro- precisam ser urgentemente revistas.
No tocante à área fiscal~ por· exemplo, seria necessário
=~·
0 Embaixador RENATO PRADO GUIMARAES se que as alterações fossem feitas ainda este ãno, para que entrasencontra nesta data no exercício de suas funções como Embai- sem em vigor a partír do próximo. Caso a revisão se inicie
xador do Brasil juntO à República da Venezuela.
em outubro, como muitos desejam, as votações em plen_ário
Gilda Maria Ramos Guimarães, Chefe do Departamento só ocorreriam no próximo ano, o cjue retardãria para 1995do Serviço Exterior.
·
a vigência das modificações trihUtárias que se_tjam aprovªdas.
· Se isso víer ·a acontecer, teríamos, como corretailiente
(.À Comissão de Relações Exteridrú é Defesa Naapregoa a área económica, mais um ano perdido em- riossa
cional.)
economia, mais um ano de déficit nas contas governamentais.
Por isso, Sr. ~Presidente, Srs: Senadores, estou plenaO SR. PRESlDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expemente convencido de que a revisão constitucional deve ser
diente lido vai à publicação.
antecipada.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1~ SecreCom a revisão antecipada, as votações em plenário ocortário.
rerão, provavelm~nte, em setembro, outubro e novembro próÉ lida a seguiil.fe
ximos, um ano antes das eleições presidenciais e para o ConBrasilia, 30 de abril de 1993
gresso Nacional. Çom isso, seria mais fácíllivrar o novo texto
Senhor Presidente_:
dos dispositivos corporativistas, de emendas demagógicas.
Tenho a honra de comunicar a V .. EX\ de acordo com
com finalidades puramente eleitoreira, e dos radkalismos
o _disposto no art. 39, alínea a, do Regimento Interrio, que
ideológicos, ansiosos por s·e ·afirrriarem, principalmente no
me ausentarei dos trabalhos da Casa no período compreendido
ardor das campanhas eleitorais. Se, porventura, a revisãuconsentre os dias 3 e 15 de maio do corrente ano, para breve
titucional for feitjt somente em 1995, o próximo Governo,
viagem ao estrangeiro.
_
ainda uma vez, será de transição. Com isso, teremos, no míniAtenciosas saudações, - Senador Lourival Baptista.
mo, mais seis anos perdidos, já incluindo nesse total o ano
eleitoral de 1994. "Será que o nosso País agüenta l!ID imobilismo
tão prolongado, sem se destroçar por inteiro?
O SR. PRESIDENTE (Chagas ltodrigues) -A-comunicação lida vai à publicação.
-Portànto, fàzer-se imediatamente a revisão já será um
A Presidência recebeu, do Governo do Estado de Sergiindicativo de que poderemos ter a normalidade em 1994, de
pe, o Ofício n• S/39, de 1993 (n•l.013/93,-naorigem), solicique teremos um gnverno que poderá funcionar sem as amarras
inseridas no texto constitucional em vigor.
tando, nos termos da Resolução n 9 36, de 1992, do Senado

.

--
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Vários quesitos precisarão merecer--a atenção especial
dos futuros revisores, como a redução do número de impostos
e a criação de nova sistemática de arrecadação dos tributos;
a transferência de encargos aos Estados, Distrito Federal e
Munidp"iOs, de vez que a Constituição atual já lhes repassou

as receitas; a revisão das medidas protecionistas que afastam
os investimentos externos do País; a reforma -eleftOral e parti~
dária, de modo a se formar uma maioria parlarrientar estável
e a coibir a infidelidade partidária.
No âmbito específico de Brasflia, será imprescindível
equacionar e resolver a questão dos repasses financeiros da

União, com a criação de um Fundo Fixo de Participação do
Distrito Federal, conforme vêm defendendo todas as lideranças e correntes políticas locais.
·
Esses são apenas alguns exemplos; Sr. Presidente e Srs.
Senadores, daquilo que deve ser revisto em nossa Carta, para
que não incorramos no mesmo erro de aprovar no texto constitucional dispositivos não avaliados e não analisados adequadamente e. que, por isso,. precisem ser revistos nüm futuro ·bem
próximo. Julgo que o melhor .caminho seja transformar OS
temas a serem alterados cm objeto de estudo e análises em
seminários ou simpósios promovidos, principalmente por associações, sindicatos, universidades e outras entidades de classe
ou nâo, com a participação de juristas, de políticos e de especialistas em cada assunto. Sem dú·LJa, desses encontros sairão
propostas importantes a serem avaliadas pelos parlamentares/revisores, de vez que terão por base principal aquele saber
de experiência, solidificadO no dia-a-dia de pessoas que vivem
a realidade económica, social e política do Brasil.
Nesse particular, Sr. PreSidente e Srs. Senadores, regístro
o meu apoio aos empresáriOs do Río Grande do Sul, que
encomendaram a jurist~s e profissionais de renome no ·País
um esboço das alterações julgadas necessárias no atu·aJ tcx~o
constituCional, para que as ·estudassem e as encaminhassem
·
ao Congresso no tempo certo.
Iniciativas como essas precisam proliferar mais e mais
entre nós, pois são o reflexO da participação tJOpllTar nos destínos do nosso País. É através delas·que poderemos ter uma
Constituição exeqüível, duradoura e mais comprometida com
o futuro do Btasil e com os anseios de seu povo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR.~ PRE~SJI?ENTE (Chagas Rodrig~es) a palavra ao Senador Ney _Maranhão.

Concedo

o

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Pronuncia seguinte discurso.. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,_ Srs.
··
Senadores:
Ocupo a tribuna do Seria"do Federal para urna abordagem
panorâmica sobre o "Plano ào Governo Itamar" Franco, divulgado no Ultimo final de semana, que fez re_acender as esperanças dos brasileiros por melhores dias, especialmente das
classes menos "favorecidas.
Para toma~ possível e viável o referido P~ano do G.oYerno,
o Presidente Itamar Franco assinou 25 atoS, "13 projetos de
lei, 2 1pedidas provisó?as, 5 de~ret.os .e~ exp<?sições d~ moti~o.
Foram coadas tres novas mstltmções: a· Secretana NaciOnal de Entorpecentes, o Conselho de Segurança Alimentar
e a Agência Especial Brasileira.
No meu entendimento, os princip~is_ POntos do plano
são os s.eguintes:
1 - Acabar com a fome e a miséria do·povo brasileiro;
2 - Combate à sonegação;
·
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3 - Combate aos oligopólios e cartéis, cOril a abertura
da economia;
4 - Ampliação da desestatização - a privatízação será
acelerada~·

5 - Investimentos na área produtiva, notadamente na
agricultura, em habitação popular e nas estradas;
.
6 - Redução da dívida pública, através da amortização
do principal com o dinheiro arrecadado com a privatização;
7 - Entrada de capital de risco estrangeiro.
Sem muitas evasivas, direi que esse é o primeiro de umá
séiie de .resultados positivos· da vitória do Presidencialismo
no plebiscito.
O Presidente Itamar Franco atendeu a voz das urnas
e~ empalmando de fato c de. direito o comando do País, como
chefe de Estado e de Governo, reuniu o Ministério e anunciou
à Nação seu plano de ação governamental.
Os brasileiros se sentiram satisfeito-s com o reencontro
da vontade política com a soberania popular. Era o alívi:o
-do Presidente Ital!lar porte r cumprido o que o povo desejava.
Foi o reencontro do Brasil com o Presidencialismo que, pela
segunda vez, se viu consagrado pelas urnas.
Sinc.e:ramente, creio que o povo, o povão humilde, com
a sua sensibilidade, salvou o Governo e o País de graves
e funestas conseqüências, votando no Presidencialismo.
Agora é a vez de o Congresso Nacional ter também sensibilidade e apoiar esse Plano, que. contém um conjunto de
medidas extremamente corajosas e positivas, que dão diretrizes para a solução da grave crise que o País atravessa.
t o momento em que a classe política deverá unir o
País em torno do Presidente, dando-lhe sustentação parlamentar, ãdiando o debate sucessório e concentrando-se no
aperfeiçoamento das medidas propostas.
Esse, Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores, é o meu pensamento.
Feitas essas considerações preliminares, gostaria de enfatizar alguns aspectos relevantes desse Plano, sem querer fazer
quaisquer compãiações com outros, visto que, na sua quase
integralidade, se harmoniza perfeitamente com as idéías que
defendo há muito tempo na tribuna do Senado Federal e
fora dela.
Porém, antes de abordai todos os seus aspectos positivos,
devo salientar que o Plano carece de uma abordagem regional
mais forte, com a certeza no seu detalhamento será compleIll:entado, a fim de tranqüilizar os sofridos nordestinos que
já não suportáni mais tanta fome e miséria.
Por isso. pretendo mobilizar os companheiros do Nordeste para não perdermos, mais um vez, o bonde da história
e ficarmos relefiados ao subdesenvolvimento.
Sr. Presidente e Srs. Senadore-s~· 6. S-enado Federal é testemunha da minha luta contra os·monopólios e os cartéis que
dominam e infelicitam esta Nação. Todos os Srs. Senadores
sabem do meu esfoi"ço para·ver· a economia brasileira forte
e competitiva. Quem não sabe do meU trabalho para atrair
capitais estrangeiros para ajudar o Brasil no seu processo
de deSenvolvimento? Quem não sabe da minha aproximação
com os asiáticos para torná-los nossos parceiros comerciais?
Quem não se lembra da minha frase de efeito sobre sonegação
fiscal? Frase que foi bem compreendida pelo Senado Federal,
qu~ndo afirmei que todo mundo neste País sonegava, inclusive
este Senador da República. Eu queria com isso Chamar a
atenção da opinião pública para esse problema que corrói
as finanças pública, pois, no partiCular, jamais tive qualquer
problema com o Fisco.
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Vejo que minhas palavras -Surtiram resultados positivás:
Hoje, o Governo Itamar coloca o· combate à sonegação como
uma de suas prioridades, juntamente com aqueles outros pontos defendidos por mim, ao longo de minha vida pública.
Por conseguinte, no seu todo, o Plano divulgado é merecedor de todo o meu apoio.
Não obstante, gostaria de adicionar que a fome nordestina
só acabará se as seguintes medidas forem implemeritadas:
1 -Irrigação do Nordeste;
2- Construção da Ferrovia Transnordestina;
3 - Término da construção do POrtOSuapc;
4 - Aprovação de legislação que atraia capital c_stran-

ae

geiro, principalmente para investimentos na micfo, -média e

pequena empresa.
No que diz respeito à irrigação do Nordeste, estou com
uma emenda pronta que destina 30% dos iccursOS dO IPMF
para isso.
Relativamente à construção da Ferrovia Transnordestina
e do Porto de Suape, na última segunda-feira, na Assembléia
Legislativa do meu Estado: foi criado um movimento apartidário para viabilizar tais erripreendimentos.
Para os senhores terem uma idéia da importância dessa
Ferrovia Transnordcstina, co-njugada com o Porto de Suape,
quando da minha primeira Viagem à região asiática, tive opOrtunidade de ver um estudo sobre esses dois complexos, totalmente computadorizado, que mostrava os incrementos de produtividade e o barateamento dos produtos alimentícios da
região Nordeste, caso esses empreendimentos viessem a se
concretizar. E se os asiáticos estudam a nossa- rcalid3de" é
porque eles têm interesse em investir cm nossa região e comprar os nossos pro-dutos.
Todos sabem que não adianta só produzir. Garantir o
seu escoamento ê tão importante quanto produzir.
Por isso, a Ferrovia Transnordestina C o Porto_de Suape
propiciarão o escoamento- da produção nordestina, notadamente dos projetes de irrigação nas margens do rio São Franctsto, tornando-a mais competitiva tanto_ nacional corno internacionalmente.
A Ferrovia, tal corno foi concebida, nos facilitará o escoamento das safras de uma vasta área do País que começa a
conquistar mercados não apenas no País, mas no exterior.
Nesse particular, quero chamar a atenção para mais dois
aspectos que considero fundamentais para a re_denÇão da economia do Estado de Pernambuco c dos demais Estados do
Nordeste. Trata-se da importância da escálha dos Parceiros
internacionais e dos investimentos eStrangeiros em nossa região.
Relativamente aos parceiros ínternaciohaís, tOdOs sãO sabedores que os asiáticos, tanto o continente como FOrmosa,
além de terem recursos disponíveis, estão dispostos a investirem em projetas de nossa região, especialmente projetes
de irrigasão, desde que determinadas condições sejam satísfeitas.
Por isso, venho defendendo uma política de apreciação
com os tigres asiáticos, que apertarão à nossa economia capital, tecnología e comprarão os nossos produtOs. Ao contiário
do Mercosul, que poderá acarretar graves prejuízos à econo~
mia nordestina, a associação com os asiáticos poderá noS render grandes dividendos soc.iais é CCórtõiillcOS._- _-_ ___
Se a Ferrovia Transnordestina e o Porto de Suape cumprem a função de colocar à dispOsição dos produtores um
ágil meio de escoar a produção e evítar o desperdício de
mais de 30% da safra, uma legislação moderna sobre· capital
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estrangeiro se faz necessária, a- -fim de que possamos contar
com a poup_ança externa para ajudar-nos a tirar o País da
miséria.
Sem capital, continuaremos no atoleiro.
Por isso, quero chamar a atenção dos presentes para esses
problemas de vital importância para a nossa economia.
Assim sendo, nesta oportunidade, quero solicitar o apoio
deste -movimento suprapartidário, hoje criado, para também
apoiar o Projeto de Lei de minha autoria, já aprovado pelo
Senado Federal, que estabelece condições especiais para os
inyestímentos estrangeiros em micro, pequenas e médias empresas. E agora só está faltando o pronunciamento da Câmara
doS Deputados.
Portanto, conclamo a todos a se movimentarem para aju~
dar na aprovação do Projeto na Câmara, que criará inilhões
de empregos, desenvolverá a nossa região e o País, podendo,
inclusive, ajudar na construção da Ferrovia Transnordestina.
Como todos sabem, a micro, a pequena e média empresa
são responsáveis por mais de 85% do emprego do País.
Com a aprovação desse projeto, de um humilde Senador
por Pernambuco, estaremos Criando as condições necessárias
e ideais para gerar riqueza e fartura para o nosso Nordeste.
Queremos explicitar o nosso apoio incondicional à Transnordestina, ao Complexo de Suape c aos investimeritos estrangeiros nas miCro, pequenas e médias empresas, em associações
com empresários nacionais.
Só assim, criaremos um verdadeiro corredor de riquezas,
com a intensificação das exportações nordestinas e importãÇõéS de capital, tecnologia n<l:cional e internacional.
--É imperioso que o- trecho da Ferrovia Transnordestina
qUe liga Petrolina a Salgueiro seja imediatamente concluído.
Este meu posicionamento não é de agora. Já fiz muitos
pronunciamentos na Câmara Alta do Parlamento Nacional,
reclamando providênCias no sentido de liberação de_ verbas
para esses dois ·im:portante_s_ empreendimentos: a Transnordestina e_ o Porto de Suape.
Portanto, vamos ci.brir o Nordeste pai'a o Brasil e para
o mundo; o resto o nordestino dá conta.
Precisamos de transporte, de capital, de tecnologia e de
emprego para solucionar os graves problemas que afligem
a nossa gente.
Por isso tudo, Sr. Presidente, estou apoiando o Plano,
esperando que o Governo se sensibilize com as colocações
feitas por este huri:tilde Senador por PernambucO e determine
o detalhamento -que venha solucionar o problema do meu
Estado e da Região Nordestina.
---- Antes de encerrar, Comunico que voltarei ao assunto,
énfocando cada medida isoladamente.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS-SC. Pronuncia o seguinte discurso. ,Sem revisão do orador.) - Sr.,_ Presidente
e S~s. Senadores, desejo, ne~ta oportunidade, traze! aos nossos Ilustres Pares~. de certa forma, também à sociedade brasileira, ~lgurnas reflexões acerca do momento político que estamos VIvendo. U.ma série de notícias, pesquisas e informações
nos- dão conta da desesperança do povo brasileiro da má
situação da política e da classe política no rankirig d~s preferências da opinião pública; enfim, esse conte'údo preocupante,
do ponto de vista JlOCiológico e polí!ico que, nos úl_timos dias
as notícias têm agUdizado.
•

3886 Terça-feira 4

DIÁRIO,PO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Majodel993

Referir-roc-ei a alguns dos_aspectos. Primeiro, a sucessão
de. e ela ser conseqüente. Numa democracia, von!ade politica
de pronunciamentos, condenando_a precipitação da corrida
conseqüente exige partido político com um mínimo de _coesucessória ao Palácio do Planalto; segundo, o Plano Econôrência.
rnico, há pouco comentado pelo nobre St!nador Ney Maranhão
Quero,_ por isso, na minha primeira parte da reflexaO,
que, segundo a imprensa, vai caindo num verdadeiro vazio.
chamar a atenção de nossos Pares para a necessidade de darPouco mais de uma semana depois de seu anúncio, há em
mos a nossa contribuição para que vontade política não seja
quase todos os órgãos de comunicação da Imprensa brasileira
antónimo de_ democracia; vontade política que deve emergir
uma omissão ou tratamento mu-ito secundário para esse tema;
da vida partidária, da discussão, mas da decisão, tem que
terceiro, quando se fala em pesquisa sobre a_situação da classe
ser sinónimo, tem que ser possível na democra.cia., Esse, popolítica e dos políticos, os números reportados como o julgarém, não é o consenso diante do cenário que as mais de
mento da sociedade brasileira s;;io para lá de constrangedores~
quarenta siglas partidárias de nosso País estão a oferecer à
É quase que uma demonstração da unanimidade _do desalento,
sociedade brasileira.
da desaprovação, da desesperança em relação aos__ polfticos
-o Sr. Elcio AI 'Vares- Permite-me V. Ex• um aparte?
e à política - o que é mais grave ainda ~ , quando se sabe
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ouço com prazer V. Ex'
que não há outra maneira de transformar a sociedade, senão
através da vontade política, A vontade política precisa ter
O Sr. Elcio Álvares- V. Ex" falou bem. O seu pronunciaagentes, a chamada _classe polítka, e um campo de trabalho
mento se traduz numa reflexão que, a meu ver. deve atingir
que é a tal da política que tantos teimam em execrar.
a todos nós que temos assento no Plenário deste Senado FedeA questão da dilu.ição dos partidos políticos vai assumindo
ral. Sinto que a classe política está vivendo uma fase de realis~
uma apreciação mais do que pejorativa: agressiva, _quando
mo; realismo diante de um volume de críticas muito grande.
a Imprensa noticia o reiníCiO dos programas gratuitos de divulE, pior ainda, estamos cometendo algumas práticas profundagação dos partidos, já neste mês,- com um_ calendário que
mente condenáveis. Até certo ponto - cu diria - desres~
é sempre objeto de manifestação de repulsa de quem noticia,
peitosas à inteligência mediana do povo brasileiro. V. Ex•
de quem dá a informação de que vai começar o roteiro dos
tem muita razão. Já vi um partido sem qualquer expressão
partidos e também de parte do público, mal saído do horário
no Congresso Nacional. ou na política brasileira, preparan____ _
_ do-se para ocupar uma hora inteira de televisão, em cadeia
gratuito do plebiscito.
Esses tópicos vão fermentando em toda a sociedade e,
nacional, durante o programa político, levando uma mensaevidentemente, entre nós, tambêm, um clima de desesperança
gem que, evidente~n:ente, não traduz nenhum segmento da
quanto ao próprio caminhO que o Brasil deve ~jlhar mediante
opinião pública brasileira.
a política, parã construir um projeto que lhe dé o direito
O SR. ESPER!DIÃO AMIN- Permite-me V. Ex' interde conjurar as graves deficiências, principalmente no campo
-romper
o seu aparte?
da justiça social, da rccess.ão, da inflação, do desemprego,
conjunto de tormentas que afligem a sociedade_ br&sileira.
O Sr. Elcio Alvares- Ouço V. Ex' com prazer.
Em função disso tudo e também até pela circunstância
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Quase certamente um
de hoje presidir um partido político - Partido Progressista
partido de pouca expressão - não quero me referir a este
Reformador- desejo, em primeiro lugar, reiterar fé e credo.
ou àquele - fará o que para obter alguma notoriedade ou
Estamos ultimando, junto à Justiça Eleitoral, o registro do
noq.tbilidade neste horário? Vai agredir a classe política. É
nosso partido, o PPR, que decorre da fusão de dl.J.as siglas
quase certo que vai usar o seu horário para atacar - não
tradicionais da política brasileira, do pluripartidarismo em
sei se com ou sem razão - a classe ou a atividade política,
que vivemos desde 1981. Basta lembrar que o número do
contribuindo para aumentar fundada ou infundadamente o
PDS é ainda o 11 c o do PDC o número 17, para ficar caracteclima de desesperança. Devolvo o aparte a. V. Ex"
rizado que ambas as legendas f~zem parte da _primeira hora
O Sr. Elcio Alvares- Esse, talvez. seja um ponto muito
do atual pluripartidarismo brasileiro.
_
iinportante a ser examinado: NO momento em que as pesquisas
Os referidos partidos, por meio das suas Lideranças, dos
de opinião púhlíca, a maioria dos órgãos e os grandes comuniseus. convencionais, neste plenário do Senado Federal, há quacadores começam a agredir a dasse política, é óbvio que,
se um mês, no dia 4 de abril, decidiram abrirmão de suas
na eleição de 1994, a grande bandeira será daqueles que,
individualidades em favor de um testemunho de _reduç_~o do
não st: dizendo p~lític<!S, vão exatamente investir contra as
número de siglas. E não é apenas para enaltecer _Q __flQSSO
inS.tituiçõêS democráticas e contr:a o estado de coisas reinante.
exemplo, e sim, porque ele, na minha opinião, tem muito
a ver com a incapacidade de a política brasileíra firmar-se -:Oiga-se de passagem, quero deixaJ;" isso muito claro - não
me compadeço de uma situação em que efetivamente estão
perante o eleitorado que destaco, ou seja, mais de quarenta
existindo_ pecados sérios e graves. Há pouco. V. Ex·' fazia
legendas partidàrias no Brasil.
;
também uma crítica, aqui, em uma cOnversa pessoal, podendo
Todos sabemos que essas siglas não traduzem in_clividualser inteiramente encaixada neste aparte: a de que não estamos
mente uma corrente de opinião. Todos que temos a obrigação
dando velocidade, de forma alguma, às nossas atividades legisde legislar sabemos que, na maior parte das vezes, tais siglas
lativas. A situação do Senado da República precisa ser retleservem para abrigar vaidades malferidas. Prestam-se a negó-_
tida. Estamos vivendo uma fase de imobilismo. 0-s discursos
cios, não apenas_ no horário gratllito _que_ se inicia__ ~s~e ano?
mas-unnbêm no hOráriO gratuít(iâe "teleVisãO-e r-á-dio, à época é· Sessões arrastam-se neste recintO. Diga.:se de-p<isS-agem,
às segundas e às sextas-feiras,pratica mente não temos nenhuda eleiçâo. Não tendo correspondência coln uma corrente
ma atividade pela própria mecânica da Casa. Infelizmente,
de opinião pública, ou seja, não lhe interpretando um sentios- grandes temas, os grandes debates, não estão passando
mento consolidado, essas siglas. na sua gran~e maioria, contripelo Senado Federal. E o retrato está aí. O Governo Itamar
buem para criar este clima de desalento que, em sínte_se, quer
Fr~l).CO procurando fazer uma reforma que, até agora, tem
dizer que para sair de um atoleiro u91 caF~o. u~a _fa!ltília,
de ser bastante explicada, sem qualquer tipo de repercussão
uma pessoa, um país, é preciso, cm primeirO luga:r. ter- Von ta-
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nesta Casa, à caró-ncia, à míngua de pronunciamentO -ao Senado da República. Isso demonstra muito bem um certo isolamento desta Casa no debate dos grandes temas. Talvez. V.
Ex' tenha razão, no momento em que se refere a um ponto
tão importante. Essa plctorã imensa de partidos políticos,
alguns - todos sabemos, jf pªrticipamos de v4rios - são
siglas de aluguéis que, agora, cOm essa mecânica de comunicação, cada vez mais, serve para exorcizar a classe política.
Quando alguém vê n_a televis_ão um '"prcsídente de um partido., não está querendo saber qual é aquela expressão partidária que está sendo representada ali; sabe que é um político
falando. Portanto, temos responsabilidades graves. O Congresso brasileiro não pode fic.1.r, de maneira alguma, inteiramente inerme em face dessas críticas. Temos responsáveis
pelas nossas Casas. Tanto á-Câmara dos D_eputados quanto
o Senado Federal têm obrigação, a meu ver, de refutar com
dignidade qualquer tipo de crítica. Evidentemente, se a. crítica
tiver uma base concreta, temos de tomar a iniciativa pa:ra
não pcrmitíf que o dano que está sendo çausado_a_esta Casa,
por algum elemento desinformado da importância do Congresso, prospere. Essa falta de ação, esse imobilismo, começa
a me assustar. A continuar assinr,-não sei quais serão os rumos
para 1994. Na verdade, o volume de críticas à classe política
brasileira está traduzido na pesquisa ·de opiniãO j:fública. E
eu credito grande parte do êxito da campanha presidencialista
ao descrédito que os políticos desfrutam atualmente. A corrente presidencialista vendeu a imagem de que o parlamentarismo representava uma espécie de domínio dos deputados
sobre o sistema de governo. Isso foi pa-ssado para o povo,
que deu uma expressiva votação favorável ao sisteiiüi presídencialista. Senador Esperidíão Amin, pensO queopronunciamento de V._ Ex' é uma reflexão, e estou inteiramente de
acordo corneie. Não podemos, de maneira alguma, "empurrar
com a barriga" a reforma_ partidária. Os terrias importantes
de afirmação da classe política estão sendo inteiramente procrastinados. Ou assumimos a nossa vei'dade e tr-abalho, com
Senado e Câmara se dispondo a fazer imediatamente uma
revisão na nossa sistemática d_e trabalho -legislativo, Ou vamos
passar por uma fase agudizada, como V. Ex: mencionou há
p0uco, com algumas críticas tendo respaldo c com outras inteiramente infundadas, mas que vão ganhando curso no momento em que são repetidas nos_diverso.s _órgãos de comunicação. Ne_ste instante, eu me solidarizo com V. Ex~ Nós temos
que dar ex_emplos _de um trabalho efetivo. E uma das providências que não pOde faltar, neste instante, é a revisão do
nosso sistema partidário. Continuar com essa gama infinita
de partidos que aí está. sem qualquer expressão de opinião
pública brasileira, representa um desserviço à democracia.
E o Se_nado Federal não pode ficar desatento a este grave
problema, sob pena de, amanhã, pagar e arrostar uma responsabilidade_que, infelizmente, está seil.do sombreada nesta Casa
e não está permitindo um debate muito aberto, como deveria
ser a manutenção de uma tese de tanta importância, com
pronunciaritentos· que fOSsein construtivos ein favor da democracia.
-

a

O SR. ESPERIDIÁO AMIN - Senador Elcio Alvares.
eu recolho o aparte de V. Ex\ que até foi interrompido por
mim, como uma peça tão importante quanto a: qUe eu gostaria
de produzir para deixar lavrado, não apenas o gesto da manifestação da preocupação, ma.s também, um protesto contra
a omissão, porque deste aparte de V. Ex• eu recolho os elementos indispens_áveis para articular a primeira idéia do que fazer
no âmbito do nosso trabalho, do partido político, no Senado
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Federal, junto às nossas bases, para derrubar, em parte, pelo
menos, as causas deste desalento que, todos reconhecemos,
grassa.
Eu entendo que, assim como o -Governo tentou formular
um programa mínimo, nós, no COngresso, ie principalmente,
no Senado, devemos estabelecer um programa mínimo. O
que seria este programa mínimo? Seria o reconheciirú!nto de
que temos que ajudar com leis, para que a expressão "vontade
política" seja tornada urna realidade possível. Para isto, lei
partidária- como V. Ex' aqui antecipou. TemOs O-Projeto
de Lei n•• 156, de 1992. aprovado pela Câmara. que dispõe
sobre os partidos políticos e que já apresenta, a meu ver,
.
alguns avanços em relação à situação atual.
O art. 13 desse projeto estabelece o mínimo de 5% dos _
votos para que um partido tenha funcionamento parlamentar.
Já_ é um avanço. E o estabelecimento do bom senso depois
do porre- é exatamente esta, no meu entender, a expressão
-que mais se compatibiliza com a nossa situação, depois de
termos vivido um período de arbítrio, de bipartidarismo, de
cerceamento da liberdade partidária.
O povo brasileiro e nós, políticos. estamos assistindo a
um verdadeiro porre democrático e político-partidário. Isso
resultou na criação de mais de 40 legendas. Não podemos
impedir o surgimento de uma nova legenda, mas podemos
restringir o seu funcionamento. S,e o povo não lhe dá vOtOs,
essa legenda não tem aceitação. Se ela não -tem aceítação,
não está sendo cassada pelo arbítrio ou pelo autoritatismo.
Es"tãsendo cassada pela falta de votos, que é um instrumento
democrático de cassação de políticos e de organizações partidárias. O político é cassado quando não se elege ou quando
não se reelege. E o partido político que não consegue o mínimo
de expressão na sociedade nã'o pode se converter num instrumento de vaidade, de negócios de aluguel para imobilizar
a vontade política. E sem vontade política - e é asSim qU:e
eu ato a minha reflexão ao ponto seguinte- sem uma: legislação partidária, sem um sistema eleitoral adequado, plano algum, não é só o plano Eliseu Resende ou o plano do Presidente
Itamar Franco que não vai ter curso, plano algum vai ser
sustentado além do seu impulso inicial. O que acontece em
um país cujas condições legais, estabelecidas em lei, dificultam
3: vontade política? Aconte_ce que há impulsos; vamos fazer
iSSO, vamos fazer aquilo, mas o impulso não é sustentado.
Porque só a organização partidáría coerente e conseqüente
pode permitir que uma vontade polítíCa não se}a redUzida
ao seu impulso inicial. Todos os nossos problemas económicos,
S:ociàiS, tôdos as questões que martirizam o povo brasileiro
e que não são resolvidas por falta de uma vontade política
consistente, coerente e conseqüente, todos esses problemas
permanecerão debochando de todos nós, infelicitando a nossa
sociedade, o nosso povo cada vez mais-sofrido.e mais pobre,
com mais fo.me, com mais desempr'ego. sem esperança e-sem
perspectiva, enquanto não tivetmós- um arcabouço políticopartidário cap-az de d~r sustentação ao_qoverno e à oposição.
O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Exa um-aparte?
O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Ouço V: Ex• com prazer.
O Sr. Ney Maranhão- Nobre Senador Esperidião Amin,
nesses meus mais de quarenta anos de vida pública, eu já
testemunhei vários aco"ntécimentOs, desde a época de Getúlio
Vargas até o impeachment do Presidente Collor. V. Ex~. Senador Esperidião Amin, é um político que olha dentro dos olhos
dos seus eleitores, sem baixar a vista. Pelo seu passadõ, pelo
seu trabalho na vida pública - prefeito de Floriaõópolis,
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com9_um todo. pros.~igo nesta reflexão para dizer que temos
governador de Santa Catarina- V. Ex··_fala com au_toridadc
e. dentro do seu Partido. tem uma dimensão, dois deveres essenciais. O piirileifo é tonlªr decisões, que
significa eleger prioridades e decidir- errando ou acertando
no meu entender, muito elevada para ocupar qualquer cargo
é outra que!-itão. Quem erra sempre pode esperar a indulgência
neste país. Este pronunciamento de V. Ex· deveria estar sendo
e sempre pode ter a graça de consertar o que fez. Agora,
feito numa quarta-feira, com o pll!'nário cheio para que o
a este que não decide não__ há como acudir, não há como
seu discurso ti.Yesse um dimensionamento maior, em face da
soçorrer. não há nenhuma -graça a_ conceder. porque o pçwo __ _
importâncía do assunto que V. EX·-està ahordando: o resultado
não perdoa realmente.
das pesquisas sobre a imagem dos políticos diante das notícias.
Portanto, o nosso piirrieirõ compromiSSo é estabele_cer
algumas de má-fé, de atos que alguns parlamentares possam
uma pauta de_ deliberações concernentes a esse_conjunto de
ou não ter praticado. Infelizmente, a primCíra íinpreSSào é
sofrimentos. O primeiro ponto dessa pauta. repito. é a questão
a que fica. Um exemplo disso é o qu-e traz a -Revista Veja
da legislação partidária.
desta semana: .. Vexame e desfile nO Itamaraty: o perfurador
O segundo é a eleição de elementos do plano econôD)ico
de poços, Inocêncio,_ divide as atenções com Li.libeth (ahaixo)
~o Governo _gu_e_ sejam vistos c_orno indispensáveis _12ara desae a joverii Paula Goldman". Trata-s~ do Presi_dentç da Câmara
tolar o carros. Temos um grande carro- nosso País- atolados Deputados. o Vice-Presidente da República, homem da
do, afundando, que precisa de algumas alavancas para sair
classe política. Nós. que elaboramos a n_ova Constituição-. -sOdessa situação. E as alavancas já foram mencionadas pelo
mos culpados disso. Naquela época, dispúnhamos de cinco
Governo: agricultura c construção civil.
minutoS no Jornal da Constituinte~ em horário nobre, para
Agricultura porque se trata da única atividade humana
que pudéssemos nos defender de prováveis ataques à nossa
onde existe a possibilidade da multiplicação. Não existe no
imagem. Nós, Senador Espcridião Amin. que temos a lei
mundo país bem-sucedido_ qur; não tt!'ntJ.a apoiado e até subsi- e o EXccutivo"-tcin- tUdo_ para se defender - abrimos mão
diado a agricultura. E o subsídio que o Governo mencionou
dessa possibilidade. Por isso, hoje o Presidente da Câmara
e que defendo desde que apre_ndi? utilizá-lo como Governador
não tem condições de se defender. Na semana passada, dessa
de Estado é hoje chamado equivalCncia preço-produto, Ou,
tribuna, apresentei toda a documentação - com 200 -assinaturas - comprovando uma solicitação que fiz em benefício _ como nós o _chamávamos em Santa Catarina, à época, em
1983. troca-tro~; ou-_seja, o pagamento dos compromissos
de urna colctividade. mas insinuaram_ que eu havia tomado
com_ b_a!oie no valor do produto n9 momento da assunção da
essa atitude apenas para me beneficia_r:,_Tsso é a desmoralização
dívid_a. Chamava:se troca porque se tratava mesmo de escamda classe política. Precisamo_s tornar uma atitUde rápida, Seriaho. E a volta do escambo, é a volta da moeda que não engana
dor, pois somos culpados. Veja V. Ex' que hoje, em plena
o agricultor no que diz respeito à sua contabilidade, ao invés
segunda· feira, O Plenário do Senado está vazio. Na sexta-feira
de utilizar c.sses instruffientos de. ·~bruxaria': que os econoda semana passada, na Cãrnara dos DCputados, mOstr'Õu·se
mistas_ inventaram e de_senvo!veram ao longo _desses <:!flOS.
o Líder do PT discursando para uma Casa vazia. Isso tudo
contribui para os golpistas, pois esta Casa aberta é_o pulmão
O Sr. RonaiQo Aragão-. Permite-me V. Ex~ um aparte?
do povo, mas, fechada, .é pior para todo_ mundo. É preciso .
O
Sr. OdaCir Soares -Pen;nite·me V. Ex·-um aparte?
uma vontade política em não aceitar cS.sc patrulhamento. Tc.Y·
dos os partidos são iguais perante a lei, mas temos que elaborar
O SR. ESPERIOIÃO AMIN - Concederei o aparte ao
uma regra para que eles gozem desses benefícios, na t_ele_visão
·senador Ronaldo Aragão e, em s~guida, ouvirei V. Ex~
e em outros se tores. Corigratulo-rne cOm V.-EX·; pelo pronun· .
Esse pontO mencloriãdo pelo Governo- apoio à Coiistruciamento desta tarde, lamentando a ausência dos parlamenção civil c à agricultura- ~eve se~ desdobrado em decisões
tares, pois a cortsClentiZaçãO-dã-grav·e criSe po-r-que passamos
do Congresso. E aí, vamos ter que compreender que alguns
seria ainda maior. Muito obrigado.
pontos constantes do orçamento de 1993- caprichos e d9taçõ'es dispersivas -têm que ser compensados para que o País
O SR. EBPERIDIÁQAMJN- SenadorNey Maranhão.
quero agradecer, em primeiro lugar~ as palavras generosas: pefééba que a riõssa atuação se-faz com visfas a superar o
problema que" iealmente aflige a nossa gente.
que V. Ex" externou a respeito deste scu_Colega e amigo.
Ouço o Sena~or Ronaldo ~ragão.
Gostaria de participar das suas preocupações. Realmente,
esta maré -está havendo agora uma maré ,çlc_ fatqs, de infor- .- __ QSr. Ronaldo Aragão- Sen..ador _Esperidi~o.~_min .. ouço
mações, de conclusões, algumas aié precipitadas. ã respeito
com atençã'.o, desde o início, o pronunciamento que faz V.
de pontos sempre depreciativO!-i- tem de ser, primeiro, analiEx~, apresentado uma análise e urna reflexão sobre o atual
sada, sob o ponto de vista global, nacional e internacional.
conceito da classe política nacional. Devemos veriÍlcar a quem
Porque, em países com democracia colis.olidada, esta crise
'intefessa tr.anSformâr uma cOisa diminuta nUm dstrondo em
moral e este processo :de purgação estão acQot<;::çendo. Um
nfvel naciomi.l. 'Esta é a priffieirà pergunta: a quêm interessa
exemplo maior é o da ltália, mas também na França, nos
o de_~aparecimento da classe política? Entendo que são necesEstados Unidos, no Japão, enfim. rios PaíseS do chamado
sárias para o País as reformas partidária, deitoraf e tributária,
Primeiro Mundo, este processo de desgaste da autoridad~
que devem ser feitas com urgência. Recordo-me que o Senador
política está ocorrendo.
Elcio Alvares, em seu aparte, disse que temos a nossa culpa.
Imagine, então, a procedência, a legitimidade desse proÉ verdade, temos que reconhecer a nossa culpa! Precisamos
cesso num_ Pais que não conseguiu resolver os se,us problemas
agilizar o prqcesso legislativO,· preclsarriOs decidir imediataessenciais de inflação, de desemPrego, de fo-me e de recCssão.
mente. Essa é a obrigação do Senado Federal é da Câmara
Imagine· o desgaste a ser atribuído a quem tem a missão de
dos Deputados.·É com tristeza-que digo a V. Ex~ que, dentro
dar um rumo adequa dó para o que ·opiin:ic O-povo; 'Isso deve
da próprilP'clàsse, alguns políticos começam a criticar os comservir, ao menos. para a nossa cómptcensão.
-pa-nheiros; tàlvêz para Sobrepujarem-se sobre os outros ou
Na busca de fazer algo para derrubar algumas dessas
para aparecerem na imprensa nacional como um "Sassá Mutemunições que estãO-scildo lançadas conn-a o_ proCesso político
ma." Tenho muito medo dos salvadores da pátria. Tivemos
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o exemplo daquele que se dizia não político, que tinha raiva
de política e que, entretanto, trouxe resultados desastrosos
para a. Nação. Há tamb!5m aqueles que se escOndem. dizendo-se não políticos, mas almejam cargos políticos. No processo
democrático, todo cidadão- filíado a um partido político e,
tendo condições para tanto, pode se candidatar. Aqueles que
fazem críticas, dizendo que a classe política está desacreditada,
deveriam se candidatar c resolver os problemas do País. É
uma soluçãci: coloquem sct.is nomes pará apreciação da sociedade brasileira, mas sem denegrir a imagem da classe política
através de críticas infundadas c i;u; vezes irresponsáveis. visando galgar postos de outrem, como está muito cm voga- hoje
no Brasil. Li numa revista um artigo onde generais da reserva
pediam a renúncia do Presidente _da Câmara dos Deputados.
Julgo um absurdo, num regime democrático, exígif a-renúncia
de alguém baseado em notícias às vezes ínfuil.dadas, sem ~licer
ce, simplesmente por divergências político-partidárias. E esta
a situação que está aí: o que se transmite para a sociedade
brasileira é que o político nada faz, é sempre o corrupto.
Essa é a visão éolhi.da nas pesquisas de opiriião pública. Faço,
então, esla indagação: será que interessa' à NaÇão o-fechamento das Casas Legislativas? A quem interessa?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Senador Ronaldo Aragão,
permita-me intro_duzir__ao s_e:u aparte apenas urh eleme-nto adicional: que decisões temos que tomar este ano?_Pelo menos
uma grande decisão a partir de 5 de outubro: a revisão ConstitUcional. A quem interessa um Congresso desmoralizado_ np
momento dessa revisão? A quem não deseja decisão alguma
e se interessa em deixar tudo, o mais possível, como está.
O Sr. Ronaldo Aragão --V.- Ex• está- cOiii.- a fai.ão: a
quem interessa tudo isso?
O SR- ESPERIDIÃO AMIN- Na época da Constituinte,
foi dito que este Congresso •. com mandato até 1o dr.! janeiro
de 1995. possuía essa atribuição.
O Sr. Meira Filho- Desculpem-me a intromissão intempestiva, mas entidades importantes de grande crédito no País
dizem que este Congresso não tem moral nem condições para
fazer a Revisão Constitucional. Isso é. um crime que se faz
à democpj.cla brasileira.~. '
·
O SR. ESPERIDIÃO AMI!\1- É isso que deve ser aqui
abordado. _Quem deseja deixar tudo _cpm,o_ está? Quem está
"mamando" na situação que aí está; quem está se locupletando
com a especulação, com a miséria; quem está faturando politicamente em cima do impasse; quem fai política pensando
e agindo dentro da filosofia do''quanto pior, melhor."
A sua pergunta, Senador Ronaldo Aragão, vai ao cerõe
do problema: a quem interessa? Interessa_ a todos aqueles
que querem o Congresso-de cócoras, de joClhos, pá vi do diante
da situaÇãO, incapaz de ter Uma atitude -positiva; ilfirmativa
ou negâtiva, mas que represente presença.
O Sr. Eleio Álvares-Senador Esperidião Amin, gostaria
de participar do aparte que faz o Senador Ronaldo Aragão
ao s_eu pronun_ciamento pois o tema é apaixonante e iniportant~.

O $R_ ESPERIDIÃO ÁMIN- Pois não.
O Sr._ Elcio Álvar~-:- Creiõ que a grande pergunta foi
feita:.~ quem interessa dar uma imagem -de um Congresso
fraco, combalido e sem autoridade moral, conforme foi dito
por um líder nacional? Refuto inteiramente essa__ afinliitíva.
Esta Casa tem excelentes representantes, tem qualidades ne-
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cessárias sob o ponto de vista intelectual, político c moral
para examinar qualquer reforma constitucional. O grande problema desta campanha hoje - e o Senado da República e
a Câmara dos Deputados não podem ficar orníssos - é a
questão da revisão constitucional. Temos que proclamar isso
na fibra dos integrantes desta Casa, na dignidade de cada
um c responder ao País que esta Casa. que foi eleita - e
todos sabiam que iríamos participar da revisão constitucional
- , tem realmente essa condição. De modo que a pergunta
de V. Ex· deve se,r formulada por todos, principalmente por
aqUeles_ que fazem a crítiça mais ácida em refação ao Congresso: a quem interessa d;smoralizar o Congresso brasileiro?
A grande resposta tenho a impressão de que o Senador Esperidião Amin, com a inteligêncía, o brilhantismo e a a-cuidade
da sua percepção política de sempre, já of~receu com clareza.
Acho que o grande fulcro de.sse debate .está exatarnente no
terna da revisão co_ns_titucional.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Obrigado a V. Ex'
O Sr. Ronaldo Aragão- Senador Espcridião Amin. sou
daqueles que dizem que só erra quem procura fazer alguma
. c;.oisa-. Quem não faZ nada não pocfe errãr. Erra-se"; procurando
ac_ertar._ Reporto-me ao aparte do Senador Elcio Alvares para
dizer que o Congresso Nacional deve se_ pôr de pé, refutando
à altura todos esses ataques. É preciso que o Congresso Nacional agilize suas ações c faça a reforma que a sociedade brasi- _
leira está a_exigir. Não podemos deixar sem resposta as acusações feitas unicamente com cunl:tQ político. Como sabemos
-permitam-me a expressão-, há muitos '"'"Sassás Mutemas"
que querem aparecer. Agradeço a V. Ex··', Senador Esperidião
Amiri. a consideração.
O SR- ESPERIDIÃO AMIN -Agradeço ao nobre Senador Ronaldo Aragão e aos Senadores Meira Filho e Elcio
Álvares a contribuição que trouxeram ao meu pronunciamen- ·
to; dando a substância que faltaria, sem dúvida alguma. às
minhas reflexões.
O Sr. Odacir Soares - Permite-me V. Ex" Um ãparte?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -,-- Com prazer, ouço V.
Ex•
O Sr. Odacir Soares- Agradeço a V. Ex·' a oportunidade
que me concede. Depois de ouvir o.s apartes dos Senadores
Ronaldo Aragão, Elcio Álvares e Meira Filho, situei-melhor
no discurso de V. Ex\ que já haVia se iniciado. a respeito
da questão do subsídio à agricultura. A onda de ilegitimidade
do atual Congresso Nacional no sentido de realiz~r a r~visão
constitucional é inteiramente- ab:sufda, _até porque a própria
Constítuição vigente trata da questão e confere ao atual Congresso Nacional essa competência de realizá~ la. Por outro lado,
nobre Senador Esperidião Amin, há de se que convir- que,
nós do Congresso Nacional, çle vez em quando, permitimos
esse tipo de observação de certos s~tores da opinião pública
do nosso País. Rcfiro-nie, pOr exe_mp1o~ à qli.f:stâó da antecipação do plebiscito. Queiramos ou não, foi um ato de puro
ca·suísmo-aquela pretensão de sua antecipação no sentido de
que, no auge da crise política brasileira,. a sociedacle terminasse
- por admitir, co_m_Q novo sistema d~ Governo, o parlamentarismo. Não sei qual a opinião de V. Ex~ sobre o que _estou
dizendo, mas o fato fundamental foi que antecipamos desnecessariamente o, plebiSCito, que teve a data da sua realização
definida durante a Constituinte. Do mesmo moçio que o Congresso Naclonal antecipOu a realização do plebiscito. e da
mesma maneira que o Supremo Tribunal Federal considerou
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ter o Congresso Nacional competência para fazê~lo, assim
essas vozes que se levantam sobre a incapacidade moral, política, legal. constitucio-nal do a tua! Congresso Nacional em rc~li
zar a revisão; subjetivamente, por trás dessas alegações, está
tambt!rn a hipótese de se adiar a revisã-o. Daqui há pouco
aparecerá um parlamentar ou um grupo de parlamentares
propondo o adiamento da revisão constitucional a qualquer
pretexto.
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ção de emprego. entre a~ quais, cvtdentemente, o apoio à
agricultura; o ajuste fiscal, ou seja, o dimensionam·cnto dos
enca_rgos.da União·- Estados, Municipios c Distrito F~deral
- de maneira consentânea com os seus recursos. ou ~eja,
um balanceamento entre encargos c haveres, de maneira racional, para não agravar o déficit púhlico que é o grande fazedor
da inflação; e, finalmente, uma abordagem conclusiva da questão do financiamento do País. inclusive a sua Prevídência.
Já estabelecemos que não será prioridade para nosso Partido
abordar outras questões, incluindo direitos individuais. politi~
cos, sociais e de cidadania. Não queremos proibir que essas
questõe_s sejam discutidas,_ mas não apresentaremos. como
Partido, propostas nesse sentido.
Finalmente; quero d~ixar aqui J..lm_a conclamação, a propósito de tudo o que aqui ouvi de contribuição tão valiosa
ao aprofundamento da reflexão que me propus fazer. É indispens-ável que, junto com a ayaliação aqui sugerida em boa
hora pelo Senador Ronaldo Aragão - e a quem interessa
essa campanha de desmoralização-. também demos a nossa
contribuição. Vamos fixar, permanentemente, uma pauta de
discussão e deliberação que vá ao encontro do que C, hoje,
ao grave quadro do sofrimento do nosso povo. Essa é a me-lhor
maneira de superar a situação que produz esse mal-estar,
mas que é, repito, Truto d~ um sentimento legítimo.
povo
brasileiro tem o direito de esperar que aqueles que faze-m
política. que praticam essa arte, se assim pudermos dizer.
- ajam da melhor maneira possível, desenvolvendo atividadcs
que têm conio objetivo transformar a SOCiedade.
Era o que tinha a diz~r. Sr. Presidente.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Já existe corrente de parlamentares querendo adiar a revisão constitucional para 1995.
O Sr. Odacir Soares -Veja V. Ex~ corno tenho razão.
Na realidade, existe uma campanha orquestrada - não é
de hoje - contra o Poder Legislativo ---: todos sabemos , mas temos que convir. tambt!m, que, de vez em quando,
permitimos qui! isso aconteça, porque nos esquecemos do
macro brasileiro c nos siru.amo-s-ncy nosso maC'rop-artidário
ou no macro de nossos_ interesses momentâneos. Para terminar, com relação à questão dos subsídíos, gostãriã de dizer
a V. Ex• que esSa equaliZaÇão entre o preço do produto e
o financiamento ainda é um subsídio de país de Terceiro Mundo. Os palses do Primeiro Mundo concedem subsídios reais
à agricultura. A França não se tornou o ma_iOf país agrícola
do mundo de graça. O Governo francês, efé-iivamentC, subsidia a sua agricultura, conferindo aos seus agric_ul~ores, além
da melhor tecnologia cxist!.!ntc na Europa, altos subs(dios financeiros de prott:·~ão total. No Brasil, brigamos para confeiir
ao___agricultor uma espécie de equalização entre o financiamento I! o preço do produto naquele momento da safra. V.
Ex• referiu-se, muito óportunamentc, a u·ma espécie de trocaCOMPARECE MAIS OS SRS. SENADORES:.
troca que, no final, zeraria a conta do financiamento que,
em qualquer circunstância, seria prejudiciãl ao nosso agriculAlmir Gabriel _Aure_o Mello _ C_ésar Dias _Dirceu Cárneiro _
tor. Agradeço o aparte e cumprimento V. Ex• pelas obsl!rvaEduardo Suplicy _ Garibaldi Alves .FHho _Guilherme Palmeira_ _
ções pertinentes c oportunas t"lUe faz.
Henrique Almeida _ Hydekel Freitas _ Jarbas Passarinho _ João
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sou cu quem~ agradece, França __Jonas PiOfi.eiro _ Josaphat Marinho .:_ JO"Sé Fogãça _ José
nobre Senador Odacir Soares, extcrnando um agradecimento Samey _ Jutahy Magalhães _ Lavoisier Maia _ Magno Bacelar _
a todos aqueles que nos ouviram c Contribuíram pãra cOnstruir ·Mafco Macie~ :- Maur~ ~en_~vi~~s ___ Ney Maranhão _Ronan Tito.
esse pronunciamento.
Eu gostaria deixar aq li consignado dj)is pontos finais.
O SR. PRESíDENTE (Chaga·s Rodrigues) __:_-Sobre a
Primeiro, quero dizer que já reconheci de público - e recomesa, requerimento que -Será lidO pelo Sr. 1" Seci'e"tádo.nheço mab uma vez- que participei do equívoco da anteciE lido o seguinte
:· ·
·
pação do plebiscito. Não-adianta falar aqui que foi bem intenREQuERIMENTON;
422,
DE
1993~ '
cionado- partiCipei de um equívoco. Votei. Pela antecipação,
acreditando que o plebiscito realizado o mais longe possível
Requeiro, nos termos dos artigos 9~ a 50 da Constituição
Federal, combinados com o artigo 216 do Regimento Interno
da eleição seria o mais honesto; á nülis límpido e o mais
transparente. Por isso, reconheço o erro e o resultado. Sou
do Senado Federal, sejam prestados pelo Senhor Ministro
da Fazenda as seguintes informaç6es relativas ao- PRO EX
parlamentarista ainda, mas reconheço o resultado c vou ajudar
EFINEX:
aqui, seja na revisão ou rio procc.c;so legislativo;· o pieSidencialismo, para que não só seja acatado, jurifamente COin a
1) A que Programa o PROEX-sucedeu? Desde quando
linhas de financiamento deste tipo existem e a que órgãos
República, mas, acima_ de tudo, aprimoraclo e respeitado.
O segundo e últrmo ponto é a respeito da revisão constitu- sãO- subordinados? Como foi e é aprovado o orçanién'tb anual
detalhado deste -programa e _seus a-ntecessores? - ' · '
cional. O meu Partido, o PPR, já na primeira reuriião de
2) Nos últimos 10 anos quais foram os emprésfiinOS e/ou
sua Executiva., no dia_ 15 de ti.bril, elegeU éomo prioridade,
juntamente com a luta pela legislação partidária moralizadora,
finanCiamento concedidos pelo PROEX e seus ante_q'!ssores?
Detalhar o nome do tomador do empéstimo, o valor total,
a missão de apresentar propostas para a reviSãO constituCional
da maneira mais racional possível. Deferimos, ila_ segu-Iida
as condições de pagamento (prazo e encargos financeiros),
reunião da semana· passada, à Fundação Milton CampOs, que
a empresa exportadora de bens ou serviços beneficiária e ao
era a Entidade do PDS, hoje do su_cessor PPR, a tarefa de
bem ou serviço finanCiado?
3) Relacionar~ de forma detalhada, as solicitações de emestabelecer prioridades através de seminários, objetivando um
congresso nacional, que realizaremos em agosto, provavel- préstimos ou financiamentos, desde janeiro de 1990, que receberam parecer técnico negativo e/oU foiam rejeitàdas pelo
mente, sobre os seguintes_ temas: ordem económica, com ênfase para todas aquelas providências capazes?de permitir a geia- órgão responsáveJ pela concessão de operações? (A re~ação
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deve, no mínimO, COitter as inStituições beneficiadas no país
e no exterior, o produto objeto do empréstimo ou financiamento e o valor).
4) Envia{ cópia da íntegra dos pareceres_ técnicos que
embasaram a aprovação de empréstimos ou financiamentos
destinados a realização de obras de construção civil e serviços
de consultaria desde 1" de junho de 1991.
5) Quais sãO oS critérios e parâmetroS corisidera.dos pela
Comissão de FinanciamentO à_ Expottação para- àproval' ft concessão de empréstimos com recursos do PRQEX?.~----- __
Em que medida tais critérios levam em conta a geração
de renda em território brasíleiro, através da contratação de
trabalho nos mais diversos grãus de qualificaçãO e da _venda
de máquinas e equipamentOs fabricados internã.mente?
6) Enviar cópia das atas de re.uniã.o d_a__Çqmj_s~ão de Fi~
nanciamento à Exportação realizada a partir de 1" de junho
de 1991.
- ·· · -·7) Dos financiamentos concedidos durante toda a existência do Finex e do PROEX, iri.formar os que não estão
cumprindo as condições contrl:l.tuais originais relativas ao pagamento dos encargos de amorti-4ações, informando e montando
da dívida vencida e não paga e da dívida vin_cenda.
Justificação
O PRO EX, bem como os programas destinados a emprés~
timose financiam-entOs de~ bens e s~rviços, 4iO e.Xterior, tem
como finalidade a geração de empregos e o aumento de renda
no mercado in~erno, através das exportações de bens e serviços. Ocorre, entretanto, que parcela considerável dos recursos
destes programas tem sido carreada para financi~_r a construção de obras civis no exterior, as quais geram rerlda-e emprego,
principalmente nos países beneficiários- do financiamento.
Tendo em vista a enorme escassex de recursos para o financiamento de investimentos que geram renda inte.rnamen,te,_ não
se justifica a decisão govern_amenl_al de priofizariqve~tirnentos
no exterior.
A revista Isto :E de 5 de maio de Ü~9~ _noücia que o Ministério da Fazenda vem exercendo pressões sobre_os_roemb_ros
da Comissão que autoriza a liberação dos fin_anciamentos do
PROEX com vistas a aprovar empréstimo no valor de_ US$
115 milhões para a construção de obras_no Peru. Além.das
inconveniências anteriormente apontadas, este financiamento
comprometerá a totalidade dos recursos _or_çados para o
PRO EX em 1993 constãrites dei .oi"çaiile-ritó -d~ União Cr$
3.451-306.898.000,00 (equivalentes a, aproximadamente. US$
100 milhões), tornandoRse fundamentalp_envio de tais informações ao Senado Federal.
; = ~ _ __ __
Sala das Sess6e 1 de maio de 1993. -Senador Edua.rdo
Suplicy.
·
··
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-lPROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 3. DE 1993(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n' 3, de 1993 (n' 965/91 •. na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que institui
normas gerais sobre desportos e dá outras providências,
tendo
PARECERES. proferidos em Plenário, Relator:
·
Senador Ronaldo Aragão:
· - !~pronunciamento (sobre o Projeto): favorável;
- 2~ pronunciamento (sobre as Emen.das de Plenário): favorável às de n~ 8, 9 e 42; contrário às de n<~>
1 .a 7, 10 a 17; apresentando as EmendaS n""' 18 a 41,
do Relator.
-2-·
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Ne 113, DE 1992
(Em regime de urgência nos termos do art. 336,
c do Regimento Interno.)
Votação, em __ turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n' 113, de 1992 (n' 2.453/91. na Casa de origem), que dispõe sObre a identificação criminal pelo
processo datiloscópico, a cole ta e a utilização de informaçõe"'- para conhecimento e controle- da criminalidade
TIO Pa-1 ~ e dá· )Url':l.'> f11'~)\'Idén.~JaS. tendO
J':•.REC ... F.. ::.llu n · 74, Jc 1993, da Comissão:
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável
ao Projeto, nos termos de Substitutivo que apresenta.
-3-

DE LEI DA CÂMARA
w 45, o·~:: 1993 · · ·

PROJETO

-

(Em regime de urgência nos termos do art. 336,
c do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto· de Lei da
Câmara ~'45, de 1993 (n' 3.477/92, na Casa de origem),
de iniciãtivã: do Presidente da República, ·que autori~a
a transformação de cargos vagos no âmbito das instituições federais de ensino, abrangidas pela Lei n" 7.596,
de 10 de abril de 1987, tendo
_ c PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plená__ ri~, Relator: Senador ~ello__Parga. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O item 4
é 'retíiado da pãtita pela P:fe"SidênCla, rios termos do art. 175,
.
(Ao Exame· da COmissão Diretora.) ___ letra e do .B.egim~nto_ Inte_I1_lo.
É_o
seguinte
o
item_retl:fado
da pauta:
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ,--·o reqUeri-4- .
mento lido será despachado à Mesa, para decisão, nos termos
regimentais.
. PROJETO DE LEI DA CÂMARA
. .
N'7:l.
t>E -1992
· Esgotado o tempo destinado ao Expeénertie: ---Presentes na Casa 42 Srs. Senadores.
- (Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
Passa-se à
c do Regimento Interno.)
Discu.,:são, em turno único~ do Projeto de Lei da
ORDEM DO DIA
Câmara n' 73, de 1992 (n' 3/91, na C~s~ de origem),
_de iniciatiVã do Presidente da República, que dispõe
As matérias constantes dos itens 1 a 3, em fase de votação,
sobre o.s incentivos fiscais para a cãpacitação tecnoficam tom sua apreciação -adiada por falta de quorum.
lógica da indústria e da agropecuária, e dá outras provi·~dênci:~,~. (Dependendo de parecer.)
São os seguintes os itens adiados:
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O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ao Item 5:

Passa-se

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 68, DE 1993
(Em regime de urgência nos termos do art. 336,
c do Regimento lutemo.)
Discu-ssão, em tUrno úriico, do Projeto de Lei da
Câmara n' 68, de 1993 (n' 3.632/93, na Casa de origem),
que acrescenta parágrafos ao art. 27 da Lei n~ 6.662,
de 25 de junho de 1979, que dispõe sobre- a Política

Nacional de Irrigação, e dá outras providências.
pendendo de parecer.)

(De~

Nos termos do art. 140, letra a do Regimento Interno,
designo o nobre Senador E leio Alvares para proferir o parecer. .

Maio de 1993

de condições favoráveis aos investíin"entos creditícios das insti~
tblções· financeiras públicas e privadas.
Do exposto, e por entendermos que o crédito constitui~se
num elemento-de maior importância pa:ra·o desenvolvimento
da agricultura irrigada, recomendamos a aprovação do Projeto
de Lei da Câmara n9 68, de 199.3.
O SR. PRESIDENTE (Chagas RodrÍgues) :.._ O parecer
conclui favoravelmente ao projeto.
Completada a instrução da matéria,_ passa~se à discussão
-- - do projeto em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 6:
OFÍCIO N• S/30, DE 1993

(Em regime de urgência nos termos do art. 336,
O SR. ELCIO ALVARES-(PFL- ES. Para proferir parec,
do
Regimento Interno.)
cer.) - O Projeto de Lei da Câmara n• 68, de 1993, foi
Ofício n9S/30, de 1993, através do qual o Governo
apresentado na origem pelos autores, Deputado Osvaldo Coedo EstadO de Santa Catarina solicita, nos termos da
lho e outros em 22-3-93 com requerimento de urgência apro~
Resolução n9 36, de 1992, do Sena_do_ Federal, auto ri~
vado em -24-3~93, de acordo cOm o ari. 155 d9 Regimento
zação
para repassar setenta e nove milhões e trezentos
Interno daquela Casa. O projeto de -1ei Io'í 3jjYoVado em
mil dólares à Companhia Catarinense de Águas e Sew
31-3-93, com pareceres favoráve!~ de três Õeput3dos em subsneamento - CASAN, do montante autorizãdo pela
tituição aos que Seriam devidos pela CAPR, CCJR e CTI.
Resolução n9 47, de 1992, do Senado Federal, no valor
A redação final foi aprovada ~-a_ Câmara dos DepUtados em
de duzentos e cinqüenta milhões de dólares norte-ame~
31-3-93; no Senado, em 29-4-93 foi lido e aprovado o requeriricanos. (Dependendo de Parecer.)
mento de urgência de acordo com o art. 336, c, do Regimento
Nos termos do art. 140; a, do Regimento In~erno, designo
Interno do Senado FederaL
o nobre Senador Esperidião Amin para proferir parecer.
O art. 27 da Lei n• 6.662, de 25-6-93, a chamada Lei
da Irrigação, dispõe que se o adquirente do lote ou seu sucessor
O SR. ESPElUDIÃO AMIN (PDS - SC. htra emitir
vier a desistir da exploração direta, ou deixar, injustifiCaparecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, vem ao nosso
damente inexploradas áreas suscetíveis de aproveitamento,
Ofício "S" n' 30, de 1993 (Of. I'RCC n' 2.226/936, de 15:3-93,
o imóvel vendido, originariamente, nos termoS legais e regulana origem), do Senhor Governador do Estado de Santa Catamentares, reverterá ao património da entidade alienante, inderina, que enca~inpa ao Senado Federal pedido para contratar
nizadas e úteis.
operação de empréstimo externo .Com o Banco Internacional
Esta disposição legal e regulamentar foi adotada por enpara Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD, ilo valor de
tenderem os legisladores na época da elaboração da Lei da
US$250,000,000.00 para implementação do Projeto de ModerIrrigação, que, sendo os investimentos do Setor Público elevanização do Setor de Seneamento -- PMSS. no àmbito do
dos, e considerado o interesse social dos projetas de irrigação,
Ministério do Bem-Estar Social.
nos casos de reversão mencionados no art. 27 outros agriculTrata-se de opeiação de crédito decorrente do contrato
tores sem terra ou minifundiários poderiam ser assentados
de empréstímo Celebrado entre o BIRD e a Re-pública Federanos lote irrigados, sem prejuízo para o desenvolvimento global
tiva do Brasil em 9-12-92. no valor total de US$250 milfiões,
do projeto.
- autorizadO pela Resolução n~ 47/9:2, deste Se:ríâdo Federal.
Na justificaÇãõ-do, projeto de lei em questão os autores
dos quais serão Jepassados US$79,300,000.00 à Companhia
do mesmo consideram que a reversão constante do art. 27,
Catarinense de Aguas e Saneamento - CASAN, nos termos
da Lei n' 6.662 de 26-6-79, dificulta a obtenção de financiado contrato firmado em 8-2-93, sendo agente financeiro da
mento bancário, prejudicando a atividade ecoilómica dos irriUnião o Banco do Brasil S.A.
·
gantes. Acreditam ainda os autOres que a medida poderá atrair
De acordo com a Resolução n• 36/92, do Senado Federal,
investidores privados para a região, complementando os invesque rege a matéria, faz-se necessária a autorização 'desta Casa
timentos públicos e iricentivando o aumento dãJ)iOdução agrípara que possa o Estado de Sa!na Cataiiria" õferecer garantia
cola e industrial.
prlnéipal àquela operação.
· ·
Considerando ainda que, em termos médios, um hectare
A operação sob análise apresenta as segu-intes- ciracte~
irrigado pode produzir oito vezes mais que em sequeiro, com
rísticas:
-a possibilidade de até três colheitas por- ano, dependendo
a) valor.pretendido: Cr$1.574.739,4 milhões (equivalendo produto, e que este tipõ--de ação apresenta rápido efeito
·
·· ·:
te a US$ 79.300.000,00 em 26-2-93),
multiplicador em termos de renda e emprego, a importância
b) prazo para desembolso dos recursos: até 4/98;
de uma política de irrigação para o desenvolvimento do meio
c) juros: pagos semestralmente sobre o principal das retirural é inegável.
radas e do valo:r restante do empréstimo, a uma t'!-xa para
Também levando em conta o alto nível _tecnológico e
cada trimestre, equivalente aos Custos dos EmpréstiinóS. Quao dinamismo característicos das culturas irrigitdas, é essencia~
lificados (em torno de 7% a.a) determinados de acordo com
que o crédito esteja disponível nas épocas adequadas, de acor-· .do com as necessidades regionais, o- que implica na existência ·o trimestre anterior, mais 0,5% -a.a.,
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d) comissão de compromisso: 0,75%. a.a., ·pagOS a- cada Federativa do Brasil e o BIRD, autorizado pela Resolução
6 meses sobre o valor do principal do empréstimo que não N9 47/92, do Senado Federai.
tiver sido retirado,
Art. 2" As condições financeiras básicas da_operaÇão
.
e) taxa de sel"Viço: 0,2% a.a., incidente sobre as quantias
a ser garantida são as seguintes:
retiradas, pagável aoagentefinanceiro (Banco do Brasil S.A.),
a) valor pretendido: Cr$ 1.574.739.400.000,00 (equiva1) garantia: Parcelas do Fundo de Participação dos Estalente a Us$ 79.300.000,00 errt 26-2-93);
dos- FPE;
IJ:) prazo para desembolso dos recursos: até 4/98;
h) destinação dos recursos: Projeto de Modernização do
c) juros: pago$ semestralmente sobre o principal das reti~
Setor de Saneamento- _PMSS;
radas e do valor restante do empréstimo, a uma taxa para
i) condições de pagamento:
cada trimestre, equivalente aos Custos dQs_Empréstimos Qua- do principal: parcelas semestr_ais. vencendo-se a prilificados (em torno de 7% a.a) determinados de_acordo com
meira em outubro de 1977 e a última, em abril_de 2007;
o trimestre anterior, mais 0,5_% __a.a);
- dos juros e comissões: semestralmente, sendo paga
. d) comissão de compromisso: 0,75% a..a., pagos a cada
a primeira parcela no 1" semestre de 1994.
6 meses sobre o valo.r do principal do empréstimo que não
O processo encontrã-se parcialmente instruído, pois a
tiver sido retirado;
análise firianCeira da operação, efetuada pela insfituição finan- --e) taxa de serviço: 0,2% a.a, incidente sobre as quantias
ceira, a relação dos débitos vencidos e não pagos, o Plano
retiradas, pagável ao agente finanCeiro (Banco_ do Brasil S.A.),
Plurianual de Investimentos e a Certidão Negativa de Débito
O garantia: Parcelas do Fundo de Participação dos Estado INSS não foram anexados, de acordo com as exigências
dos - FPE;
·
da Resolução N" 36/92. Foram anexados ao processo-~o pedido
h) destinação dos recursos: Projeto de Modernização do
do Chefe do Exe_cutivo, a Lei Autoriiativa (Lei N"' 8.501,
Setor de Saneamento- PMSS;
-- -de 21 de_dezembro de 1991 ), declarações referentes ao cumpri' i) condiçõeS de p3g-amento:
mento das disposições constitucionais, de que o Estado exerce
· ~ ' - do principal: parcelas semestrais, vencendo-se a,priplenamente a competência tributária, dos débitos junto ao , !;lleira em outubro de 1977 e a -última, em abril de 2007,
Instituto Nacional de Seguro Social, Certificado de Regula-.
. - dos jul-os e comissões: semestralmente, sendo paga
ridade junto ao FGTS, (vencida em 5-4-93), Cer1idão de Quia primeira-parcela no 19 Semestre de 1994. _
.
tação de Tributos Federais PIS!P ASEPIFINSOCIAL, Lei de
Art. 3'. A autorização concedida por esta Resolução deyerá ser exercjda no prazo de 270 (duzentos e setenta) dias
Diretrizes Orçã.mentária:s, Lei de Orçamento Anual.
O Parecer do Banco Central do Brasil quanto ao enquaa contar da data da sua publicaç~ci. ·
dramento da operação nos limites fíxã.dos pela Resolução do
Art. 49 Esta_Rcsolução entra. em vigor n~_<fata de sua
Senado Federal (Parecer DEDIP/CODEM-937097, de
publicação.
27-4-93) declara que a operação se enquadra nos limites preO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer
vistos nos artigos 2" e 39 <;la Resolução 36 do Senado F~deral. .. conclui pela apresentação do Projeto de Resolução 0 ~ 37.
Tratando-se de autorização para garantia;que não impli- de 1993, que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina
cará, necessariamente, dispêndio por parte do Govertu) do a oferecer garantia _à operação de crédito a ser realizada entre
Estado, e o reconhecido mérito da operação, somos_ de parecer a Companhia CiltiirinêriSe-de Águas e Saneamento____:_ CASAN
favorável que seja atendido o pleito do Senhor Governador e·o Banco do Brasil S/A, na qualidade de agente financeiro
do Estado de Santa Catarina, cónstante -do__Ofício "S:' N" .. da União no valor de Cr$ 1.574.739.400.000.,00, irilportância
30/93, na forma do seguinte
deStinada ao fíllanciamentõ do- Programa de Modernização
PROJETO DE RESOLUÇÃO.N' 37, DE 1993
doSetor de Sane-amento- PMSS., naquele Estado.
Completada ·a instrução da matéria, passa~se à discussão
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina ·do projeto em turno único.
---:---a oferecer garantia à operação de crédito a ser reaHzada
Em discussão. (Pausa.)
entre a Companhia Catarinense de Águas SaneaDiento .
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
- CASAN e o 'Banco do Brasil S/A., na qualidade de
Em votação.· (Pausa)
agente financeiro da Un_ião, no valor de- Cr$
·A votação•fica adiada por falta de quorum.
1.574.739.400.000,00, destinada ao financiamento do
Programa de Modernização do Setor de Saneamento
.. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Está esgo- PMSS, naquele Estado.
tada a matéria J:onstante da Ordem do Dia.
Há orado;e_s-tns-critos.
O Senado Federal resolve:
..
Art.. 19 É o GovernO do Estado de Santa C3.tariita autoO SR. JOSAPHAT MARINHO - Sr. Presidente, nos
rizado a _oferecer garantia à operação de crédito a ser ré3lizada
entre a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento ----: - termos do regi!flento pediria a V . Ex~ a palavra para uma
CASAN e o Banco do Brasil S/A, na qualidade de agente. comunicação . .- ___
financeiro da União, no valor de Cr$ 1.574.739.400.000,00
O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -V. EX' tem
(hum trilhão, quinhentos e setenta e quatro bilhões e quatro- a palavra na forma regiine?tal.
-i-,""
centos milhões de cruzeiros), equivalente a US$ 79;300.000,00
em 26-2-93). ·
· · ·· ·· - ·· ·
. O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BÁ. Pa.ra uma_ breParágrafo ún1cõ. Destiri3..m--se os reCU_iSõs- referidos no
ve cómunicaç~O. Sem revisáó do orador.) -Sr. Presidente,
caput deste artigo, ao financiamento do Programa de Molier- Srs. Senador.es1·permita-me a Casa registraf'a mo"rté de_ dois
niz.ãÇão do Setor de Saneamento, no âmbito ·do Miriistério · homens exponctncia-is, cada qual no seu país e no quadro de
suas atividades~ o brasileiro" Miguel Seabra Fagundes e_ o frando Bem-Estar Social, naquele Estado, dentro do dentro do
-contrato de empréstimo externo firmado entre a República cês Pierre Bérégovoy.

e
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A vida os separou no espaço: um na França, outro no
Brasil; a morte os aproximou no tenipo: Seabra Fagundes
faleceu quinta-feira, Pierre Bérégovoy pôs fim à vida no sábado. Um e outro se aproximavam por suas Virtudes de humildade. de corrcção. de competênCia.
Miguel Seabra Fagundes foi um jurista- de valor assinalável. Desembargador na sua terra. Rio Grãndc do Norte,
deixando o cargo, deslocou--se para o Rio de Janeiro, onde
desdobrou singular carreira de jurisconsulto, tendo sido Ccnsultor-Geral da República e Ministro da Justiça. Não há quem
não-conheça os seus livros no campb jurídico. fosse na seara
do DireitO Processual. fosse no campo do Direito Constitucional. É fonte inesgotável de verificação de dúvidas seu livro
O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário.
Era. por outro lado, o advogado atento aos seus deveres.
com a sua corporação e com a cultura do País. Participou
Seabra Fagundes, com grande relevo, das atividades_da Qrdem
e do Instituto dos Advogados, e num e noutro esteve s_empre
presente ao seu corpo dirigente.
_
Conhecí-o cm 1956. num congresso, em São Paulo. Foi
quando o vi pela primeiia Vez. Figura esgUia, sirnpl_Cs,_ de
impressionante humildade, parecia que Seabra Fagundes pedia desculpa aos circunstantes por manifestar seus conhecimentos e suas convicções. Raramente sua voz se elevava.
Nessa reunião eu o vi expor, com muitasimplicídade e clareza,
e com rigorosa convicção, o-problema da -~evis~bilidade_ dos
a tos administrativos. Falou com a segurança de quem conhecia
profundamente o assunto, mas, ao mesmo tempo, com uma
contenção que revelava a qualidade do homem que não queria
exibir-se, nem convencer. Era como se -pedisse aos presentes
que só o apoiassem se naturalmente se convencesSem da certeza de sua tese. Era o espírito liberal. Por singular coincidência,
ele foi de pronto contestado por um ho~ern vibrante, de
palavra fluente, a quem só também naquele momento conheci
- Francisco de Campos, que passou -a sustentar a tese da
irrevisibilidade dos contratos administratívõs. Erã o espírito
autoritário.
- Enquanto o homem de pensamento liberal opinava_pelo
poder de revisão, atendendo a circunstâncias modificadoras
da ordem social e econômica e que just~fjcavam o critério
de justiça na reapreciação da matéria, o outro - o espírito
autoritário- -era "pela manutenção irredutível dos atos e _CO:!J-tratos, fossem quais fossem as modificações das circunstâncias.
Seabra Fagundes não se alterou, deixou-que os-aôyogados
atuantes no congresso·se-rn.ãfiifestassem livremente. _
Depois eu _o reVi em diferentes momento~. Pode dizer-se
que quase não havia conferência:, congresso,_reuniâo de advogados a que não estives_se presente_. Por fim~ todos sentíamos
na sua presença o VIgor_, a sabedoria de um JlJ,estre, sobretudo
do mestre que não exibia seus conhecimentos. Resistiu ao
tempo e à doença enquanto pôde.
__
_
Na França, Pierre Bérégovoy não resis(lu ãs ínjustiças.
O eletricista de curso secundário, que conseguiu altear-se na
política de seu país, a ponto de chegar a primeiro-ministro,
no momento em que sentiu, c()m a derrota_ cje seu Partid_o
Socialista, que a atrocidade da p~olítica .i~~~~~ii:t contra a s!la
honra, preferiu não continUâr Vivendo.
1
Leto, na informaçãõ~ do co_rresponôente de O Estado de
S. PaulO, Reale JU.nfor, eSi"a-dolorosaafirmativa: "Pierre Bérégovoy morreu pot ter sido desonrado". E, s~g'undo as ngtí9as,
a acusação mais grave que lhe fiZeram era a de haver comprado
um apartamento mediante empréstimo que .adquirira de um
amigo.
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O rri.esmo correspondeine-de Ó Estado de S. Paulo informa que, há dias. o político injustiçado teria feito esta confissão:
"Afinal de contas. aos 67 anos e após ter trabalhado toda
a minha vida. será que não tenho o direito de possuir um
apartamento de cem m_etros quadrados?" A adversidade~ po·
rém~ não respeitava esta _circunstância, e. segundo todas as
notícias. as acusações se desdobraram.
Por sua vez. Gilles Lapouge, escritor e jornalista, traça·
lhe admiravelmente o perfil, fazendo esta afirmação: "Essas
acusações eram irifames". Pouco importa! Já agora não há
nem como se ped_ir perdão ao homem injustiçado.
Ele respondeu aos s~us detratores com o exemplo de
quem deixa a vida tranqüilo com a sua consciência e sob
comoção da França.
_Quero, neste instante_, Sr. Presidente, pedir o registro
nos Anais desta Casa do desaparecimentO dessas duas ilustres
figuras, que honraram o seu país e a sua geração.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.

Concedo

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB-RO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente.
srS. Senadores, depois de ouvirmos as colocações feitas pelo
Senador Josaphat Marinho, e a análise do Senador Esperidião
Amin, quero falar a respeito da situação do meu Estado com
relação à energia elétrica.
Tenho, nesta Casa, feito seguidos pronunciamentos referentes à situação caótica em que se encontra o Estado de
Rondónia quanto à energi~_elétrica. Temos uma única hidroelétrica, ainda não terminada, que é à Usina de Samuel, que
agora, no Governo Itamar Franco, tem prioridade para o
seu término. A usina --projetada em 1982 e que terminaria
entre 1985/1986- ainda não está concluída. Há duas turbinas
instaladas e há a ne_cessidade de mais três.
..Tivemos o cuidado de chamar a atenção da ELETROBRAS e da ELETRONORTE quanto à necessidade urgente
de se concluir esse empreendimento do Governo Federal a Usina de Samuel -por seco único, à época, ·na- região
da Amazônia Ocidental.
- Passado o tempo, o custo da usina, que estava orçado
em 500 milhões de dólares, hoje atipge o montante de 1 bilhão
e _2DO milhões de dólares.
Há cerca de um mês, se não me falha- a memória, foi
assinado um convênio. ou uma carta de intenção, paTa a construção do linhão. Os que hã.bitam eín Rondônia sabem que
o linhão é um sistema de transmiss.ão, que no início estava
projetado para o Acre e Rondônia, mas, atualmente, está
projetado na Usina de Samuel, no município de Porto VelhoAriquernes, para Ji-Paraná._Essa carta foi assinada_- s<?m o
compromisso de o Governo Federal iniciar os trabalhos que
sOlucionariam os problemas desses municípios, no tr-echo que
vai de Ariquemes a Ji-Paraná. A situação desse_ município,
no _fim da 11nha, é de desespero - tanto que esse problema
deveria ter sido resolvido-, e_ o que sabemos é que os
-r-ecursos_ para a construção tanto da Usina de Samuel quanto
do linhão esperam há mais de_ um ano para serem liberados.
A nossa preocupação, Sr. Presidente e Srs_ .Senadores,
é no senti~ de procurar solucionar o problema até a co"rlclusão
dessa linha-de transmissão. Segundo entendimentos com ~écni
cos da ELETRONORTE, <fsoluç-ãO mais urgente seria- deslocar um turbogás de Porto Velho até a cidade de Ji-Paraná,
com ·capacidade de 20 megawatts.
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Atualmente, há excesso de energia n-o Município de Porto
Velho, com duas turbinas turbogás gerando energia e mais
60 megawatts. Parece~me, hoje, que O deslocirnento dessa
turbina turbogás para o Município de Ii-Paraná equivaleria
a uma distância cm-torno de mais ou menos trezentos e poucos
quilômetros, com a responsabilidade da distribuiç-ão de energia elétrica para Presidente Médici e para Ouro Preto.
O Sr. Odacir Soares- Senador Ronaldo Aragão, permite-me V. Ex•) um aparte:?
O SR. RONALDO ARAGÃO- Ouço o nobre Senador
Odacir Soares.

O Sr. Odacir Soares- V. Ex• tem toda razão, Senador
Ronaldo Aragão, quando faz essa conclusão acerca de uma
solução a curtfssimo prazo para o problema energético do
centro do nosso estado, principalmente de uma cidade do
porte de Ji-Paraná, que e -a segunda maior cidade d_o estado
de Rondônia. Sabe V. Ex'!, inclusive, que temos lutado por
isso- e-refiro-me a todos nós- e que, inclusive, há cerca
de um ano e meio estivemos na Bahia, após havermos estado
com o então Ministro da Infra-Estrutura, para, in loco, fazermos a avaliação de duas usinas em Camaçari, que seriám
deslocadas para Rondônia. Naquela ocasião, ficou tudo acertado_, no sentido de que as duas usinas seriam t-ransferidas
para Ji-Paraná, incluindo todas as cidades vizinhas, corno Jaru,
Ouro Preto, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal, enfim, todo o centro do Es.tado, todo esse sistema de transmissão se
acoplaria exatamente com e~sa linha de transmissão à qual
V. Ex~ se refere. Lamentavelmente, o Governador do Estado
até hoje não tornou as providê-ncias necessárias para que isso
efetlVamente ocorresse._Confotrrie V. Ex~ registra, atualmente
em Porto Velho há excesso de produção de energia em torno
de 80.000 Kilowatts ou 80 Megawatts, proveniente da hidrelétrica de Samuel. A demanda reprimida já foi atendida e ainda
há excesso de energia, considerando-se as term_as__instaladas
em Porto Velho, que deveriam ser imediatamente transferidas
para Ji-Paraná .. O fato é que as Centrais Elétrícas de Rondônia
e o Governo do Estado_não têm manifestado interesse _o_bjetivo, no sentido de resolver o problema do centro do nosso
Estado, conforme V. Ex~ registra. Há ce_rca de um mês, junto
com toda a bancada de Rondônia, eStiveriios com o Presidente
Itamar Franco. ocasião erit que fOi aSSinado um protocolo
de intenção, no se-ntido de reequipar o parque térmlcó da
CERON e liberar os primeiros recursos para implantação da
linha de transmissão. Nós. dois, Senadores de Rondônia, sabemos que tais providências demandam entre_ dezes.scis e vinte
meses, e que essa linha de transmissão seja implantada nas
duas direções, ou seja, direção Ji-Paraná~Ariquemes e Porto
Velho-Ariquemes, considerando-se que a ELETRONORTE
tem em caixa recursos_ suficiente::;_ para isso,_ quem não os
tem <\a ELETRON O RTE sendo hoje uma empresa, do ponto
de vista fínanceíro, inteirainente falida e, diria mais, também
a ELE.TROBRÁS. Porque sàia enCarrega-da de financiar a
ELETRONORTE e esta financiaria a CERON. O falo é que
nem a ELETROBRÁS e nem a ELETRONORTE têm um
centavo em caixa e estão dependendo, inclusive, de provi~
dências financeiras ulteriores que não foram tomadas até ago·
ra. Mas o fato é que' o Estado de Rondônia não- manifestou,
até hoje; o interesse efetivo em resolver esse problema. V.
Ex~ propõe uma sugestão que é a nossa. Espero, agora com
essa liberação da primeira parcela de um milhão de dólares,
para o reequipamento desse parque térmico, que esse dinheiro
não seja desviado, não seja mal aplicado, não seja transfor-
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mado em compras superiaturadas e que, efetivamente, permita q_ue a CERON il!lplan_te_no centro do Estado, conforme
a nossa sugestão, e transfira esses turbos para Ji-Paraná e
resolva, de uma vez por todas, o problema daquela região.
Esta é a solução mais lógica, mais prática e mais imediata.
V. Ex~ tem a minha inteira solidariedade quando faz essa:
observação, e levanta aqui esse problema, seriíssimo para
o nosso Estado.
O SR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço a V. Ex• Senador Odacir Soares, que conhece tão bem o prohleina sério
da falta de energia etétricã -no Estado, bem como a questão
da turbina de Camaçari.
-Não dá para entender, como disse muito bem V. Ex",
pois estava tudo acertado_ que o transporte dessa turbina de
Camaçari iria resolver o problema daquela região, e até hoje
isso não se concretizou.
Q_Sr. Odacir Soares- Parece-me, inclusive, que eram
cinco turbinas e duas já estão no Amapá. Apenas as de Rondônia, que seriam no mínimo duas. até este momento não foram
retiradas -de Camaçari, apesar de ter o Governador Antônio
Carlos Magalhães dado o sinal verde e também, àquela época,
o Ministério da Infra-estrutura que, efetivamente, através da
CHESF, era o ve~~deiro gestor daquelas turbinas.

O SR. RONALDO ARAGÃO- Essa colocação de V.
Ex• parece-me giave. As turbinas foram doadas, faltava só
o transporte, e até hoje, aproximadamente seis meses, não
se concretizou esse transporte. Isto chega a ser grave, ficando
para nós indagaçáo por que o transporte não foi ft:ito, o que
devemos averiguar.
O mais grave ainda, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
é que hoje assinaram um contrato de seis milhões de dólares
para a compra de peças de reposição para a CERON. Aqui
vai um alerta - não sei se para a ELETROBRÁS ou para
a ELETRONORTE -empresas que estão com a responsa~
bilidade da compra das peças sobressalentes, para que se mude
o fornecedor nos Estados Unidos, porque desse modo poderemos agilizar a com'pfa. É a sugestão que faço.
Muito bem disse ó Senador Odacir Soares, em seu aparte,
que necessitamos de soluções para ontem, e que em Rondóriía
existe essa solução. Chamamos a atenção da ELETRONORTE com relação a esse problema, porque as turbinas e_ as
termoelétricas movidas a gás são de propriedade da ELETRONORTE, para que essas turbinas sejam cedidas à CERO~
para se resolver o problema imediato, que é o de Ji-PARANA.
de Ouro Preto, de Presidente Médici e daquela região. Se
formos esperar que este Iinhão seja feito, que se termíne
a Usina de Samuel, levaremos no mínimo dois anos, e a solução é para onteJ? e não para daqui a dois anos.
O Sr. Odadl- Soares- V. EX" me permite um aparte?
O SR. RONALDO ARAGÃO- Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr_ Odadr Soares- Gostaria de aproveitar essa oportunidade, nobre Senador Ronaldo Aragão, para dizer- claro
e em bom som- que nós, os três Senadores, somos inteiramente a favor da implantação imediata e urgente da linha
de transmissão. Queremos a linha d~ transmissão para ontem.
Agora, o que não podemos permitir é que seja dilapidado
o dinheiro público que o Governo Federal envia para Rondônia.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Isso não podemos aceitar.
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venha a ocorrer na liberação das turbinas que estão em SalvaO Sr. Odacir Soares - Exatamcnte, Inclusive V. Ex·'
dor, estaremos prontos para prestá-la.
está trazendo uma impo-rtante info-rmação. l>re.Sumia que as
peças para a recuperação do parque ttrmico fossem compradas
O SR. RONALDO ARAGÃO - Não somos oposição
pela ELETRONORTE, -mãS ·não tinha _certeza .. Es_!:ava com
ao atual Governo do Estado. Pelo contrário, queremos viabilimuitO receio-de que fossem compradas pela CERON, pela
zá-lo. Essa é responsabilidade tanto minha como de V. Ex•
empresa de energia elé~r~ca dp Estado, ~ que essas peças
e do Senador Amir Lando. Acredito que o que está faltando
tivesSem os seus prcços--supcrfaturados. conforme_ dezenas
em Rondônia é justamente o Governo do Estado entender
de denúncias que eu, V. Ex·• e o Senador Amir Lando temos
que a responsabilidade do desenvolvimento em todos os setorecebido quase que diariamente. Com a liberação desse um
res também recai sobre Senadores e Deputados.
milhão e duzenws mil dólares ou um milhão e quinhentos
O SR. Odacir Soares- Permite-me novamente um aparmil dólares, que constitui a primeira parcela daquele convênio
te, Senador Ronaldo Aragão?
para o reequipamento do parque t!.!rmico. No momento em
que essas peças fossem adquiridas do fornecedor americano,
O SR. RONALDO ARAGÃO- Com prazer, nobre Senaou qualqt;er que_ fosse, por preços supcrfaturaâos, a ELEdor.
TROBRAS, que é a financiadora desse projeto, não recebesse
·o Sf ." Odacir Soares - O Presidente Itamar Franco e
a segunda parcela -essa a minha preocupação - uma vez
o Ministro Paulino Cícero realmente estão interessadOs nesse
que esses preços sáo do conhecimento público._ Quem lida
problema e manifestaram sua preocupação naquele documencom a aquiSição de peças -aõ siStçm~ elétrico do .País, a nível
to. Sugerimos que desse financianlent~ de seis milhões e duinternacional. sabt! qu~ essas peças têm preços defiriidos, porque a inflação nos Estados Unidos é estável, de 3% ao ano.
zen_tos mil dólares, que a ELETROBRAS está fazendo à nossa
e esses preços se mantêm rígidos durante muito tempo. Estava
Companhia EStadual de Energia Elétrica, poderia ser sepacom um grande rec_eio de que o recurso fosse_ tran?ferido.
rada uma parcela para o transporte e ins-üllação 9essas turbinas
para a CERON, e que esta gerisse (!. aquislçã;Ó- dessaS peÇas.
que estão em Cathaçarf"Se O Governador quiser, essa operaDo mesmo rrlãdo como estou t~ .nqüilo com a questão da
ção se faz em quatro meses no máximo, do momento em
importação da linha _de transmissão Porto Velho-Ariqucmes,
que as turbinas saem de Camaçari até a sua instalação em
Ariquemes-Ji-Paraná, Ji-Paraná-Ariquemes e Vice-.versa. Por
Ji-Paranâ. Essa previsão já foi feita anterionnente por empr~- _
quê? Porque os contratos estão sendo assinados entre a ELE- . sas especializadas e pela própria ELETRONORTE, que enTRONORTE e as empres-a-s vencedoras das licitações. O meu
tende dessa questão.
receio é o de que os recursos que estão chegando ao Estado
O SR. RONALDO ARAGÃO- V. Ex• dá uma contrisejam dilapidados, corno: está acontecendo com os recursos
buiçãÇJ valorosa quando apresenta essa solução. Estamos-dispróprios do Estado. Nós temos ·recebido centenas de denún~
postos a ir ao Presidente da República e ao Ministro para
cias ..de que os preços sãosuperfaturados, as compras e os
agili-?ar q transporte das turbinas que se encontram em Camabens que são adquiridos não são entregues a_o EStado. Diz-se -çari, s:e não me engano, já desmontadas e prestes a serem
até que Rondônia, para poder ar.matenar tudo que o Estado
transportadas.
compra, precisaria de uns duzentos ou trezento!:. mil metros
A nossa intenção c a de V. Ex\ Senador Amir Lando,
de área construída, porque as compras são muitas e os depóé estender esse linh.ão até Vilhena - por quê não? - e,
sitos são insuflcicmes.. Era esse- o aparte que eu queria dar __ ainda,_ acoplar ao sistema de transmissão as chamadas PCHs,
a V. Ex~
que estão nas centrais hidroelétricas para serem construídas.
O Q,qyerno do Estado, através de sua representação, assim
'
. ('
como os Senadores e .os. Deput~dos, podem ir ao Ministério
O SR. RONALDO ARAGÃO- Agrade~Q a V. Ex• pela
colaboração.- A nossa pteoc-upaçãó é- a riiêsma.
- de ~nas e ~_nergia para ag!lizar, via iniciativa privada, a
SL Presidente, Srs. Senadores, fornos informadOs de que
con~truçãq de PCR? para se acoplar a esse sistema de distribuíÇão da Usina de Samuel. Essa medída resolveria definitivao órgão que iria comprar as·pe-çãS_-de rePosiçãn seria a ELEmente o problema eJ?.ergétic() _çlo Estado de Rop_dôni.a.
TRONORTE. Fazemos este pronUnciamento aqui, de público, para que a Nação tome conhecimento. A ELETRONORO Sr. Jutahy Magalhães -Senador Ronaldo Aragão,
TE deveria ·comprar de outro fornecedor m_ai~ ágil do que
permite-me· V. Ex' um aparte?
os da CERON, até para- afastar a cõllofaÇãc?" de si.Jperfatu.:
ramento.
OSR. RONALDO ARAGÃO- Com prazer.
Pedimos, ainda. à ELETRQNORTEe à EL'ÉTROBRÁS
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Ronaldo Aragão,
que agilízem a compra das iie"ças de rep()SiÇ16 do PãrgUe
V. Ex~ eStá na tribunà, coino sempre o faz, abordando probleEnergético-do Estado de Ronc_!ônia. FaçO uni".~(Pelo, junta~
mas ligados também ao seu Estado. Muitas vezes eu_disse
mente com os Senadores Odacir Soares e Aífili Lando, no
a V. Ex• que falávamos aqui e n~o éramos ouvidos lá_fora_,
sentido de que,se resolva, imediatamente, o gfave_ prohlema
mas espero que a situação estejã muOada. Minha eXpectã.tiva
de falta de energia elétrica naquela região. O 't.farisporte de
é que, dentro de 24- a 48h, V. -,=.x~ tenha todas as informações
turbo gás de Porto Ve.Iho para o Município de Ii-'Paraná solua respeito dessa questão.
~ionaria_ imediatamen_1e os problemas que cau~_ap.-1 tantos pr~
Jufzos ao desenvolvimento económico e, para aS-fami1ias, gnmO SR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço a V. Ex• P<e[a.
de perda de alimentação-, dificuldades nos setoi'is hospitalar presteza. Espero, agora, que áhóSSa -voz não fique-· circunscrita
e industrial.
'
~ '
·
·a este plenário.
Acredito, Senador J utahy_ Magalhã~s, que no Governo
, - O Sr.- Odacir Soares.::..:._ Se o Ü~:Jverm~cÍ~:r~:_i)fecisar CÍ~
Itamar Franco a situação seja diferente, porque é um Gov-erno
nossa colaboração para ir ao Minislfõ ou aó Pr,esidente d<,t
que está interessado em resolver os problemas regionaiS e_
República, com o intuito d~ "resolver qualque~.Sip.~araço que
I

Maio de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

nacionais. Creio que a solução de energia elétrica do Estado
de Rondônia se _fará neste Governo:
Muito obrigado, Sr. Pre~idcnte.

Durante o_discurso do Sr. Ronald Aragão, o Sr.
Chagas Rodrigues, Jv Vice-P~esidente, deixa a cadeira
da presidência, quf! é ocupada pelo Sr. Carlos Patrodnio, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlo,sPatrocínío}- Concedo
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. PronunCia o
seguinte discurso. Sem revisãO do orador.)- Sr. Presidente,
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quatro ou cinco anos _de idade, estava raspando uma tigela
de farinha com a mãe, que ainda nada comera naquele dia
- e jã eram 8 horas da noite. Essa mãe dizia que estaVa
torcendo para que o pai logo Chega-sse e _tivesse lavado algum
automóvel, para trazer aos demais algo de comer.
No acamp~mento dos trabalhadores sem-terra, em São
Bento do Una, vimos como eles s_e alimentavam de magér..:
rimos peixinhos "chupa-pedras". Trata-se daqueles peixinhos
que se agarram às pedras para conseguir algum alimento.
Como que comemorando, naquele dia, estavam os trabalhadores para se alimentar de uma raposa que, excepcionalmente,
haviam caçado na véspera.
Estivemos no sítio onde Lula e seus irmãos embarcaram
para São Paulo, apóS esperarem, durante 2 dias, no quarto
ao lado de uma venda, o caminhão pau-de-arara que os levaria.
No caminho para Canapi, num vilarejo peno-de lati,
vimos dezenas de pessoas que aguardavam, com latas, dos
mais diversos tipos, a passagem do carro-pipa para enchê-las
de água e levá-las para algum lugar.
Em Águas Belas, 60 famílias que -se deslocaram por 8
Léguas, quase 50Km, do sítio para a ·cidade, desde 11 horas
da noite até às 7 da manhã, encontravam-se ali no encruzamento. Estavam comendo palmas, uma espécie de cactos,
cujos espinhos são retirados e são queimadas para que o gado
possa comer, até porque contém _água, sem qualquer sabor
maior. Estavam ali registrando o seu protesto e reivindicando
para que pudéssemos fazer algo, pois o Prefeito não -qüis
recebê-las.
Ouvímos o depoimento daquelas pessoas e, em especial,
-da Sr~ Maria do Socorro Lira Feitosa,-mulher de extraordinária
fibra. Impressionou-nos tanto, a ponto de ser a principal personagem da reportagem que, hoje, o jornalista Zuenir Ventura
publica à pág. 3 do Jornal do Brasil, denowinada "Dieta
da miséria impressiona e comove Lula".
Disse ela:

Srs. Senadores., dois assuntos me rrazem ª- iiiP_una nO diã
de hoje. _O primeirO é--um ielato sobre a primeira semana
da Caravana da Cidadania, realizada por Luiz Inácio Lula
da Silva pelos sertões dos_ Estados Qe Pe_rnambu.co, A1agoas,
Sergipe, Bahia, visandO realizar um diagnóstico sobre o problema da pobrt!za no País.
O segundo assunto diz_respeito à Comissão de Fínanciamento às Exportações, objeto de matéria na reVista lstoÉ,
que relata que o Ministro da Fazenda estaria pressionando
um empréstimo ao Peru, já destinado a pagamento à empresa
Norberto Odcbrecht.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, iost3.ri~ de transnüÜr as
impressões que tive, acompanhando desde sexta-feira, dia 23
de abril, até quinta-feira última, até Euclides da Cunha, a
viagem que Luiz Inácio Lula da Silva fez ao Nordeste brasileiro, juntamente com diversos parlamentares, entre os qüais,
de quinta a domingo, o Senador José Paulo Bisol.
A Caravana da Cidadania, pn!vistá para te-rmina-r ém
16 de maio, iD.iciou-se em Recife com um debat.b na SUDENE
com especialistas, relativamente ao tema "O Nordeste Tem
Futuro". Participaram desse debate o Dr._CáSS_ió Cunh~ Lima,
Superintendente da SUDENE; a D~ Tânia B~celar, econo"Nóis num tá qui por boniteza. A gente tamos
mista da Fundação Jo.aquim Nabuco; o Dr. MiltQu_S----ª--n_tps
passando fome".
Filho, Secretário -da Fazenda da P(efeitura_ de_ SalVador, e
-Tãt"!fepofmento comoveu Lula e a iodos 6s presenteS.
Dom Francisco Austregésilo de_ Mesquita, Bispo de Afogados
da Ingazeira e Vice-Presidente da CNB-B Nordeste II. - ..
t'artir di~so, _resolvemos que, até por sugestão de Lula,
eu próprio e o Deputado Alcides Modesto acompanharíamos
Tivemos oportunidade de conversar com os prefeitOS Jaruma c-omissão de membros daquelas famílias junto ao Prefeito
bas Vasconcelos, do Recife, e Germano __co~lho, de Olinda,
da cidade de Águas Belas. Ao chegar à Prefeitura, vini"õs
falando sobre o tema, objeto maior da viagem.
dez~n_as de pessoas à porta, nas salas junto à do Prefeito,
O objetivo da Caravana da Cidadania é, sobretudo, realizar um diagnóstico das razões de tanta pobreza que atinge
pediri.Oo, igualmente, alguma ajuda. Como é que Se ia resolVer
hoje quase um terço dos cento e ciuqüenta milhões de b.rasi- ~ aquilo? Disse-nos o Prefeito qUe estava com 5 niílhões de
cruzeiros em caixa e que s·eria difícil para ele - digamos
leiros; fazer com que o combate à miséria e à fonle-tóiríem-se
-dar uma "feirinha" ou algo-como uma cesta básica para
uma prioridade tão relevante, capaz de mobilizar' as pessoas,
cada_ uma daquelas sessenta famfiias, uma vez que tantas ouquantq _,(oram as Dir:etas-Já_, ç a luta, pela éfiCa nã política.
tras na cidade estavam também necessitando.
Mas, m;lis~do que falar, tem sido a Cara_va,n_ajl-ª Cidadania.
_-Informou-noS~- aírida~ que para ÁguaS Belas- e es.se
uma oportunidade para o Lula, para os seus membros Quvirem
fenômeno também vimos ·repetir-se em Outras cidades pelo
os depcimentos de pessoas que passam por imenSas dific"ultrajeto - havia como que sido designado um número de
dades;_o~har de perto, conhecer as condições que caracterizam
t.soo-a-1.600 vagas pãrã as frenteS- de trabalho. Entretanto,
a vida de milhões de nordestinos, de br.asilc;;_iros_.__n_o_ trajeto
se hOuvesse cinOO niil Vagas, todas elas seriam preenchidas.
desde Garanhuns c Caetés até Vicente de_Cafvalh6.
Qual era o critério pârà se insCrever nã frente de trabalhO?
O porquê desse trajeto foi feito por ser ex-atamente aquele
Uma comissão estava examiiiando os candidatos, e os critérios
que Lula fez com sua mãe e seus oito irmãos, aos sete ªrios,
ali eram de que haveria apenas uma pessoa inscrita por famüia.
em 1952-, para fu-gir dãS cOndições de fome e de seca do NorEm prinCípio, dai--se-ia prioridade às famüias com cinco filhos
de"ste. Desde Garanhuns e Ca_Gtés, sua terra natal, obserVamos
ou mais. Nenhuma família em que já houvesse um aposentado
que a pobreza, hoje, em período 'prolongado de seca, enconpelo FUNRURAL, com a remuneração de apenas 1 milhão
tra-se tão grave quanto há quarenta anos.
e 700 mil cruzeiros, teria direito a que alguém se inscrevesse:
Em favelas de Garanhuns, conversamos, por exemplo,
E-a remuneração de quem conseguisse por três meses se inserecom a mãe de cinco filhos em que o caçula, por volta de
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ver na frente de trabalho seria de apenas 200 mil c_ruzeiros
por semana, ou seja, 800 mi~ CruZCiros mcn~ais.
E assim presenciamos não apenas ertr Aguás Belas, mas
também em Agua Clara, Canapi, Canudos e Euclides da Cunha, o depoimento de qUe seriam neces"~~rias pelo menos
duas, três ou mais vagas naS frentes de trabalho para realmente
fazer com que todos os que estavam demandando uma oportu-

nidade de emprego -pudessem ser contratados.
_
Maria do Socorro é seus Corripanheiros disseram que de
lá não sairiam sem que ieCebe~sem qualquer alimento e também uma condução para retornarem, pois não-gostariam de
fazer a pé o percurso de 8 léguas. Diante dessa circu-nstân.cia,
disse ao Prefeito que eu tomaria a iniciativa- dê contribl,lir
com alguma coisa pata que fosse adquirido pelo menos um
pouco -de fubá. O Prefeito, então, resoh:eu adquirir, -com
recursos da Prefeitura~ 300 pães -:- 150 pães de uma padaria
e 150 de outra, par~rqoe nem tudo fosse adquirido na padaria
do Secretário de Finanças da Prefi:!ffu.fa. O pão se-ria adquirido
com 20% de desconto em relação ao preço vigente de 2 mil
cruzeiros a unidade, ou seja, 1 mil C 600 cruzeiros. Trata-se de um quadro típico da situação extremamente
difícil por que passam os-nordestinos no sertão de Estados
como Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Bahia- pelo menosaté o trecho qmq;erc-orti durante os sete dias em que-acompanhei a Caravana da Cidadania.
- Em Canapí, cidade natal da Sr' Rosane Malta Collor
de Mello, esposa do ex-Presidente Fernando Collor de Mello,
vimos um extraordinário CfAC, uma superescola cuja construção está pronta há onze meses, cóm equipãmén.tos modernos,televisores coloridos, contrastando com a pobreza da cidade;
também verificamos·, na praça, que havia milhares de pessoas
querendo uma oportunidade de emprego e muitos irão se
inscrever - e não haverá vagas para todos - nas frentes
de trabalho.
Em Canapi, como em Água Branca e em Defmiro Gouveia, o número de desempregados era muito grande ao lado
dos que, empregados- grande parte sem registro em carteira
-, estavam g~nhando bem menos do que o salário mínimo.
Em Delmiro Gouveia, tive oportunidade de conversar
com quatro varredores de rua que estavam ganhando 170
mil cruzeiros por mês._ Em diversas dessa~ cidades, professores
do 1~ Grau nOs disseram que ganhavam de 3QO_ a _5_0"Q 1_!1~1
cruzeiros por més.
_.
________ ~--.
.
De Cãilapi, resolvi mandar u~ te~egr~m~ _ao President~
Itamar Franco solicitando pi-ovidências, por parte do Ministério da Educação, no sentido de, pelo n::tenos,__ d~~_fi_n_alidade
e uso a um investimento tão extraordinário como a construção
do CIAC; no ãilo pas'sado, foram despendidos mais de_ 2 bilhões de cruzeiros para a construção daquele edifício.
Informa-me o Senador Guill~cr~_e Palr:ne"ira _ql!_e em Maceió há mais três _ClAC prontos, mas sem utilização. Ora,
uma vez construído o .CIAC~ que ele seja utili:z;ado, ainda
que tenha sido um investimentO tãO gfande em relação às
características de cada uma dessas cidades_._ O mais grave é
que, nessas áreas, muitas das escolas _existentes estão funcionando precariamente em todos os aspectos: oferecimento de
merenda escolar, remuneração e atenção aos professores. etc. ~
Em Delmiro Gouveia~ã Caravana da Cidadania teve
a oportunidade de visitar um museu que mostra a história
deste homem que, no ihíeiõ do s~cUlo, criou- uma moderna
indústria de linhas e tecidos e acabou sofrendo grande perseguição de competidores ingleses, principalmen-te da conhecida
empresa Linhas Corrente, e acabou_sendo assassinado. Foi'
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um momento importante de reflexão, porque, ainda que houvesse nas características de Delmiro Gouveia muitas vezes,
segundo diz a história, um grande autoritarismo, ele, sem
dúvida, era um empresário de visão e foi o primeiro empresário a utilizar a queda de Paulo Afonso para de lá extrair
energia, tão importante pãia o desenvolvimento da região.
Em Xiri.gó, fronteira entre os Estados de Sergipe e Alagoas, e em Paulo Afonso, na Bahia, vimos o drama de famllias
que foram removidas de suas posses originaiS para que pudessem ser constn.,ddos os açudes e barragens das usinas hidrelétricas, sem que se desse a devida consideração à perda dos
poucos bens que elas tinham.
Visitamos agrovilas e terras que, aos poucos, começam
a s~r irrigadas, mas cºm muito atraso _em relação ao que
já deveria ·ter sido feito e ao que foi prometido àqueles que,
serido retirados das áreas inundadas, foram colocados nessas
agrovilas com a promessa de que em 2 ou-3 anos já teriam
condições de lá permanecerem. Depois de 6 anos, vimos a
primeira irrigaçãO_ sendo efetuada numa das áreas, o que é
muito pouco diante da necessidade de atendimento a essas
agrovilas que poderiam ser um exemplo de progresso agrfcola
comunitário.
- -ConhecemOs, também, a terra óe Antônio Conselheiro
qu~_L !lá l"õO 3n0s,- fOrmou em Canudos uma cidade de 25
mil habitantes, que acolhia a todos os pobres para formar
uma comunidade mais solidária e produtiva, sendo dizimada
pela polícia e pelO exército, coriforme descrito na obraclássica
de Euclides da Cunha, Os Sertões. Onde existiu Canudos,
hoje é um ã.Çude, a cidade está submersa. Mas na Nova Canudos, em Euclides da Cunha e nas cidades próximas, o povo
está vivendo em Condições não muito diferen_tes daquelas descritas pelo famOSo escritor, não tão diferentes daquelas que
levaram Lula e sua famt1ia a buscarem melhor sorte no Sul
dq País. Em' muitos desses lugarejos, vilas e cidades, encontramos pessoas que haviam voltado dos grandes centros, indusive de São Paulo. Algumas falavam das dificuldades que
estavam encontrando até para serem camelôs em cidades grandes como Sãp Paulo, em virtude do desemprego.
Foi rriuito interessante observar, ao longo desse trajeto,
que, -muitas vezes, o que é válido para ·as regiões· do Sul
e do Sudeste do País, ou mesmo para Brasília ou para as
capitais do próprio Nordeste, não vale nessas regiões do agreste e do sertão dos Estados nordestinos, em especial a questão
relª"tiva ao registro em Carteira_ de Trabalho dos trabalhadOieS~ Primeiro, há um grande número de desempregados.
Depois, quando conseguem uma atividade rernunerad~, muitas veze~ o é sen;t o devido registro e; então, vem a reflexão
também sobre a questão do salário mínimo.
No dia 1" d~ -~aio, em Feira de Santana, Lula comentou
sObre -à reã:}uste 4o_ salário mínimo de I !flilhão, 709 mil e
400--Cruzeiros para 3 milhões, 303- mil e 300 cruzeiros, valor
f.HrisuficÍente em relação aos objetivos pro pugnados
que
pelo próPrio Ministro Walter Barelli no sentido de, nesse
G:9yemo, eleva~ o salário mínimo a, pelo menos, 170 dólares,
salário mínJ~o yigente no Para_guai.
Lula, destacando o respeito e a consideração que tem
pelo Ministro Walter Barelli, lamentou que S. Ex~ não tenha
con-seguido fazer COm que háuveosse, pelo menos, mais do
qu_é_o simples reajuste monetário. Dessa vez, o salário mínimo
foi reajustado de acordo com a inflação em relação ao último
patamar que havia sido definido.
Ainda hoje de manhã, em SâO Paulo, conversei com o
Ministro Walter Barelli sobre esse tema. Falei-lhe até sc.~re
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algumas observações colhidas por Lula. Foram muitas as ocasiões cm que Lula, com o seu objetivo de mais ouvir a popu-

lação do que propriamente falar, ouviU depoimentos de trabalhadores. Ele- peTgunfóii a homens de 40, 50 e 60 anos de
idade se, ao longo de suas vidas, haviam c_onhecido salário
mínimo, c diversas pessoas responderam que não sabiam nem
o que era. Esse é um dado muito importante para refleXão.
Ao longo dessa viagem, pensei muito sobre a m<:!;neira
de operacionalizar o projeto de minha autoria_, já <ipióva~o
pelo Senado Federal, que institui o programa-de garantia
de renda mínima, considerando que, nesse trajeto, Lula constatou que a maicrr parte das pessoas não têm o regístro regular
de seu emprego. Qual seria a melhor alternativa? Como considerar as pessoas que estão no mercado mformal, pois o projeto
também as inclui?
Avalio que este seja, de fato, um caminho de ~olução,
que deva ser se_riamente -~onsiderado, rão apenas pelo Congresso Nacional mas pelo próprio Exccucivo.
Ao longo dessa viagem, cada vez que observav_a as pessoas
nas praças públicas, indagava-me das razões que me fíZeram
ingressar no Partido dos Trabalhadores c das oportunidades
que a vida me o(ereceu por ter podido concluir o curso. de
Economia, realizar o bacharelado em Administração de Empresas e ainda um doutorado nos Estados Unidos.
Lembrei-me de um diálogo que. certa vez, tive com meu
pai sobre a minha opção de ser professor, mesmo sendo um
caminho árduo, para a qual ele me apoiou. A mesma atitude
tenho assumido perante os meus três filhos, incentivando-os
a optar pelo que possa trazer-lhes realização- profissional e
pessoal.
Contudo, observand.o. aquela gente sofrida _d__Q__Nordeste,
não vejo corno aqueles pais, sofridos, que nunca tiVeram a
oportunidade de um emprego c remuneração dignos que lhes
garantisse o mínimo pira a Satisfação de suaS necessidades,
poderiam fazer esse mesmo tipo de recomendação a seus filhos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores~ algumas pessoas têm procurado minimizar a-impOrfância dessa viagem de Lula. Gostaria de dar aqui o testemu-nho de quem a acõtripanhou de
perto .. Trata-se de uma viagem da maior importância, sobre:-_.
tudo para quem quer saber melhor da realidade brasite:i_ra_
que _é tão diferente daquela que estamos vivendo aqui em
Bfasfiia, seja-nõ Fdifício Sede do Congresso Nacional, do
Senado e da Câmara. seja também noS arredores de Brasl1ia,
incluindo _as cidades-satélites.
_
_
o- Nordeste brasilçiro, que é parte tão significatiVa do
Brasil, demanda de todos nós uma reflexão maior para o
que não pode mais ser aceito.
_.
__
_
Tenho a convicção dc_que a Caravana da Cidadania fará
com que dezenas, depois, centenas e, a s_eguir, milhares de
pessoas. em çada uma de_ssas cidades, sej~m_jnevi_tavelrnente
tocadas. pela questão da prioridade do combate ~ fome e à
miséria. - Certamente, agora, caminhando pelo Sl!l e c~mro da Bahia, e, no final desta semana, põr Miilas (h:. iais, pelo Rio
de Janeiro e por São Paulo, convidando mais e mais pessoas
para .refletirem sobre como_-realizar um melhor diagnóstico
desse problema, tenho certeza de que mais e mais brasileiros
se preocuparão com esse assunto.
É~ importante salientar que, quando Lula entregou ã.o
Presidente Itamar Franco o seu projeto de segurança alimentar, houve comprcens_ão da importância -desse problema por
.. parte do Presidente da República, que designou um conselho
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par~ estudá-lo, do qual fazem parte Herbert de Souza:. o Betinho, e Dom Mauro Morelli. Mas é preciso maior ousadia
por parte do Presidente da República em dar efetiva prioridade à questão do combate à fome c à pobreza.
No dia lo de maio, o Ministro do Trabalho, Walter Barelli,
convidou a Nação brasileira a realizar"uma-·grande campanha
de impeachment contra a fome. Isso é importante, mas desde
que essas ações do Governo levem realmente a um.re_sultado .
de, no mais breve espaço de tempo possível, eliminar a fome
que hoje atiilge pratiCamente um terço dos cidadãos brasileiros, erradicando a miséria no seu sentido mais dramático.
Essa deve ser a prioridade de todos nós.
_
. Sr. Presidente, Srs. Senadores~ a Revista IstoÉ _de.sta ~e
mafia aPresentou a matéria "Irrigação Forçada" que dizia:
"O Ministro interino da Fazetlda~-Pereira-:Borges,
abriu uma crise eiltrC-óS membros do Comitê de Financiamento às Exportações (CFE), órgão governamental
destinado a aprovar os empréstimos à exportação de
bens e serviços feitos- com reCursos do Tesouro Nacional. Motivo: o Ministro titular, Eliseu Resende, tem
pressa para aprovar um financiamento de US$ 115 milhões para o Governo peruano tocar um grande projeto
de irrigação. A empresa que venceu a concorrênd_a
para executar a obta é a construtora Norberto Odebrecht, da qual Eliseu foí COnSelht!iro _oo período de
1983 a 1990."
E_nt vista dessa in,fOrmaçãO, res9lvcmos 1 hoje, Ingressar
com um requerimento de pedido de informações ao Sr. Ministro da Fazenda, nos seguintes termoS:
- _Requeiro, nos termos dos art. 9~ e 50 da_Constituição Federal, combinados com o art. 21_6 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam prestadas pe-lo Sr. Ministro da Fazenda as seguintes _informações
relativas ao PRO EX e ao FINEX:
!) A que programa o PROEX - Programa de
Financiamento às Exportações - suce_d_eu? D_esde
quando linhas de financiamento deste tipo existem e
a que órgãos são subordinados? Como foi e é aprovado
o orçamento anual detalhado deste programa e de seus
antecessores?
2) Nos últimos dez anos, quais foram os empréstimos e/ou financiamentos concedidos pelo PROEX
-e seus antec_essores? Detalhar o nome do tomador do
empréstimo, o valor total, as condições de pagamento
(prazo e encargos financeiros), a empresa exportadora
de bens ou serviço beneficiária e o bem _pu set::Viço
·financiado.
3) Relacionar, de forma detalhada, as solicitações
de empréstimos ou financiamentos desde janeirõ de
1990, que receberam parecer técnico negativo e/ou foram rejeitadas pelo órgão responsável pela concessão
das operações. (A fe1açãõ -dev.e, no- mínimo,_ conter
as institUições beneficiadas no País ou no exterior, o
Produto obJeto do erripréStimo Ou financiamento e o
·
valor.)
'4) Enviã.r cópia -da íntegra dos pareceres técnicos que embasaram a aprovação do empréstimo ou financüunento destinados à reaU.zilÇão de obras de construção éívil __e _serviços de consultoria desde 1~ de julho
de 1991.
5) Quais são os critérios e parâmetros consíderados pela Comissão de Financiamento à Exportação
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para aprovar a concessão de _empréstimos com recursos
do PRO EX? Em que medidas tais critérios levam em_
conta a geração de renda em território brasileiro, através da contratação de trabalho nos mais diversos graus
de qualificitção C-ôa venda de máquinas c cquip~mentos
fabricados internamente?
6) Enviar cópia das atas da reunião da Comissão
de Financiamento à Exportação realizadas a partir de
lo de junho de 1991.
7) Dos financiamebtos con-Cedidos durante_ toda
a existência do FINEX c do PROEX, informar os que
não estão cumprindo as condições contratuais origi!l_ais

relativas ao pagamento dos encargos e amortizações.
informando o montante da dívida vencida e não paga
e da dívida vincenda.
Justificação
O PROEX, bem como os programas destinados
a empréstimos e finandamento de bens e serviços ao
exterior, tem como finalidade a geração de empregos
e o aumento de renda no mercado interno, através
das exportações de bens e serviços. Ocorre, entretanto,
que parcela considerável dos recursos desses programas
tem sido carreada para financíar ã constiução de obras
civis no CX.tei-iór, as quais gCr-aril renda e emprego,
principalmente nos países beneficiários do finaricia~
menta. Tendo em vista a enorme escassez de recursos
para o financiamento de investimentos que gerem ren~
da internamente, não se justifica decisão governamental de priorizar investimentos no exterior.
A revista lstoÉ, de 5 maio de 1993, notiCía que
o Ministério da Fazenda vem exercendo pressões sobre
os membros da Comissão que autorizã ·a libCi""ação dos
financiamentos do PROEX, com vistas a aprovar empréstimos no valor de US$ 115 milhões pai-a a covstru~
ção de obras no Peru. Além das inconveniências anteriormente apontadas, este financiamento comprometerá a totalidade dos recursos orçados para o PRO EX
em 1993 constantes do orçamento da União - Cr$
3.45!.306.898. OOD,OO (equivalentes a, aproximadamente, US$ 100 milhões), tornançlo~se fundamental
o envio de tais informações ao Senado Federal.
Sr. Jutahy Magalhães- Permite~mc V. Ex~ um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, concedo o aparte a V. Ex~
O Sr. Jutahy Magalhães -Senador Eduardo Suplicy,
quero apenas comunicar a V. Ex~ que esperava--poder oferecer~lhe, já nesta sessão de hoje, alguma informação a respeito
da questão levantada por V. Ex" neste_ r~guerimento, mas,
infelizmente, não houve tempo- necesSáiio para receber os
dados solicitados. Espero estar de posse das informaçõeS ama~
nhã, para fornecê~ las a V. Ex"
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço a atenção de
V. Ex• que, como Vice-Líder do Governo, es~á~sempre procurando, aqui no Senado, responder todas as indagações dos
Senadores e, parfkularmente, àquelas que eu mesmo tenho
feito ao Governo com o objetivo de realizar-uma âas atribui~
ções principais do parlamentar: fiscalízar o Executivo.
É importante salientar que, já em outra Ó-casião, causou
certa estranheza e- foi objeto de comentáiiO--âa imprensa a

Maio de 1993

concessão de empréstimo a outros países para viabilizar a
construção d~_ obras civis. Cit_o, por exemplo, o caso do em~
préstimo concedido ao Irã, da ordem de 350 milhõe.:s de dóla~
res, para a construção de obras da Andrade_ Gutierrcz, que~
seg!Jndo levantamento realizado à época, consumia boa parte
dos recursos do PRO EX.Em 21 de janeiro de 1993, o jornalista Luís Nassif ressai~
tava que boa exportação é aquela que gera empregos e valor
agregado. E~ ao que consta, a Andrade Gutierrez limitar~se~ia
a vender um projeto, já que máquinas, serviços e empregos
seriam adquiridos dirctamente no local.
Ora, há diversos aspectos a serem analisados: primeiro,
a questão do mérito em si do Projeto de Financiamento às
Exportações. Obviamente. exportar um serviço de engenha~
ria, exportar a possibilidade de o Brasil construir um sistema
de irrigação no Peru é algo bastante relevante.
Há um impedimento de natureza ética, pois o Ministro
da Fazenda, Eliseu Resende, foi membro do Conselho de
Administração da Norberto Odebrecht, entre 1983 e 1990.
Em que medida estaria ele livre para pressionar a Comissão
de Financiamento às Exportações no sentido de ser aprovada
a concessão ~este empréstimo?
Avalio que o Ministro da Fazenda .tenha um impedimento
de orc;Iem ética neste caso, _çlaí a dificuldade por que passam
o próprio MinistrO-e o Preside ri te da República Itamar Franco.
que, enquanto Senador, encaminhou, e teve aprovado, pelo
Senado Federal, projeto segundo o qual o Presidente do Banco
-Centrarnao poderia ser diretor e acionista de instituição finan~
ceira privada, nos cinco anos passados, exatamente para pre~
venir situaçõeS como a que agora se apresenta. É claro que
o_Ministro Eliseu Resen_de deve estar procurando a defesa
do interesse: púQiico._Mas numa sit_u_a_ção como essa- sendo
S. Exa proveniente do Grupo Norberto Odebrecht, numa posi~
ção de tanta responsabilidade como a de Membro do Conselho
. de Administração, portanto, Membro da Direção daquela empresa - está agora o Ministro da Fazçnda pressionando para
que a Comissão de Financiamento de Exportação aprove esse
projeto; é preciso que s_e exarnin_e issO com muito cuidado.
E aí Vein os demais aspectos: em que medida o financiamento
de um projeto de irrigação no Peru está gerando rendas, empregos no Brasil? Em que medida cs_se projeto é mais priori~
tário do que outros, alternativos, que também precisam ser
financiados?
No trajeto que fiz, de Pernambuco à Bahia, observei
áreas imensas que estão à espera de projetas de irrigação,
que poderiam resgatar a possibilidade de milhares de trabalhadores virem a ter um rendimento melhor do que aquele que
vi~ muitas-vezes igual a zero, em razão do desemprego; muitas
vezes, esse valor não chega a um salário mínimo; tn!,!:lheres
trabalham na roça, por exemplo, com uma remuneração de
50 mil cruzeiros por dia, que significam 300 mil cruz.eiros
por semana, trabalhando 6 dias, ou seja, 1 milhão e 200 mil
cruzeiros mensais, bem menos do que o salário mínimo de
abril, de 1 milhão e 709 mil cruzeiros; ou desse que acaba
de ser definido, de 3 milhões, 313 mll e 300 cruzeiros. Trata-se
de examinar se realmente a aprovação desse empréstimo obe~
deceu a critérios isentos de defesa do interesse público e de
padrões mais adequados.
_Sr. '"Presidente,_ gostaria de registrar, na conclusão de mi~
nhas pafavras hoje, o assassinato do biólogo e líder ambientalfsta Paulo César Vinha, no Espírito Santo, ilã-Semãna pas~.
sada.
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Diz o Deputado Fábio Feldmann, do PSJ)B, um dos. defende_r a vida. E ·assim, quatro tiros covardes calam mais
uma voz apaixonada pelo ser humano e pelo planeta.
mais preocupados com a questão do meio ambiente no Brasil:
As situações de mandos e desmandos se Sl.!,ç:cdem_, lamen"O cruel assassinato do biólogo e líder ambientavelmente, com maior freqüêilcia, sCiifquc -encontremos a
talista Paulo César Vinl')a reabre un:-._ª· f~I_ida que vem -saída para estancar tamanha truculência. Só nos últimos mesendo abafada no Brasil. Estamos, mais uma vez... dianses, para citar os episódioS tecebte_S, assistimos ã-urrccirco
te da imensa fragilid_ã.dc a que ficam expostos tÓdos
de exibições macabras, capaz de nos mostrar o quanto estamos
os que "teimam" em cuidar e preservar as instituições expostos à impunidade. Sem deixar rastros, os matadores de
democráticas ou defender _a_yid!'J.. E assim. quatro tiros
Chico Mendes foram deixados à solta diante da indignidade
covardes calam mais uma voz apaixonada pelo sú hude todo o mundo. Depois, engolimos a seco a absolvição
mano e pelo planeta".
dos assassinos ·cto _índio Març_al, do Mato Grosso. Agora, a
Peço a transcrição, Sr. PreSidente, desse artigo do Depubarbárie se repete, em parte inc_entlvada pelo descompromü;so
tado Fábio Feldmann, publicado hoje na Folha de S. Paulo, de sctores da sociedade cor:n a lustiça, o que já v1rotl uma
- lamentável rotina no Brasil.
pois endosso inteiramente as suas palavras, o seu alerta e
a sua solidariedade a Pa1,1lo César _Vinha, que_ foi Secretário .
Soffios uma "terra de ninguém~·. e a_inda há quem defenda
dQ Meio Ambiente no Governo de Vítor Buaiz e Prefeito
a pená de morte· cOfio um mal necessárlo. Como Se a morte
do Partido dos Trabalhadores em Vitória. -no Espírifõ sa:nto.
fosse resolvei- o -imenso problema agráiíci que virou o Brasil.
Vitor Buaiz teve inúmeras inicíativas pfeo·cupadas com o meio · Está claro, e só não enxergfl quem não quer, que a diviSão·
ambiente, inclusive foi um dós pioneiros ent 'aproveita-mento·
inescrupulosa da terra no país é o pano de fundo para tanta
violência. A guerra no campo e nos grandes centros urbanos
do papel reciclado, fazendo com que materiais escolares, no
Município de Vitória, fosse·m- produzidos numa fábrica da
tem antecedente: o descaso com a reforma agrá_ria, que nunca
prefeitura a partir do aproveitartrento de papel reciclado nasai das boas intenções e que é um dos pontos de partida.
A morte de Paulo César, do índio Marçal e de Chicq
quele Município.
Mendes
são cenas de um eSpetáculo degradante do massacre
.. A morte de Paulo César, do índio MarçaL e ele_
Chico Mendes são cenas de um espetácul_o degradante humano que tem s_idQ_ promovido no Brasil, à revelia de um
povO" que deixou de ser jovem, alegre e generoso, para transdo massacre humano que tem sido promovido no Brasil
formar-se
num aglomerado de analfabetos, famintos e mieráà revelia de um povo que deixou de ser _jovem, al_egre
veis. Imaginem, nós que desconhecemos a sândice das guerras,
e generoso, para transformar-se num aglomer~do de
analfabt:tos, famintos c- íri.iseráVeis. Iiriaginein, nôs que das perseguições religiosas, que não enfrentamos as grandes
epiderriias e as tragédias da natureza, hoje nos encontramos
desconhecemos a sandice das guerras, das perseguições
a mercê até de grupos neonazistas que andam pela calada
religíosas, que não .CriJreiitarnos as_gran!1es epide~ias
e tragédias da natu_reza, hoje nos ertcontfariws à nlercê da noite, matando jovens e vendendo a ideologia do ódio
institUcionalizado. Nós, que éramos o país da esperança, nos
até de grupos neonazísta~.- que andam pela calada d<.
noite, matando jovens e vendendo a ideolo_gia: dO ódi1 - tra"fisfohfiamos em uma casa dos horrores, onde as crianças
são dizimadas pelOs matadores profissionais nas ruas ein que
institucionalizado. Nós, qu_c é.ranióS o PMS: da espe·
são
criadas._A perda deste militante ambientalista nos reserva
rança, nos transformamos cm uma casa dos horrores~
onde as crianças são dizimadas pelos matadores profis-- não só ·o direito do lamento de morte, mas exatamente como
ele faria, a oportunidade de gritarmos por justiça e ã cobranÇa
sionais nas ruas em que são criadas. A perda deste
de riú!didas legais, até que se dê a apuração transparente
militante ambientalista nos reserva nãO s-ô o·ctircito
do lamento de morte, mas, exatamentc como ele_ faria, dos fãtos. Não podemos permitir que também este crime seja
a oportunidade de gritarmos por justiça c ã cobrança levado ao esquecimento e que o povo brasileiro continue sub~
metido ao medíocre desfecho de outras hi_s_tóríª$ similares.
de medidas legais, até que se dC a apuração transparente_dos fatos. Não podemos permitir que também
0 SR. PRESIDENTE (Carlos .Patro<fnio) - Cof)cedo
este crime seja levadu ao esquecimento e que o povo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
brasileiro continue submetido_ ao medíocre desfecho
~O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSPB-BA. Prof!ur!cia
·
-de outras histórias similares."
o seguinte discui'sõ.) Sr. Presidente, Sr~"s. e Srs._ se.rütdores:
Era o que tinha a dizei:. (Muito bcmt Palmas.)
· Quanto mais graVes se mostravam as condições de existência
dos nordestinos, em conseqüência dos_ rigores de nova estiaDOCUMENTO A QUE SE REFERE Q_.SR.. gi!rn, -o-Governo, com a urgência requerida pela situação,
EDUARDO SUI'LICY EM SEU DISCU!/.SO.
editou__ a Medida Provisória nQ 315, __ d_e 27. de. março último.
O
fato dá bem o retrato fiel da administração do Presidente
Meio Ambiente
Itamar Franco, tanlãs vezes_ acusada de;:: omissa Q\l_mói-oSa
"TERRA PE NINGUÉM,_
na deflagraçã9 das ações reclamadas pelo corpo social, sobretudo _em instantes de maiores afliçõe.;: para os brasileiros_ em
Fábio Feldmann *
estado de múltiplas carências.
o-_ctuel assassinatO--do biólogo e líder ambientalista Paulo
O episódio reye_la, de forma iric:ontPstável,~á sensibilidade
César Vinha, no Espírito Santo, reabre uma ferida que vem
do Presidente e_m__perceber e ~eagir dt: pronto aos clamores
sendo abafada no Brasil_. Estamos, mais um~ y_ez, diante da
da gente nordestina, vítima, uma vez mais, da tragédia da
imensa fragilidade a que fiCam -expostos todõs- ós qué "'rei~
seca. Atesta, também, de modo indesmentível, que a equipe
mam" em cuidar e preservar as instituições ..democráticas ou
de S. Ex~, irretocável quanto à probidade e competência dos
seu~ integrant~s,. afi_na-se com as diretrizes prioritárias que
.. FÁBIO FELDMANN. 37, é deputado federal pelo PSos de São rauiO •.
visam a garantia ~e bem-estar social mínimo" da população,
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tal como prescrita nas firmes determinações do Chefe cJo

Go~

vemo.
O ato presidencial cumpriu o objetivo imediato de socorrer os habitantes da região, destinando uma primeira parcela
de 1 trilhão e 200 bilhões de cruzeiros aq_ Programa Ernergencial de Combate à Seca no Nordeste._Pievendo-se aplicações de 4 trilhões e 711 bilhões de_cruzeiros, conta-se promover
a construção de obras permanentes,_ com9barragens, poços
artesianos, açudes, adutoras, recuperação de estradas, escolas
e postos de saúde, com a utilização massiva da mão-de-obra
composta pelos trabalhadores rurais atingidos pela hostilidade
do clima.
Para acompanhar e fiscalizar a execução dessas ações,
o Presidente Itamar Franco teve o cuidado de _cons~ituir a
Comissão Nacional do Programa de Frentes de Trabalho Produtivas, incumbida também da tarefa de elaboração da "Agenda do Nordeste", um plano, que se pretende definitivo, para
combater e atenuar os efeitos da seca na região, a longo prazo.
Esse ·plano, a ser amplamente discutido com os governadores, os prefeitos e ·a sociedade em geral, conterá ações
permanentes contra o fenómeno das secas, con-stituindo legado do Presidente Itamar Franco ao seu_s_ucessor~ Não se deseja, no futuro, encOfitrar sitUaÇões como a de hoje, quando
a população é obrigada a trabalha1 _nas obras de recuperação,
e assim enfrentar, em condições melhores, as- es-tíage.ns dos
próximos anos.
Segundo os indicadores da Sudene, existem no semi-árido
do Nordeste cerca-de 1 milhão e 800 mil familias, congregando
8 milhões e 600 mil pessoas, vítimas da seca. Os trabalhã:dõres
convocados perceberão remuneração de meio salário mínimo,
pelo prazo de três meses, criando-se, com isso, a possibilidade
de fixação do flagelado em sua região, evitando que venha
a engrossar a- corrente migratória. Não se contando a contrapartida dos Estados, fixada em 17 por cento, a convocação
dessa mão-de-obra irá absorver em torno de 80 por cento
da verba total de 4,711 trilhões de cruzeiros, autorizada pela
Medida Provisória em comento.
Utilizando critérios baseados_ no número da população
atingida e nos recursos hídricos-existentes, os convênios assinados com os governadores _de __ dez Estados assolados_ pela estiagem consagraram o rcgu_lamcnto para a aplicação dos_ recursos,
e para a sua distribuição. O nosso Estado, assim_ como o
do Ceará, devem receber a maior parcela de recursos, cabendo
a cada um a soma de 847 bilhões de cruzeiros, correSpondentes
a 18 por cento do totaL
Pelo mesmo método, caberá a Pernambuco 763,3 bilhões,
ou 16,33 por cento; à P~ra1ba 580,8 bilhões, ou 12,3~ por
cento; ao Piauí 510,2 bilhões, ou 10,83 por cento; ao Rio
Grande do Norte 353-,3 bilhões, ou 7,51 por cento; ao Maranhão 333,5 bilhões,ou 7,08 por cento; a Alago as 208,2 bilhões,
ou 4,42 por cento; a Sergipe 133,7 bilhões, ou 2~84 por cento;
e a Minas Gerais T25,7 bilhões de cruzeiros, ou 2,67 por
cento.
-Com ísso, ·espera o Presidente ao menos mini~izar o
sofrimento dos nordestinos, tirite aseca que os ati.àge. Cafcula-se em número superior a 10 niilhões de flagelados a população rural atingida, habitantes de uma área qu~ co~precnde
quase 60% da extensão territOrial do Nordeste. Numa área
de 950 mil quilómetros quadrados, integrada por 1 mil e 552
municípios, as lavouras foram destruídas pela inclemência do
tempo em mais de 60 por cento deles. Em m~itos, ocorreu
até mesmo-desabastecimento de água às áreas lli_banas, conforme consigil~ o relatório c;ta_ Sudene", apontando a existênCia
--.de 850 mil flagelados da seca na região.
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Na Bahia, anotaram-se 2 milhões e 700 mil pessoas atingidas; no C~ará, 1 milhão e 971 mil; em Pernambuco, I milhão
e 488 mil; no Piauí, 1 milhão e 116 mil, na Paraíba, 950
mil; no Rio Grande do Norte, 595 mil; em Alagoas, 440 mil;
e, em Sergipe, 162 mil.
Ante esse_ quadro, é possível entender as preocupações
do Presidente Itamar Franco e aS: providências ernergenciais
adotadas. Julga S. Exa, acertadamente, que em seu Governo
não se contribuirá para a manutenção da chamada "indústria
da seca" no Nordeste, assegurando, todavia, que haverá vontade política e empenho do Ministéiío, pãra alcarlÇar resultados duradouros nos programas de amparo aos nordestinos,
para reduzir-lhes o sofrimento e acenar-lhes com melhores
condições de vida no futuro.
A integração sacio-económica da região merecerá aten-_
ção permanente, evitando-se_ procedimentos paliativos e indutores da perpetuação da miSéria. Coibir-se-á, com rigor, o
desvio dos recursos emergenciais de combate à seca e as prátiCãs clientelistas, de um lado, promovendo-se, de outro, o
fortalecimento da Sudene, prestigiando-lhe o Programa de
Infra-estrutura Hídrica do Nordeste.
Deve-se registrar, por oportuno, que o regime de seca
deixa seqüelas no campo económico, assim cofio acontece
no setor -social. O Produto Interno Bruto - PIB - do Nordeste foi duas vezes menor que o do Brasil, no ano passado.
Após 10 meses de estiagem, o PIB não ultrapassou 59,5 bilhões
de dólares, enquanto chegava a 60 bilhões e meio de dólares,
em 1991.
Produzindo menos 1 bilhão de dólares, a economia n-ordestina empobreceu em idêntica medida. Em termos- percentuais, a queda do PIB da região situou-se em 1:6 por cento,
enquanto o do Brasil decrescia não mais de 0,9 por cento.
Releva notar que esses números invertem as posições-de crescimenio, predominantes há duas décadas.
Entre 1970 e 1980, o PIB do Nordeste cresceu 8,7 por
cento; o do Brasil, 8,6 por cento. De 1980- a 1990, a taxa
de crescimento da região alcançou 3,3 por cento,. eJ'!quanto
a do País fixava-se em 1 e meio por cento. Estudos da Sudene,
a propósito, atribuem ao setor agropecuário- o mais duramente castigado pelas secas - grande parte da responsabilidade pelos resultados negativos.
No restante do Território naciOnal, esse setor apresentoubons resultados, medidos num crescimento de 6 por cento.
No Nordeste, ao revés_, 9 desempenho experimentou queda
de 8,4 por cento, ou seja, o pior resultado da produção agropecuária nordestina, desde 1971.
Conquanto o nosso Estado tenha registrado solitário aumento da produção agropecuária, as culturas de arroz, castanha-de-caju, milho, cebola e tomate decepcionaram nas áreas
mãíS- afétadas. O Piauí foi o EstadO lnais atingido, seguido
pelo Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraíba, Alagoas e Pernambuco.
Discorrendo sobre o mesp:lO tem_a, ãbi:irdamos em pronUnciamento, desta niesma tribuna, uma série de depoimentos
acerca dos caminhos para a prosperidade do Nordeste. O
historiador Hélio_Jaguaribe,_ por exemplo, ao prescrever a
reforma das estruturas brasileiras, a elas se refere como extre--mamente desiguais, uma vez que a pobreza, distribuída pelas
várias áreas do País, acentua-se muito mais na nossa régião.
Contrastando _com o restante do território pátrio, os indicadores ãpontam no Nordeste 48 por cento da pobreza total,
número que se eleva a 68 por cento, quando refere-ntes à
participação na miséria rural brasileira .
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- Com números referentes ao ano
1991, ã.sSeverávamos,
além disso, que44 por cento dos pobres brasileiros são originários de regiões não metropolítanas nordestinas, e que 23 milhões de carentes brasileiros têm sua origem _QO_ÍQlerior. çlo
Nordeste. No Sul, no Sudeste e no Centro~Oeste_;a-proporção
de fami1ias pobres situa-se entre 23 e 27 por cento; no Norte,
alcança 31 por cento; na nossa região, "é.Xplõdé eni- 55 por
cento._
__
_ _
_
Pesquisas _do UNICEF, referentes ao cit3.do Período,
apontavam que 53 por ce-nfo das crianças brasileiras apresentavam algum grau de subnutrição. ~o Nordeste, porém, conta-

vam-se_ afetadas em __torn_Q_ de 70 por c-e-nto das populações
infantis· ui&ana e íUral. Dados do INAN reafirmavam a correção desses números, esclarecendo que a desnutrição das crianças nordestinas guardavam inteira sirnilitucfe- com a-ocorrente
em países como a Somália, o Senegal, BotSUãnã-e Jamaica.
Igualmente trágicos, par:a o Nordeste, sãçi-OS- números
referentes à-alfabetização: na zona rui"àl, pouco mais da metade da população era alfabetizada. Nã_o se apresentavam muito
melhores os indicadores sociais refe~e}!tes à saúde, em gera~~
à educação; ã higiene e à habitação,_ açe!l~uando os desníveis
entre os nordestirios e os habitantes de outras regiões do País,
e dando-nos a certeza de que tanto a riqueza quanto a pobreza
são desigualmente distribuídas entre brasileiros iguais.
É que, inobstante os estímulos e_ incenti~os,_a r_egião f!Ian- _
tém um dos mais baixos níveis de renda do Brasi( correspondendo a apenas 47 por ceilto -da renda per capita nacionaL
Daí se depreenJe que o_Nordeste,_mesmo integrado a u-ma
economia nacional diilâriJ.iCã, está-longe ainda de alcançar
o bem-estar de sua po-pulação, que seja em níveis razoáveis.
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, o do agreste, o do sertão, para citar apenas os rpais conhecidos. As~m. t3mb-ém 1 em!Jora nem todos compreendam, são
diferentes entre si os nordestinos de cada uma dessas sub-regiões, -que preservam· cara-cterísticas sociaiS e econôiniCas próprias.
_
__
_ _
Há outros pontos a considerar, como advertimos freqüentemente, . .em qualquer projeto de desenvolvímento para o
Nordeste. A rigorosa escassez de água, que flagela, a certos
períodos, boa parte de seu território, seria um ·mito gerado
pela ''indústria da seca''? Haveria facilj.dade para resolver
o-angustiante problema, apenas promovendo a cqrreta distribuição do líquido?
Pensamos que de pouco adianta beneficiar o pro"prietário
de terras, isoiJtdamente, forn_ecendo-lhe os meios para o armazenamento. E necessário que se distribua a água entre a população_, preparando-a çulturalmente para trabalhar a terra irrigada. Não sendo assim, as providências do poder público
apenas disfarçam a verdade, contornando o desafio representado pela ocorrência das secas periódicas.
Veja-se que o fenómeno climático é, comprovadarnente,
cíclico. Portanto, sendo previsível a ocorréncia de novas estia:gens, a questão mereceria pesquisas 'mais aprofundadas, s-Õbretudo no aspecto meteorol6gi_co, _ e que hoje se mgstram,
na prática, inexistente_s. É preciso que se tenha sempre presente que a Região Nordeste reúne considerável massa humana, à espera de soluções, de oportunidades de trabalho,_ de
participação, de vida~ enfim.
O bem-estar da população nordestina coloca-se acima
de interesses políticos, pessoais ou de grupos. Por isso. a
prosperidade da regíão deve_ser arduamente perseguida ,posto
que não surgirá das riquezas naturais que encerra, flem da
força de trabalho que a ha~i~a, çm de incentivos oferecidos
a governos e ·empreSá-rios lOCais. Virá, certamente, da c9rreta
conjugação desses fatores, aliadas à inovaçãO de métodos e
ao aperfeiçoamento dos setores administrativos e produtivos
envolvidos no processo. _
Vamos concluir, Srs. Senadores, sintetizando que ·a ação
do Governo, deflagrando o Programa Emergencial de Combate à Seca no Nordeste e induzindo a elaboração da "Agenda
do Nordeste'', inaugura novo e produtivo método de enfrentamente colaborativo da questão nordestina, lançando as bases
sólidas do projeto permanente de crescimento_ da regíão. Garan~indo para o éxito do processo a mais relevante e decisiva
contribuição, o Presidente Itamar Franco credencia-se. por
certo, a compor o re:Sfrito elenco dos expoentes da vida nado- na!, merecedoJ,"es_do reconhecimen-to da posteridade.
Era o que tínhamos a dizer.

Os desacertos se devem, em parte, a _que o modelo de
desenvolvimento adotado desconhece:u a~ ~a[;I_ct~rfsticas. e
perspectivas regionais, a_o !a_dq_ c;te notóri:o _enfraquecimento
político e institucional da SUDENE. Houve, é certo, algum
crescimento do Nordeste; contudo, à conta de perversa concentração de renda, seu povo permaneceu pobie, a despeito
de relativo sucesso ·na execução da política de incentivos fiscais.
A atívidade económica regional foi acentuadãmente be~
neficiada. Os setores industrial, agropecuário, de telecomunicações, pesca, turismo, agroindústria e agrícola receberam
estímulo, e devolveram resultado::; significativüs. O setor industrial foi o responsável pela melhoria da geraçã-o de empregos diretos e indiretos, e pelos maiores investimentos e recolhimentos de impostos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_ _ ___ _ _ __
O fato episódico, como há. pouco comentado, resume
condicionantes que se esgotam cada .qual a seu tempo, para
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Con"cedo ·
de novo se colocarem como desafio aos governantes. A elas
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
sobreleva questão de fundo, envolvendo planejamento de lonO SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Pronuncia o seguingo prazo, que leve, na exata condução do processo, à redenção
-te discurso.)- Sr. Presidente, Sr•s. e Srs. Senadores, as~iste
do Nordeste e ao bem-estar de sua sofrida população.
·
a todq_ o cidadão o direito de critiCar as autoridades, toda
Não há, decerto, ineditismo nesse tema, pois deles nos
a vez que_, no exercício do poder, estas incorrem em erros
temos ocupado com regular freqüência, -_Sóhretudo para fiXar
e úesvios danosos aos interesses públicos.
o entendimento de que a questão nordestina, dada a sua comA esse direit'o corresponde, entendo eu,_ o dever moral
plexid~de, exige soluções extraídas de profunda análise de
do aplauso aos acertos e bons desempenhos dos homens púsuas invulgares características. Co,r:;no· já diss~mos aqui, em
blicos.
inúmeras oportunidades, não se pode pensar o Nordeste_ como
Creio, pois; que deve ter sido esse o entendimento da
uma região homogênea, e nele tentar desenvolver progra-mas
~ Câmara Municipal de Presidente Médici, no Estado de Rondôuniformes, desconsiderando a diversidade de suas áreas.
nia, quando aprovo_u, por unanimidade de votos dos vereaNa realidade, são vários os nordestes;_o .da região úmida,
dores presentes na sessão ordinária realhada -nO dia 26 de
o das áreas secas, o da zona da mata -onde não_ há estiagem,
março de 1993, a Moção Conjunta n' 001193; de autoria· da ·
_ mas se convive com o drama das enchentes periódicas -
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -Concedo'
vereadora Sônia Ercília Thomazini Lopes Balau, com apoio
a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro.
subscrito p-elos vereadores A_ri GOmeS de Oliveira, Manoel
Urandi Vanderlei Nogueira e Saildoval Pedro de Andrade.
RefirO-me, Sr. Presidente, à moção de aplausos_ d_a_CâmaO SR. JONAS PINHEIRO (PTB-AP. Pronilrttia o seguinra Municipal de Presidente Médici ao Excelentíssimo Senhor
te disêurso.) --Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Senadores o Jornal
Presidente da República Doutor Itamar Franco, em reconhedo Brasil, do Rio de Janeiro, um dos mais influentes e imporcimento à sua decisão de mandar recuperar a Rodovia BR-364,
tantes órgãos da imprensa brasileira, publicou em sua edição
no trecho compreendido entre Porto Velho-RO e Vilhenade domingo, dia 02, aJl_lpla matéria baseada cm imporrã.nte
RO. Esses aplaus_os estendem-se, também, a outras decisõés
pesquisa feita por técnicos do Ministério do Trabalho, cujos
presidenciaiS, tais comó as que resultaram na retomada dos
resultados impressionantes devem assustar, enormemente, a
trabalhos de construção da Hidroelétrica de Samuel; no en~io
opinião póblica nacional. Nos últimos_ t~ês- anos, destaca a
de helicópteros para o Estado de Rondônia, vísa1Ydo ao compesquisa, ·mais de 20 milhões de pessoas foram demitidas de
bate do narcotráficO; na constrUÇão do linhã_o _da U.M..na. _Hi:. seus empregos no Brasil.
droelétrica de Samuel, levando a energia elétrica até O Muni-Este número pelas circunstâncias vividas por nosso país,
cípio de Ji-Paraná, conseqüentemente, também, ao Muiücípío
espelha um panorama angustiante, cheio de incertezas, pride Présidente Médici; e, firialmente, no aceleramento da hom~iro _e agressivo resultado da fase rec"essiVa porque- pas_sa
mologação da área de livre comérCio no MunicípiO-de GU.ajaráa economia da nação. A recessão, todos sab~m que ela existe,
Mirim, eSta Corrio as demais decisões fac;lidas a reiletir positiva-- mas_alguroas fontes tdinam em :afiimar-·o contrário.
mente no desenvolvimento do Estado de_ Rondônia. ·Nota-se, sem. muito esfOrço, que a situação do mercado
Ao fazer o registro dessa tão nobre quanto sigriifica6va
de trabalho_ espelha a certeza de que fica cada vez mais dístante
Moção da Câmara Municipal de Presidente Médici, e- ao cuma ch_ançe d_e recolocaç_ão num setor que se apresenta, é lamen:
primentar os autores da- prOposição, 'não posso fU.rtai~me a-- tável se dfzer esta verdade, cada vez mais tenso, mais conflitecer, pelo menos, um comentário.
_ ~- ______
tadO',· porqU-e·em consequênda da críticã situaçã:o que enfienRondônia anda tão ávida e tão carente de decisões volta- - ta, viu-se obrigado, como forma mais prática de sobrevivência,
das para o seu desenvolvimento que bastaram essas medidas
a muda~ seu perfil e tra_tar_de se_ adaptar à nova situ<!ção.
do Governo Federal, para que logo se manifestasse o c3.lor
Segundo os minuciosos estudos <los técnicos do Ministério
do reconhecimento e dos_ aplausos de seu povo.
do Ttãbalho, de janeiro de 1990 a fevereiro de 1993, foram
registradas em todo o País, em todos os setores de atividades
DOCUMENTO A QUE SK REFERE O SR. produtivas, 20 milhões e 200 mil demissões, por diferentes
motivos, predominando, no entanto, as razões de ordem ecoODACIR SOARES_E_M_SEU DiSCURSO.
nómica. Não havendo compras, não há dinarriisino no merCado, não háVeOdo dinamismo no mercado, muitos negócios,
CÂMARA MUNIClPAL DE PRES!DENTEMÉDICI
_comerciaÍs e industriais, acabam fechando as portas e reduOFÍCIO N"2071CMI93.
zindo, desta maneira, a absorção de mão de obra e o desemPresidente Médici, 92 de Março de 1993 . pre-g~ crescendo.
Exm·1 Sr.
Este assustador registro de pesquisa significa 25.455 de- misSões-- por -dia útil, ou 531.213 por mês. Um técnico do
Odacir Soares
conhecido instituto de pesquisas de economia aplicada, o
Senador
Brasília - DE.
IPEA, o economista André Urani, destaca que, a partir do
início da década de 90, houve_. em ralãO dos graves problemas
Senhor Senador,
•
Vimos pelo presente dar conhecimento a Vossa Exceeconômicos que enfrentamos, uma alteração violenta na força
lência da Moção Conjunta n\' 1193 de autoria da ve-readora
de produção e a participação de trabalhadores com carteira.
Sônta Ercilia Thomazini Lopes Balau. com assinatura de apoio
assinada se reduziu em oito pontos percentuais.
dos vereadores Ari Gomes de Oliveira, Máiioel Urandi, VanIssO tem geritdo, e as ruas de todas as cidades brasileiras
derlei Noguejr~ e Sandoval Pedro de Andrad~_, aprovada por
retratam esta triste realidade, um enorme crescimento da faunanimidade de votos dos vereadores_ presentes na sessão Ormosa e malfadada economia informal, que funciona corno
dinária realizada no dia 26 de Março de 1.993 e que a referida
um colchão de influência que absorve o trabalhador de~e_mpre
Mação de Aplausos ao Exm". Sr. Presente da República Sr.
gado. Mas isso ocorre, e é fácil se comprovar a afirmativa,Itamar Franco, foi eni reconhecimento pela sua decisão de
com a perda de renda _e a redução de padrão de vida.
A massa de desempregados, número, repito, tão apreciárecuperar a Rodovia BR-3-64, no trecho entre Porto Velho-RO
e Vinlhena-RO, por reiniciai- a COnstrução da Hidroelétriaca
vel como alarmante, ao partir para atividade informal, semimarginal na maloria dã.s cidades, está-apenas tentando se adapde Samuel. por envtar helicópteros para nosso Estado com
o objetivO de combater o narcotráfico"- por contruir o linhão
tar à nova realidade que os problemas do País, como a inflação,
da Usina Hidrelétriaca da Samuel, trazendo energia elétrica · que impede cresça a busca pelo desenvolvimento, acabaram
até o município de Ji-Paraná, que consequentemente abasteprovocando.
cerá também o nosso município e por agilizar homologação
O que de mais grave vem ocorrendo no mercado diz
da área de livre comércio' nO itluhidpiO de Guajará-Mirim;
respeito" à maiOr participaÇãO da claSse média na onda de
que também trará mais dividendos para o &tado de Rondesemprego, isso no Rio de Janeiro. Batendo-se contra as
dônia.
dificuldades de caixa, que acabam sacrificando o padrão de
Sem mais para o momento, renovamos protestos de estisobrevivência, a maioria das empresas, segundo a pesquisa,
está -se voltando muito mais para o profissional polivalente
ma e consideração.
Cordialmente, - Sônia Ercília T. L. Balau, Presidente
do que para o especializado e, elas estão preferindo, ainda
mais, a prestação de serviços eventuais de terceiros.
.. da Câmara Municipal Presidente Médici -RO.
o
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Em. São Paulo. onde se localiza a maior força de trabalho
do Pai:-;, a situaçüo apresenta contornos e corés__difercntcs.
Ali a taxa d~ desemprego entre profissionai~ çle_nívc_i S':!pcrior
foi a que registrou maior crescimento: entre fevereiro d~ 1990
e 1Y93. o índice passou de 1,14C:é para 2,9997c. O segundO
maior aumento de dcsc.:mprcgo cm São Paulo ficou com trabalhadores que ostentam primeiro grau completo. cuja-s ta-x-as
foram de .f.31 r.t para R.SSC?r.
O trahalho do Jornal do Brasil, cuja import<.incüt não
pode ser contt:stada._cita, ainda, a pesquisa mensal_ de emprego

do IBGE~ que registra desemprego ab~rto na~ seis regiões
metropolitanas pesquisadas. Rio de_ Janeiro, São Paulo, Porto

Alegre, Belo Horizonte, Salvador c Recife. cm 5.H~V;. lo.;..,n
correspondente a 940 mil pe~soas. _
Por causa da recessão económica. o jornnl. cit<lndo o
DIEESE, diz que o desemprego pas:-.oli cm Sáo Paulo de
IOt::'c da população economicamente :Hí\;a pHra T50.
_Se Presidente, Sr"" e Srs. Senadores, impre~sionadu com
os dados_transmitidos à opinião púhlica pelo Jorn_af d_o BrasiL
peço que a reportagem puhlicada por ayuL'lc matutino :.cja
transcrita nos Anais desta Casa. como um alerta pé! r a ·.-tos autori·
dades do_ Ministério da Fazenda c Ministério do Trabalho.

- DOCUMENTO A OUE SE REFI:RE O
NAS PINHEIRO EM SEU DISCURSO:

SR.

!().

Desemprego hoje afeta mais a classe média
•-Pesquisa feita pelo f\1iriiStério dç) Tátbalfi~ apÜnta- que nos últimos 3 anos foi demitido um to._tuldc20 milhoc;
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio),..- A solicitação
de V. Ex·' será atendida, .na_(orma regimet:!t~J.
-- --

0 SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)~ A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18h30
min, neste plenário, com a seguinte:
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nos termos regimentais, a convocação do Ministro de Estado
da Fazenda, para prestar, perante u Plenário do Senado Federal, informações sobre o plano econômico divulgado pelo governo no dia 24 de abril de 1993.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Nada mais ha-vendO a tratar, declaro enceri-ãaa· a sess~b. --

-I-

Votação, em turno _único_, do R~_guerill).ento n~ 370, de
1993, de autoria do SenadorGaribal4i Alve~ ~ilho,_sol~t-~J!-dO,

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 30 1?1inutos.)

Ata da 75 8 .Sessão, em 3 de maio de 1993
38 Sessão Legislativa Ordinâria, da 498 Legislatura
, . _EXTRAORDINÁRIA_
Presidência do Sr. Nabor Júnior
A.-iun -' Plavieno Melo _ Flwilco Rollembcq _ Garibaldi Alves
Filho _ Guilherme PalmCira _ Henrique Almeida _ Hydekel
Freitas _ Jarbas Panarinbo _ Joio França _ Joio Rocha _ Jonas
.
Pinheiro _ JOOII{lllot MJrinho _ Jooé Fopça _ José Paulo Biso! _
AffonJO Comxa<> _ Albono _ Almir ,(labriel _ Álvaro: José Samey _ Jullhy Maplbles _ Lavoisier Maia _ Magno
Pacheco _ Amir Lindo _ Allft!O Mdlo __ Béuo Porp _ Cariai IBacel!lf _ Mansueto de Lavor _ Mlrco Maciel _ Mauro Beoevideii
De'Carli _ Carlos Patrocfnio _ C&l< Diu _
Roclripes __ Moira Fill\o _ Nabor Júnior_ Ney _ Odacir Soares _
if)irceu Carneiro _ Eduanlo Suplicy _ Elcio AMfts _ Fsperidiio hdro Teixeira _ Ronaldo Aragão _ _ , Tito_ Valmir Çampelo.

ÀS 18 HORAS E 30 MINUI'OS, ACHAM-SE PREsENTEs OS
SRS. SENADORES:
!, -

t!iloPs

Maiode1993

DÓ CONGRESSO
NACIONAL (Seção !!)
-·DIÁRIO
-- .
-.
. .
~

-

-~--

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -

A lista de pre-

sença acusa o comp<lrecimcnto de 43 Srs. Senadores. Havendo

número regimental, declaro aberta a sessão.
Soh a protcçào de Deus. iniciamos nossos trabalhos.
Sobn.: a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1"
Secretário.
Ê lido c aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N" 423, DE 1993
Requeiro, nos termos do _art.

43~

II, do Regimento

lnter~

no do Senado Federal. se iam con~idera9é!~ .como dç liçença
autorizada, minhas ausências às sessões dos _dias 1111. 3, 4,
5, 12, 15, 19, 25, 26/2; 2, 3, 5, 8, 12, 19, 26/3 e 2, 5, 6,
7, 15, 16, l9.20.22..23.26.27.28c29/4.-Sala das Sessões, 3 de maio de 1Y93. -S.enadora Marluce

Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Aprovado orequerimento, fica concedida a licença solicitada.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único~ do Requeiiffienton~370,
dc 1993, de autoria do Senador Garibaldi Alve_s Filho,
solicitando, nos ternlos regimentais. a convocação d9
Ministro de Estado da Fazenda, para piestãr, perante
o Plenário do Senado Federai, inform~ções sobre o
Plano Econômico divulgado pelo Gõve"inõ---,no di_a 24
de abril de 1993.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pemanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
---A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.

o SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Nada m'ais haven- ·
do a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando
pata a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N•' 3, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c",
do Regimento Interno)
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-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 113, DE 1992
(Em

re~ime

de urgência nos termos do art. 336 "c", do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 113, de 1992 (n• 2.453/91. na Casa de origem), que dispõe
sobre a identifidação criminal pelo processo datiloscópico,
a coleta e a utilização de informações para conhecimento e
controle da criminalidade no País e dá outras providências,
tendo
PARECER sob n' 74, de !993, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Pro~
jeto. nos termos de Substitutivo que apresenta.

-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 45, DE 1993
(Em regime de urgência nos termos do art. 336, "c", do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 45, de 1993 (n' 3.477/92, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que autoriza a transformação
de cargos vagos no âmbito das instituições federais de ensino,
abrangidas pela Lei n'7.596, de 10 de abril de 1987, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Relator: Senador Bell9 Parga_:

-4PROJETO DE LEIDA CÁMARA N• 68, DE 1993
(Em regime de urgência nos termos do art. 336, "c", do
RegimentQlnterno
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n•68, de 1993 (n• 3.632193, na Casa de origem),que acrescenta
parágrafos ao arL 27 da Lei n' 6.662, de 25 de junho de
1979, que dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação, e
dá outras providências. (Dependendo de parecer.)
-5PROJETO DERESOLUÇÂO N' 37, DE 1993
(Em regime de urgência nos termos do art. 336,
Regimento Interno)

''c'\ -do

Votação, em turno úflíco, do Projeto de Resolução n"
37, de 1993 (apresentado como conclusão de Parecer de Plenário, Relator: Senador Esperidião Amin), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a oferecer garantia à operação de crédito a ser· realizada entr_e a Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento - CASAN e o Banco do Brasil
S. A., na qualidade. de agente financeiro da União, no valor
de um trilhão, qU.ínhentos e setenta e quatro bilhões, setecentos e trinta e sete milhões e quatrocentos mil cruzeiros,
4estin,ada ,ao financiamento do Programa de Modernização
do Setor de Sanea_rp.ento - PMSS, naquele Estado.

Votação, em turno úncio. do Projeto de Leí da Câmara
-6n• 3, de 1993 (n' 965/91, na Casa de origem), de iniciativa _
PROJETO DELE! DA CÂMARA N• 73, DE 1992
do Presidente da República, que institui normas ger~is sobre
(:Em r~me de. urgência, nos termos do art. 336, "c",
desportos e dá outras providências, tendo
do Regimento Interno)
PARECERES, proferidos em Plenário, Relator: Senador
Ronaldo Aragão
Discussão, em turno úníco, do Projeto de Lei da Câmara
}? pronunciamento (sobre o Projeto): favorável;
n~ 73, de 1992 (n"~3/91, na Casa de origem), de iniciatiVa
- --21'-pronunciamento (sobre as Emendas de .Plenário):
do Presidente da República, que dispõe sobre os incentivos
favoráver às de n"S 8, 9 e 42; contrário-·às-_-de n«~ 1 a 7, 10
fiscais para a capa&~~ção tecnológica_da indústria e da agropea 17; apreSentando as Emendas n~'s 18 a 41, do Relator.
cuâria, e·dá outras providências. (Dependendo de parecer.)

;:_IX
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-?PROJETO DE LEI DA CÁMARA N'' 91, DE 1990
Votação. em turno únic;o, do Projeto de Lei da Câmãra
n' 91, de 1990 (n" 1.480189, na origem), que dispõe sobre
o~ Juizados_ Especiais Cíveis e Criminal e dá outras providêndas. tendo
PARECER, sob n" 322, de 1992, da Comjssão.
.
~ de Constituição, Justiça e Cidadani_a, favorável, nos
termos do Sub~titurivo que oferece.
(Dependendo de votação do Requerimento n" 414/93,
de preferência de votação do Substitutivo),

-8PROJETO DE LEI DA CÁMARA N" 145,DE 1992
Votaçtto, cm turno úoico. do PxojetQ_ 4_!.! Lei da Câmara
n·• 145, de 1992 (n" 3.J55192, na Casa de origem),' de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que cria cargos em comisl->ãn na Secretaria do Tribunal Regíonal do Tu~hÇtJho da 10'·'
Região, com sede: ~.:m Brasilia-DF, e dá outras providências,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n 65, de 1993, da Comissão
- dt! Constih~·~~ ,,, Justiça e Cidadania

-9PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÁO
N" 17, DE 1991
Votaçào, em primeiro tUrno, da Proposta de Emenda
à Constituição n" 17, de 1991, de autoria-do Senador Pedro
Simon e outros Senadores, que dá nova redação ao inciso
II do arL 40 da ConstituiçãO Federal.
- IOPROJETO DE LEI DO SENADO--N" 40, DE 1992- COMPLEMENTAR
Discussão, em turno ú_nico, do Projeto de Lei_do Senado
n" 40. de 1992_---:- Complementar, de auto:· do Senador José
Eduardo, que regulamcn.ta:dl~positivüs ~nstltU.CiOhãis ·que
enunciam normas sobre os pagamentos velo poder público
a seus fornecedores de bens e serviços, assim como a executores de obras~ e dá outras_ providências, tendo
PARECERES da Comissão de AssuntOs Econômicos,
sob n'" - 266, de 1992, favQrável ao Projeto, com emendas
que apresenta de n'" 1 a 3-CAE; e
-369. de 1992, contrário às Emendas oferecidas perante
a Me_sa.
-li-

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 119, DE 1992
<Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do
Regimento Interno)

De autoria do__S_eil.adill' Au.reo 1\ieUo, que cria o Parque
Nacional das Anavilhanas. (Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Está encerrada
a sessão.
( Levanta-sl; a sessã_o Ós 18 _hçr_qs e 3"5- ~ilinutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. BE·
LLO PARGA, NA SESSÃO DE !3/04!93, QUE SE
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o

SR. BELLO PARGA (PFL-MA . Pronuncia o seguinte
discurso.) -Sr. P-fesídente, Srs. Senadores o Jornal do Brasil
do dia 6 deste mês, em artig9 de fundo, :::.ob o título "Sinais
de Respeito", comentoU a poslÇãõ do Supremo Tribunal Federal na atual quadra da vida do país, em que lhe são submetidas
graves denúncias, entre as quais a de crime comum co_ntra
o ex-Presidente da República, Sr. Fernando Co\lof dti MeUJ.
e os que a ele se juntaram na desastrosa e lamen1 vcl aventura
de seu governo.
Peço vênia a v:-Ex", Sr. Presidt.:-nk, e aos meus nobres
Pares, para ler o referido artigo, o que passo a fazer.
••Sinais de Respeito' •

•·o Sup~emo Tribunal Federal é o órgão mais importante
da Justiça. E ele que sustenta, prcsc_rva e gf(ranre·a Com.tituição. Nele desaguam as questões legais mais importantes
e_ de solução transccdcnte. De sua firmeza, probidade e sahedoria, exercidas corno um sacerdócio. depende a estabilidade
do próprio regime. Por isto, exige-se para a nomeação de
seus membros notório saber jurídico c rt:putação ilibada.
Do fato de que suas decisões são írretorquíveis e inapeláveis- Roma locuta, causa finita- decorre outra exigência
fundamental: a de que suas delibl.!'raçõcs sejam tomada!j em
atmosfera serena_, livre do jogo de pressões. Ao se refl..!rir
ao Supremo, os jurisconsultos empregam palavras que denotam tranqüilidade, algidez e inviolabilidade. Rui Barbosa fala
em "sactátio da Constituição'' e Pimenta Bueno refen:-se
ao ..guarda da pureza?'_ da justiça.
Devemos ter cm mente estes nobres conceitos no momento em que a Corte Maior se apresta a decidir se aceita,
ou não, a denúncia da Procuradoria-Geral, por crime _comum,
contra Fernando Collor de Mello, PC Farias e outros mais
arrolados por crimes conexos.
Neste exato momento, é da mais alta importái1cia que
a cidadania e seus improvisados arautos refreiem suas ansiedades e prevenções e se levantem respeitosamente à el)tJada
dos juízes. Convért?- precisar que a Justiça é cega não porque
se desinteres"s~ do mundo, rrias pórq"llc ·não vê diferença e·ntre
as parte·s. Thomas Fuller dizia que não é justo o julgamento
quando o juíz é o sentimento.
- Mesmo em processo eivados de emocionalismo popular
como esse, o compromisso maior dos ministros é com o due
prOcess of law c com a formação da convicção em obediência
à respectiva consciência jurídica de cada um deles. O ritmo
do Supremo não pode c não deve ser imposto de fura para
dentro, pela grita histérica da turba isenta de responsabilidade
e desprovida de sabl.!r espcdfico, que apenas clama pelo linchamento sumário. Num julgamento assim, estaríamos condenando a própria justiça.
É inadmissível fomentar um clima de: constrangimento
moral e intimidação política em torno do Supremo, pois isso
equivaleria a levantar uma ameaça ao Poder Judiciário como
um todo.
Durante mais de um século, o STF arbitrou as pressõ~s
_do interesse coletivo, o conflito entre os Poderes c os choyues
entre os cidadão e os__ detentores do poder. Seus ministros
dirimiram conflitos entre a União e os estados, fí:scalizaram
a constitucionalidade das leis e dos atos normativos do poder
público. Ao_ encarnar um modelo para Justiça, o Supremo
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o Supremo Tribunal Federal - é bom que se diga . . :. . . é um
Tribunal que não pode sofrer de maneira nenhuma qualquer
influência política,_ou qualquer influência ext_crnª. E~ta Casa,
aqui, é diferente da Câmara dos Deputados:_~omQs políticos,
temos origens polítiCAs~ participamos de Um pr6cessoque,
às vezes, sem desrespeitar o texto legal, tem tônus e_vidente·
mente político, e por isso mesmo quero fa:z;cr este registro
aqui. Em nenhum momento. quando a Comissão Especial
foi implantada,_ aqui, no Senado para julgar o processo de
impeachment do Pre_sidente._Collor. eo_ete reclamou. muito gue .
não lhe estava sendo dado o direito de defesa, reagi com
veemência, na condição de Presiçlcn_te da _Çomiss.ão Esped~l.
porque se o processo teve celeridade ~m nenhm;n momento
houve descumprimento daquilo que estava preconizado _no
Código de Processo PenaL E o que está acontecendo, na
verdade, o discurso de V .. EX" é muito importante, porque
traz agora à colação este debate; é que a exemplo do que
aconteceu na Itália, em que elementos eiivol\7fdos em corrup~
ção, elementos da classe política c da classe empresarial foram
presos dentro de uma mecânica, evi4el'!temente, imposta pela
justiça italiana, ba.sta.nte_di(~rcnte da rnccânj~- t?r~~ilclra. Não
podemos modificar determinados privil~gios, a_ primariedade
do réu ou a situação de ter curso superior, tudo isso é urna
mecânica que existe dentro do sistema penal brasileiro. Hoje,
a visão da pena no Brasil é de readaptação daquele que transgride a norma legaL

O Sr. Odacir Soares- A questão da prisão preventiva.
O Sr. Elcio Áh:ares- Ex"tamente, a questão da prisão
preventiva, que não é mais regra geral. A prisão preventiva
é excepcionalíssima·. Logicamente, quando o Ministro limar
Gaivão concedeu o direito de seqüestro-dos bens nãO o Tez
no sentido de um pré-julgamento. É que ·a noima perial é
clara. Ela garante, na po~sihilidade de cxis_tir_U_m_à condenação
do réu. OS réus continuam na posse dOs be_ns, apenas estão
registrados. O discurso de V. Ex" é rn_ujto_ oporturio. Quero
dizer para aqueles que cultuam o Direito: para -aquCTes que
têm respeito profundo aos direitos do cidad.ão, que não poçlemos perder de vista isso. Hoje, o jUlgamento atinge o-cidadão
que não teve uma simpatia da opinião pública. Negar isso
seria negar o óbvio. Mas não podemos perder dt! vista aquilo
que é o direito sagrado da defesa. Qualqueicidad_ão brasileiro,
seja ele um ex-Presidente ou a pessoa nlais bumilde, tem
direito a uma defesa ampla. E-1?-ifuportante ·ctízCr isso, porque
eu já participei de alguns programas de televjsão que criam
a falsa imagem de que a Justiça só t! para -o- põhre; não para
o rico. Perante a lei todos somos igl.!-ais. É_ e\jdente que um
elemento que tem mais dinheiro pode constituir um advogado
brilhante__ c:: a defesa fica mais Cloqüerite c, às vezes, atê CertO
ponto, dar dinheiro na aplió.-Ção da pena. Isso assusta quando
vêem, então, à guisa de comparação, as prisões que estão
sendo realizadas na Itália. e aí se di~ que no Brasil não existe
Justiça, principalmente para as pessoas ricas. Não é assim.
Nes_te momento quero emprestar minha solidariedade a V.
Ex• Como modclito_advogado, uma vida inteira dedicada à
advocacia, estou feliz porque ·um Colega nosso- erige a sua
voz para defender aquilo que acho que exiSte de mais importante no respeito à cidadania: o direito de o cidadão ser julgado
imune e livre de qualquer tipo dt: pressão. V. Ex\ Senador
Bello Parga, por certo está produzindo, neste instante, uma
peça que ficará inscrita nos anais desta Casa córrio umadefesa
não só da cidadania, mas sobretudo uma afirmação de que
devemos, cada vez mais, cultivar os postulados de direito,
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porque sem a defesa do Q.h:ç;:ito na S!J.a. forma -p1ais plena,
a sociedade não será uma sociedade sad~a, ..
--0 Sr. Odacir Soares --'- V. Ex· me permite um aparte,
Senador Bello Parga.

0 SR. BELLO PARGA Senado-r Odacir Soares.

Ouçci V, Ex" com prazer,

O Sr. Odacir SQares- Na semana passada, li uma entre~
vista do Ministro Sydney Sanches, em que ele tecia considerações a respeito da pressão que se vem pretendendo fazer
sobre o Supremo Tribunal Federal. No caso~ o Presidente
daqUela alta Corte fazia referência específica a uma entrevista
que havia sido dada a uma publicaç?o - não_ sei se semanal
ou diária- pelo Deputado Benito Gãina_. Os cientistas políticos têm ressaltado, n_obre Senador, o papel cada vez mais
preponderante nas sociedades desenvolvidas, nas_sociedade_s_
democráticas, dos chamados subsistemas sociai_.s"" Dentre esses
subsistemas, os cientistas políticos resSalt-am COmo, inclusive,
sujeitos a urna reflexão ma_!or o subsistema social dos meios
de comunicação. Esses mesmos cieot_istas políticos , fazendo
referência aos casos de_ corrupção na Itália, e por último a
essilcusação de-envolvimento-do ex~Primeiro- Ministro italiano com a máfia da Sicfiia, reportavam-se ao fato óe que o
que está acontecendo na ltália seria um movimento interno
da própria sociedade contra_um subsistema soc_ial qu~_lá -~e
agigantou muito_ e que se transformou em uma verdadejra
coJ-P-Ciiaç<lõ, -que· é O subSistema social dos partidos políticos.
EntãO, V. Ex• traz à reflexão do Senado Federal questões
relativas ao papel, à competência do Supremo Tribunal Federal e ao respeito que este órgão deve merecer .da sociedade
brasileira como a mais alta Corte de Justiça do País. Essas
considerações são muito importantes na medida em que a
síntese de tudo isso chama~se estado democrático de direito.
À proporção que vivemos em um estado cha_m_ado democrático
de direito e culfuamos- e cultivamos as liberdades, _os deveres,
os direitos - essa interrelação natural que exiSte entre as
pessoas naturais e entre as pessoas jurídicas - , ·na mesma
medida em que postulamos uma democracia plena que funcio~
ne em um estado democrático de direito, estamos, naturalmente, fortalecendo as instituições, _dentre as quaiS. avulta
a 'instituição do Foder JudiçiáiiO. Gostaria de cl)amar a atenção, também, para um editorial do Jornal do Brasil, de cerca.
de dez dias atrá~, exatamente quando começaram essas pressões. Este Jornal, de maneira perfeita, eloqüente, muito bonita, tecia considerações sobre o papel do Supremo Tribunal
Federal, ao longo da História Republicana e ao longo da
História brasileira. De forma que. com essas- considerações,
gostaria de cumprimentar V. Ex'-', como o fez o Senador E leio
Alvares, pela beleza do discurso, das_reflexões, pela coragem
de tra-zer essa questão a debate porque ela é, __ sem _dúvida
nenhuma, muito oportuna.
O SR. BELLO PARGA - Agradeço aos Ilõbres Sena~
dores Elcio Alvares e Odacir Soares esses apartes âe _apoio.
Reconforta~me e me dá alento_ para prosseguir na minha
oração verificar que o meu pensamento está sendO co-mpreendido, sobretudo no que concerne-como muito bem assinalou
o nobre Senador ElciO Alvare~ - à distinção que há entre
os dois julgamentos: o julga"rnentO que exercerr{os ·aqui, a
sentença que prolatamos contra o Presidente da República,
num julgamento político feito em nome da Nação. Temos
que aguardar, agora; com a Nação, o julgamento sereno,
isento, do Supremo Tribunal Federal, à luz exclusivamente
-dos códigos de Direito da nossa terra.
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Retomo o fio da minha oração. Cabe lembrar uma citação
da preferência de um meu conterrâneo, o ex-Ministro Carlos
Madeira, magistrado intcgérrimo e culto, om dos dois maranhenses a ter assento na Suprema Corte, nesta centúria, a
quem procurei ouvir quando a minha consciência de cidadão,
a responsibilidade do meu mandato eletivo e o meu pensamento de político liberal me determinaram fazer e_ste discurso.
As palavras são do Ministro Thompson Flores, na homenagem
a Aliomar Baleeiro:
"Pior que dar unla solução insatisfatória a um caso isolado
é destruir o que Kant chamou a .. fonte do Direito" - a
confiança no Direito em geral e em seu caráter inviolável".
Não se pode exigir do Supremo Tribunal que abandone
as cautelas que a lei e a sua própria condição de mais alta
Corte de Justiça do país impõem, para satisfazer ao açodamento de alguns, talvez alheios aos modos e métodos do Judiciário.
O processO tóntra o Sr. Fernando Colfor tem curso normal na COI-fCSuprema do país, sem elisão Çe suas forg1alidades
e dos propósitos que o inspiraram. Nossa é a certeza de que,
tal como tem sido desenvolvido, será em breve objeto de
julgamento, com decisão proferida pelo equihbrio e alto saber
dos seus ilustres juízes. Para tanto, porém, é precíso confiar,
antes de tudo, no devido processo legal, que não é o comum,
mas o que está assentado no Regimento Interno da Corte.
Não esqueçamos as lições da experiência e o conselho
dos doutos, que nos mostram que em todo processo há a
possibilidade de agir e de se defender, mediante a distribuição
de meios, que colocam a acusação e a defesa enl igualdade
de posição perante o Juiz. Daí,n~o raro, as delongas, que
decorrem de exigêncí:is inafastáVelS -das partes, e da necessidade de atendê-Ias.
Em todo_ ess.e procedfm,ento, preservemOS j)rirriacialmente a integridade do Supremo Tribunal, que está cumprindo,
em sua inteireza, o seu tcgimCnto intúnõ. A-experiência dos
seus Juízes, a fidelidade de SS. Excias. ã missão· de julgar
· são a maior garantia de que aqueles que se desviaram de
seus deveres com a Nação, por seus atos e Omissões, aqueles
que se desmarginaram no exercício dos poderes que lhes foram
conferidos pelo povo brasileiro, serão severamente julgados.
Mas não nos esqueçamos de que mu_itossão os atos processuais
que ainda-serão praticados, muitas serão as .delongas, para
que a Corte chegue ao julgamento da ação penal. O importante é que o processo tenha o curso reginienfal, de modo
a chegar à decisão que a Nação espera, para expurgar da
vida pública quantos a enodoaram.
Trava-se, assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma verdadeira batalha judicial, que se desenroJa_de acordo com as
normas do Regimento Interno do Supremo Tribunal. Não
se trata de um julgamento comum, nlas-âe prácesso que,
atendendo à condição das partes, tem andamento pontilhado
de incidentes e delongas, até que se alcance o Plenário do
Tribunai,,em uma ou mais sessões.
_
~ _-- ·--_ ·
Aié, lá, não há por que exigir decisão- defiilltiva, pois
devemos ter em conta não só_ a condição dos réus, mas a
complexidade e a gravidade dos_ fatos~

O Sr: Jósatbat Marinho -Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. BELLO PARGA- Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador_, rnes_mo pondo-se à parte o caso do ex-Presidente Fernando Collor de
Mello, parece que o dis~urso de V. Ex~ assume grande relevo,
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porque o que está em foco, na verdade, é um procedimento
permanente do -Supremo Tribunal Federal. O discurso de V.
Ex~ nos leva à observação de que não devemos pedir ao Supremo, hoje, procedimento diverso daquele que a sociedade lhe
exigiu nos momentos de suspensão das garantias constitucionais. Aquela Corte foi, exatamente, nessas horas, o órgão
de garantía dos cidadãos. Todos vimos o que ocorreu em
1964. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus
a Miguel Arraes; concedeu habeas corpus ao Governador
de Góias_; o S_upremo mudou a decisão das cortes militares
para suprimir a condenação impoS-ta- a Caio Prado Júnior,
um notório comunista. E ouvi, na Suprema Cotte, para rnirihã:
satisfação, um Ministro bai<ino, como o Sr. Aliomar Baleeiro,
absolver um Professor de Economia, afirmando: "ensinar a
economia marxisfa ·n-âo é crime". Esses e outros fatos indicam
que o Supremo Tribunal Federal, se em um ou em outro
momento também cometeu equívocos, tem uma larga folha
de serviço em seu favor em defesa dos direitos do cidadão
brasileiro. O discurso de V. Ex~ faz com que todos nos juntemos às suas palavras para desejar exatamente que, como _em
outros momentos. o Supremo ·cumpra também, agora, c_om
serenidade sua alta missão.
O SR. BELLO PARGA -Nobre Senador Josaphat Marinho_, sou _m~ito grato pelo seu aparte , que robustece o quanto
-~_ip.ha aqui expendendo, e, também, pelo fato de que provém
de um jurista e professor de Direito dos ma: is- renornadOs
de nosso País. Fico deveras sensibilizado com sua valiosa intervenção. Seri~- faisã modéstia se não me sentiSse lisonjeado
com a participação de V. Ex" na minha oração,
Sr. Presidente~ prossigo, dizendo que a advertência do
prestigioso jornal é procedente. E o que a Nação espera,
Sr. Presidente, é que o Supremo Tribunal Federal possa julgar
com a segurança e a serenidade de sempre, à luz do saber
de seus Juízes, a ação penal que o Mfnistério Público intentou
c6ntta os membros do Governo deposto, recuperando a dignidade da vida pública do País.
Faça-se justiça, preservando-se a serenidade ·dos Juízes
e a majestade do mais alto Triburial do_ Brasil.

---=--O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. BELLO PARGA- Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Estamos ouvindo com
muito prazer a fala de V. EX", nesta tarde, aqui no Senado
Federal. Além da justeza dos princípios aqui estendidos. hâ
de se ressaltar a provocação que V. Ex~ consegue fazer a
outros Senadores que, assim, passaram também a intervir,
dando suas luzes às luzes de V. Ex~- Quero dizer que o papel
do Supremo Tribunal Federal avulta exatamente num momentÇ) como este. Muitas vezes, a população fica-sem entender
o papel reservado ao Supremo. Quando acontecem fatos extraordinários, inequivocamente iinportantes, avulta o Supremo Tribunal Federal no cenário nacional, exatamente capaz
de ser a decisão mais justa e adequada nascida naquele Colegiada. Por ali têm passado pessoas extraordiná~ia~, grandes
culturas, grandes formações jurídícas, mas, acima de tudo,
pessoas serenas, pois o que maiS se exige do Supremo Tribunal
Fedei-ai é exatamente a serenidade. Não há um bom Poder
Judiciário que não seja sereno. Não há uma boa dedsão que
não se baseie exatamefite na serenidade. No caso do ex-Presidente Fernando Collor de Mello, não há negar que S. Ex•
teve um julgamento. aqui no Senado Federal, sob uma visão
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política, sob a ética política. Não desccmQs aqui às minudência<> jurídicas, porque essas, tanto nos aspcttos cíveis. como

nos criminais, cabem, nesse caso exclusivamente, ao Senado
Federal. Aqui, era o processo de i_mpeachment, no Supremo
Tribunal Federal. uma ação penal, a reparação cível_, ou o
que mais possa acontecer, dentro dos princípios- como bem
acentuou V. Ex•- dos códigos brasitç_iros. No caso presente.
acredito que está cm jogo o Código Penal, basicam_~~~e o_
Código Penal via Código de Processo Penal, que norteia a
ação penal no DireitO brasileiro. Mas não havemos de esqueceras aspectos do_Direito Civil, notada mente no que con_cerne
à responsabilidade civil, penal c administrativa- esse aspecto
também ê importante- e há de chegar ao Supremo Tribunal
Federal para exame, via Código de Processo CiviL Tal foi
a complexidade que se gerou com a ati.vidade _çlo _chamado_
Governo Collor que, hoje. na apuração dos fatos. é preciso
um grande instrumental do Direito brasileiro- ora o DireitO
Privado. ora o DireítO Público. mas de qualquer maneira o
Direito brasildro. Vale a pL"na, nesta hora, ficarmos bem
atentos aos critérios -atin!!ntes àS responsabilidades-- responsabilidades penais, rcsponsabilidad es administrativas, a própria responsabilidade civil, tudo em jogo dentro da complexidade enorme de um número incalculáveL de atos, atos esses
q uc extrapolaram o Poder Público e foranl atingir os Fundos
de Pensão, entidades de Direito Privãdo, atos que foram atingir a Petrobrâs, uma empresa pública, dentro daquele princípio, tão mal inspirado no direito francês, que levou o Brasil
à criação de empresas e mais empresas públicas, nas quais
o Estado se traveste da condição dç pessoa privada, mas opera
sempre com as garantias do próprio Estado. Foram a tos irregulares pralicados no Ministério da Previdêncial como pude pessoalmente verificar ao participar de mais de uma comissão
de inquérito. De uma delas fui o Relator c obst::rvei_ como
a responsabilidade adminisfrativa fambém foi assumida em
face dos ilícitos praticados, durante o Governo~ no sctor ministerial. V. Ex• tem toda a razão 1 pelas condições especi~is
do caso, cm face do fato de o principal implicado ser o ex-Presidente da RepúbHca Fernando Collor de Mc!lo, quando ~acio
cina que o Supremo Tribunal Federal é o local exato onde
hâ de se fazer justiça. E quando se diz justiça presume-se
serenidade. O Poder Judiciário só deci9c _Çem quando o faz
a tranqüilidade de estar fazendo just_iça. O Processo !J~asil~i~?
é sábio, a ciéncia processual brasileira, quer seja no âmbito
cível, quer seja no âmbito criminal, é muito evoluída .. O Processo brasileiro vai num momento extraordinariamente importante, se comparªdo com legislação idênt_ica Qe outros pçlVos.
Dessa maneira, será possível, sim, que se cumpra essa expectativa de V. Ex'-..- não apenas à luz do regimento interno do
Supremo Tfibunal Federal, mas também, e acima de tudo,
à luz dos códigos brasileiros. Estes foram tão bem in.spirados
em certas horas que o- Código ComeréiaJ vem de meados
do século passado; o Código Civil _foi elaborado antes de
completarmos a segunda década do presente século; com relação ao_ Código Penal, que já dura algum tempo, já tentaram
substituí-lo, mas não _foi possível; o Código de Processo Civil
é jovem; o de_ Pro_cesso_ Penal, medianamente jovem. Esse
contexto de vádas gerações de juristas qUe contribuiram para
o monumento jurídico brasileiro é sábio. E garanto a V. Ex~
que o Supremo Tribunal Federal gozará de todo instrumental
para alcançar ·a santa expe-ctativa de V. Exa esta_tarde aqui
no Senado Federal. Parabéns a V. Ex• pelo discurso que pronuncia, pelo sentido de justiça e pela -própria serenidade que
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V. Ex" demonstra quando clama pOr serenidade também. Muiobrigado.

to

O SR. BELLO PARÇA- Quem agradece sou eu, nobre
Senador Cid Sabóia de C:arvalho, porque _a sub_st~_nçiosa iritervenção de V. Ex", recheada de argumentos jurídicOs dà~ais
absoluta clareza, auxilia a minha linha de pen~~!fiento ~d~
um fecho de ouro às minhas desvalidas palavras.
_ Mas eu nãO _gostaria d~ encerrar seni-_dizer que este meu
pronunciamento talv!!Z valha menos pelo que eu disse aqui
e muito mais pelos apartes dos meus ilustres colegas. Senadores Elcio Alvares e Odaci_r_S_oarç_s, expoentes das leis forenses. Josaphat Marinho e Cid Sabóia de Carvalho. _luminares
das letra~ jurídicas. Os nobres Senadores vieram em defesa
da minha tese e em _encarecimento do pensamento de que
precisamos resguardar, a todo transe,-~ magcsill4e e a dignidade do Poder Judiciário, em e"special do Supremo Tribunal
·
Federal.
Encerro, portanto, Sr. Presidente. rePetindo a parte final
daquele primo editorial do Jol."nal do Brasil, pelo seu cabi__ _ __ _
__
mento e procedéncia na conjuntura:
·~o Suprerrio" nãO pode e não deve ser acuadQ de maneira
irresponsável por organizações da sociedade civiL Estas já
__ CU!flpriram seu dever. Resta agora aguar~ar: a Corte maior
curriprirá o dela. E o fará na iinparcialidade, serenidade e
dignidade que a caracterizam. Os ministros estão con~cientes
de que a morosidade aproveita a quem -descumpre a lei, não
a quem tem direitos. Mas também sabem que_a preservação
dos direitos dos denunciados é ut)l pressuposto ~~_ençi<:t-1 do
estado de direito."
Muito obr:igado, Sr. Presidente e Srs. Senadores. __ _
ATO DO PRESIDENTE N' 17, DE 22-1-93
Que aposentou OJOSÉ-SOARES CAMPELO,Técnico Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe
Especial, Padrão V.
APOSTILA
Ãca alterado o fundameTito- fegai da concessão S!ã apoSentadoria. a que_ se refere o prese~ te ~~o. para in~l_u_ir a Resolução (SF) n' 77/92_
.
·
_. ·
· - · .·~.
Senado Federal, 3 de maio de.1993.- Senã4or1{um!!_erto
Lucena, Presid~nte.
ATO DO PRESIDENTE N• 31, DE 26-1-93
-Que alterou o Ato n~ 14, de 198b, publicado no
DCN. Seção U, de 11 de março de 19_86, que manteve
aposenada a servidora MARIA DO CARMO RONDON
RfBEIRO SARAIVA, no cargo isolado de provimento
ef~tivo de D_iretora, DAS-4.
APOSTILA
Ficá -alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria, a que se refere o presente Ato, para excluir a alínea
c do inciso III do art. 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, e o art. 524 do RegulamentO Adt::ninistrativo
do S_enado F_eder~l e incluir a alínea a do incisO III do art.
40 da Constituição Federal.
_
Senado Federal, 3 de maio de 1993. -Senador Humberto
Lucena, FÇesidente.
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ATO DO PRESIDENTE N• 34, DE027:1-93
Que aposentou HILTON EUCLIDES SOUZA RODRIGUES, Técnico Legislativo, Área de Segurança,
Classe Especial, Padrão V.
APOSTILA
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria, a que se refere este Ato, para incluir a Resolução
n" 77/92, do Senado Federal.
..
Senado F:.:::deral, 3 de maio de 1993 . .:.._SenadOr Humberto

Lucena. Presidente.

-

ATO DO PRESIDENTE N" 297, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outoçgãda pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973, c- tendo
em vista o que constado Processo nn 1515/92-6, resolve aposentar, voluntariamente, com proventos proporcionais aQ tempo
de serviço, MARIA THEREZA DA SILVAMOTTA, matrícula 1162, Especialista clll Indústria Gráfica Legislativa/Técnicas. Primeira Classe, Padrão IV/M19, do Quadro de Pessoal
do Centro GráfiCO-dó ·seDado Federal-CEGRAF, nos termos do art. 40, inciso III, alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com o art. 186,_ inciso
III, alínea c, da Lei n' 8.112, de II de dezemi:)ro de 1990.
Senado Federal, 3 de maio de 1993. -Senador Humberto
Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 298, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no u_s_o da sua compe-

tência regimental e regulamentar, em conformidade_ com a
delegaç_ão _de compe~~~cia que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diidora n" 2, de 4 de abril de 1973, e t~ndo
em vísta O que constadO Prõc;,esso n"0622!93-l, reso_lve aposentar, voluntariamente, HERACL!TO FRANCISCO DA SILVA SANTOS, matrícula 0820, Especialista em Indústria Gráfica" Legislativa!Técnicas, Segunda Classe, Padrão IV/M15,
do Quadro de Pessoaldq Centro Gráflco do Senado Federal
- CEGRAF. nos termOs do art. 40, inciso III, alínea a,
da Co'nStituição da RepúbÜca Fed~rativad.o acasil, combinado
com os arts. 186, 'inciso IJI, alínea a, e 192, inCiso I, da Lei
n' 8. Ji2, de 11 de dezembro de 1990.
.·
Senado Federal, 3 de maio de 1993. -Senador Humberto
Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE

N• 229,- DE 1993

O PreSidente do Senado Federal~ n_o_uso. da.sua competéncia.~rC~~ental e regu)amentar, em Ccu::'_~ormidªde com a
delegação de competência que lhe foi outorgaçla pelo Ato
da Comissão Dirctõra rio 2; de 4 de abril de 1973, _e tendo
em vista o que constado Processo n<:>QJ79/93~0, res.olve aposentar, voluntariamente, FERNANDOTI!OMAZ DA COSTA,
matrícula 0839, Esp_ecíalista em Indústria Gráfica Legislativa/Análise, Classe Especial, Padrão V/S30, do Quadro de
Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federa!- CEGRAF,
nos ter,mos do art. 40, inciso III, alínea3, da CoriStitui.ção
da República Federativa do Brasil, combinado coffi os_a_rts.
186. inciso III, alínea a, c 192, inciso II, da Lei n~ 8.112,
de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 3 de maio de 1993. -Senador Humberto
Lucena, Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE N" 300, DE 1993
O Presidente do Senado Federal~ no Uso de suas atribui·
ções regimentais e· ·regulamentares. de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada _pelo Ato
da Comissão Dirctora n" 2. de 1973. c de acordo com o que
consta do Processo n·' 007.85W93-7, resolve nomear MARIA
CARMELA TALENTO MOURA para exercer o cargo, em
comissão. de Assessor Técnico, Código AS-3, do Quadro de
Pessoal do Senado Federal, com lotação e L'Xercício no Gahinete do Senador Ruy Bac~lar.
_
_
Senado Federal, 3 de maio de 1993.- Senador Humberto
Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 301, DE 1993
O Presidente do _Senado Federal. no uso de suas atribuições, em conformidade com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Oiretora n" 2. de
1973, e tendo em vista o que consta do Proce-sso n·'
007.807/93-7. :resolve retificar o A!O p' 144~ de 1993, desta
Presidência, pUhlicadõ no DCN-II, de 26, de fevereiro de 19!.)3
para manterosenhorRODRIGO OCTAVIO DO AMARAL
SOARES no cargo, em comissão, de Secretário Parlamt?-nt<~r.
Código AS-I, do Quadro de Pessoal do Senado Federal. com
lotação e exercício no Gabinete do Líder do PMDB. Senador
Mauro Bencvides, a partir de 2 de fevereiro de 1993.
-Senado Federal, 3 de maio de 1993. -Senador Humberto
Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N" 302, DE 1993
O Presiderite do Senado Federal, no uso de suas atribuições e em conformidade com delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n" 2,
de 1973,- c- tendo em vista o que consta no Pro_cesso n"
007.902/93-0, resolve exonerar SONIA GERTRUDES DE
SOUZA do cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar.
.Código AS-1, do -Quadro de Pessoal do Senado Federal, ?!J
Gabinete do Senador Elcio Alvares;-Senado Federal, 3 de maio de 1993. -Senador Humberto
Lucena, Presidente.

a

ATO DO PRESIDENTE N• 303, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atrihuições, em conformidade com a delegação de compet~ncia que
lhe foi outorgada pelo A to da Comissão Dirctora n·' 2. de
1973, e tendo em vista o que· consta do Processo n··
007.902193-0, resolve nomear GERSON DA COSTA para
exercer o cargo, eJll comissão, de Secretário Parlamentar.
Código AS-1, do_Quadro de Pessoal do Senado Federal, com
lOtação e exercício no Gabinete do Senador Elcio Alvares.
Senado Federal, 3 de maio de 19~3. -Senador Humberto
Lucena, Presidente.
__
_
ATODO PRESIDENTE N' 304, DE 1993
O Presidente; çlo Senado FederaL no uso da sua competência regimental e. regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Dirétora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o ·que cOnsta do Processo n:· 007.163/93-2. resolve
aposentar. voluntariamente, o servidor ALAOR BARBOSA
DOS SANTOS, ocupante do cargo isolado de provimento
efetivo de Assessor Legislativo, DAS-3, do Quadro de Pessoal
do _Senado Federal-:- Parte Especial, nos termos do art. 40,
.inciso III, alínea c, da Constituição da República Federativa
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do Brasil, combinado com os arts. 186, inc~so ;rn, alínea c,
e 67, da Lei n" 8.112, de 1990, beni assiní ~m-o art. f1
da Resolução (SF) n' 87, de 1989-, com proventos proporcicmais ao tempo de serviço, observado o disposto no art.
37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado federal, 3 de maio de 1993. -Senador Humberto
Lucena, Presidente.
-

ATAS DE COMISSÚES
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO-

Ata da Reunião da Sessão Legislativa Extraordinária,
realizada em 2 de fevereiro de 1993

Maio de 1993

FEVEREIRO DE 1993, ÀS IIHORAS50MINUTOS,
QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE AUTORIZADA- PELO SENHOR PRESIDENTE, SENADOR
LOUREMBERG NUNES ROCHA.
O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes Rocha) -neclaro aberta a presente reunião da CQ_missão de Educt~ão,
do Senado Federal, para exame do Projeto de Lei do Senado
n~ 67!92, de autoria do Senador Darcy Ribeiro e outros, que
estabelece as diretrizes _e fixa as_ bases da edu~ção nacíonal.
Concedo a palavra ao nobre Relator, SeflaÓor Cid Sabója
de Carvalho.
- O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- (leitura
do relatório pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho.)
. __
Pergunto aos Srs. Senadores se querem uma descnçao
minudente dG cada emenda ou se querem, apenas, acampanhar o resultado do trabalho da Relataria. (Pausa.)
Consulto _o S__r. Presidente.
O SR: PRESIDENTE (Lourembcrg Nunes Rocha) Com a palavra algum Senador que queira se manifestar.
O SR. JOÃO CALMON- Sr. Presidente. já que ouvimos um relatório tão minucioso, não nos Custa nada_csfender
mais um pouco para ouvir sobre as emendas.
O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho).:_ (leitura
dos pareceres e das emendas._)
-Sr. Presidente, agora vem o relatório das emendas a provadas e rejeitadas que não necessita ser lido.
E se
t e, o parecer, Sr. Pre st"dent e, que conclu·ela apre1 p
.vação do brilhante projeto do Senador Darcy Ribeiro, com
todas estas modificações, que tornam o projeto de autoria
do Senado Federal.

Às onze horas e cinqüenta minutos do dia dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e três, na sala de reuniões
da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, Sõ"§_-~J?E"ésldência
do Senhor Senador Louremberg Nunes Rocha, reúrie-se a
Comissão de Educação com a presença dos ·senhores_ Senadores João C:a!mon, Áureo Mello, Bcllo Parga, João Rocha,
Darcy Ribeiro, Franciscb Rollemberg, Louremberg Nune.s
Rocha, Meira Filho, Garibaldi AI\ os Filho, Saldanha Dem,
lonas Pinheiro, Cid Sabóia de CarValho, Levy DTãS,-~vã Blay,
Lavoisier Maia, Valmir Camp_elo, Wilson,Martins, Mauro Benevidcs, Presidente r,o Senado F:ederal, Alvaro Pacheco, Flaviano Melo, Marco Maciel, José Fogaça e E~uardo S~plicy.
Deixam de comparecer por motivo justificado os Se-nhores
Senadores Alfredo CaritpóS,Juvêncio Dias, Mansueto de Lavor, Humberto Lucena, AmirLando, Josaphat Marinho, Júlio
Campos. Almir Gabriel~ 'l'eÇ>tônjo_Vilela Fil~?·_ Júni~ Maríse,
Amazonino Mendes e Jarbas Passarinho. Havendo número
·
·
regimental, o Senhor Presidente declara a~ertos_os-traJ)alhos,
passando à apreciagão do Projeto de Lei do Senacj_Q __n" 67,
de 1992, que "Estabelece as Diretrizes e fixa asbases da
-O SR. PRESIDENTE (Lpuremberg Nunes Rocha) Educação Nacional", de autoria do Se~hor S<;:nador Darcy Em discussão o relatório e o parecer.
·
Ribeiro, concedendo a palavra ao Senhor Senador Cid Sabóia
Tem a palavra o Senador João Calmon,
de Carvalho que, na ·qualidade de Rel;:ttor, ei?J-ite__ par~cr
-O SR~ JOÃO CALMON- Sr. Presidente, Srs. SenacJofavorável ao projeto, com as Emendas de no;& 12, 14, 15, 19 res, o projeto apresentado pelo eminente Senador Darcy Ri-_
a 26, 28, 38, 43 a 51, 56, 58, 60, 69, 74, 75, 83 a 85, 87 • beiro representa, sem dúvida alguma, uma contribuição inesti91 a 93, favorável com Subemendas às d_e n-?!1- 41, 76 a 82, mável, valiosíssimo e inexcedível à causa da educaçãO em
86 a 89; favorável cm parte às emendas n~ _30, 42, 52 a 55, -nosso País.
57, 59, 61, 62, 67 e 68; apresentando ainda, Emendas de
Várias vezes já me senti domi:nãdo por uma dúvida ao
Relator de n:s 95 a 100; contrário às Emendas de n<.>!' 1 a procurar definir o professor, o senador, o mestre dos mestres,
11, 13, 16 a 18, 27, 29, 31 a 37, 39, 40, 63 a 66, 88, 90, Darcy Ribeiro. Não sei se S. Ex' é estrela de primeira grande94 e pela prcjudicialidade do PLC 51/9Jl, DIV 03/92, PLS -za, se é astro ou um sol radioso. Tudo que se possa pensar
48/91, 109/91, 195/91. 200/21, 215/91, 235/91, 25019l, 2.89{9_1,
em relação a essa figura fora de série e que é motivo de
384191, 408191 e 88/92, que tramitam em conjunto. Usam ?a orgulho para todos nós, brasileiros, tudo o que se_ aiga no
palavra para discutir a matéria os Senbor~s SenadoresJoao sentido de exaltar Darcy Ribeiro é pouco.
Calmon, Darcy Ribeiro e José Fogaça. Enc.err~da a discu~são,
Esse esforço que S. Ex" realizo I,!_ em tempO- iecoi-de é
o Senhor Presidente submete o parecer a votação notnínal, sem dúvida nenhuma a contribuição mais importante_ apresensendo aprovado por dez votos, pasSando em seguida à votação tada até hoje, para termos, ffrlaliriehte, no País uma lei de
do texto final do projeto _que é igual!Dente aprovado. Nada diretrizes e bases digna não apenas do Brasil do presente,
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determina que que ainda apresenta tantos aspectos melancólicos, mas tarn~
as notas taquigráficas sejam ·anexadas na íntegra e·· encerra béro em relação ao Brasil do futuro.
_
a reunião, lavrando eu, Francisco G_uilh~rme Ribeiro, SecreA Câmara dos Deputados está debruçada sobre_ u.tyt_ p~o
tário da Comissão, a presente Ata que lida e aprovada será jeto de lei de_ diretrizes e bases da educação há cerca~ de
assinada pelo Senhor Presidente. - Sen.ador _Loubermberg cinco anos._ Aparentemente, nobre Relatora, Deputada AoNunes Rocha, Presidente.
____ gela Amin, são quatro anos, mas, na realidade, são cinco
anos. EStou Jiesta Çasa há apenas 30- anos: _çlois mandatos
ÍNTEGRA DO APAN!-IAMENTO TAQUIGRÁFICO.
na Càmara dos Deputados e três mandatos no Senado Federal.
ANEXO À ATA DA REUNIÃO-DA SESSÃO Participei da Assembléia Nacional Constituinte e vi cs>mo nasLEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA COMIS- ceu o Projeto de Lei de Diretrizes e BaseS à época da ConstiSÃO DE EDUCAÇÃO, REALIZADA EM 02 D;::- tuinte.
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Entretanto, ouso fazer algumas ponderações, apesar da
Vários constituintes, todos da área de educação, tomaram
a iniciativa bem antes da promulgação da nova Carta; dirigi~ minha falta de autoridade, sou apenas um lutador da causa
ram-sc a várias unidades da Federação, promoVeram simpó- da Educação, e não um educador.
sios, recolheram contribuições durante cerca de um ano _e
Sob certo_s aspectos, creio que tenha sido útil esse atraso,
meio, antes da promulgação da nova ConstituiÇào. ·Nesse es- conforme já salientei. Pedindo desculpas mais uma vez pela
forço meritório, empenharam-se, bem me lembro, o Depu- minha falta de autoridade para opinar sobre um documento
tado e Professor Oétáviõ "Elíseo; de Minas GeraiS, o DePutado de tão extraordinária relevância, tenho a impressão de que
Hermes Zaneti, do Rio Grande do Sul, o Deputado Jorge o ideal seria que a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Hage, da Bahia. Portanto, não estou exagerando nem inflacio- fosse aprovada pelo Congresso Nacional após a revisão constinando o tempo de tramitação que realmente foi esse, cerca tucional, que está muito próxima.
A Constituição de 1988, a Co.o_stituição Cidadã, a- que
de quatro anos, mas o esforço começou antes.
Entretanto, quando esse trabalho se iniciou na Câmara se referia o Inolvidável, o inesquedvcl Lider Ulysses Guimarães, foi elaborada num outro clima, antes da ocorrência da
t:los Deputados, ainda não havia ocorrido no mundo uma das
revoluções mais importantes da história da humanidade:_ a revolução que acarretou a derrocada do comunismo.
Naquela época, fui não apenas testemunha ocular e audiderrocada do comunismo na antiga União Soviética, hoje Comunidade dos Estados Independentes. O mundo mudou de tiva, fui também protagonista de episódios que nunca foram
divulgados e, desgraçadamente, crei'? que haja alg)J.n1a razão
forma extraordinária depois desse episódio de fabulosa importância. Por isso mesmo, creio qlle deve ser repetido mais irilporta-nte para isso. Esses acontecimentos jamais foram rl.!uma vez aquela sábio provérbio: "Deus, às vezes, escreve gistrados em rádio, em televisão. em jornais, em r'evist.u::;,.
E, obviamente, não VOu ter tempo de citá-los aqui.
certo por linhas tortas".
Mas quis prestar um depoimento para a história da Educa~
Foram tão amplas, tão profundas as modificações do mundo depois desse episódio que creio que foi até útil, desejável ção no Brasil como lutador, e não como educador.
e valioso que tivesse havido esse retardamento no âmbito
Aceitei um convite do Ministt!ri_o da Educação, e do INEP
da Câmara dos Deputados. Eu não chegaria ao ponto de - Instituto Nacjonal de Estudos c Pesquisas, criado pelo
inolvidável mestre. Anísio Teixeira. Esse órgão.csteve numa
torcer para que a Câmara foSse bater Orecorde do primeiro
projeto de lei de: diretrizes e bases,_ que tramitou cerca de certa época sob a direção do Professor Darcy Ribeiro ou·
11 anos -não foi mestre Darcy'?
-do Professor Lourenço Filho, não tenho muita certeza. Eles
pediram a educadores que prestas?em depoimentos sobre a
sua atuação na área de educação. Q primeiro a ser convidado
O SR. DARCY RIBEIRO- Treze anos.
era tiro sol da educ_ação brasileira, eshela de primeira grandeO SR. JOÃO CALMON-Treze anos. A briga de Carlos
za, Professor e Deputado Florest;:m Fernandes.
Fui o segundo a depor e revelei, naquela oportunidade
Lacerda. Gustavo Capanema. Mas essa tramitação, no âmbito-tudo o que disse foi grav<:Ldo.errt áudio e _vídeo -tudo
da Câmara dos Deputados, de quatro ou cincó anos, realni.ente
o que não foi possível ser divulgado na Constituinte_. Por
deve ser saudada com muita efusão. ''Deus escreve certo por
isso mesmo entendo que, se acelerarmos demasiadamente a
linhas tortas".
·tramitação desse. enriquecedor projeto, talvez -_digo ~alvez
Creio que esse atrasO, e_sse ritmo Ientóc, tu-do isso não
porque conheço a minha insignif.ic;â_ncia ria--ãrea educacional
nos deve deixar profundamente infelizes; ao Contrário. O eS-não estejamos prestando o maior serviço a essa causa da
forço realizado pelo mestre Darcy Ribeiro foi realmente exqual depende tudo no Brasil: uma distribuição mais justa,
traordinário.
mais- humana, mais equitativa da renda nacional, .edu_cação
Seria preciso que alguém estivesse na área da insanidade
da classe política, pois sua maioria esmagadora_ e_stá despremental para subestimar a importância, realmente, transcenparada para o exercício de seus_.maridatos.
dental desse trabalho.
· Creio, portarito, que a idéia que está sendo analisada
Não sou educador - e proclamo invariavelmente que
neste momento talvez possa ser objeto de uma revisão e seria
não o sou_-, sou apenas um lutador da causa da Educação,
a aprovação imediata - em duas, três ou quatro sessões atuando numa linha limitada, que é a da ,batalha da tentativa
deSse texto a se'r· eriviado ao plenário do Senado. Como o
de obtenção de verba~ mais vultosas para a manutenÇão e
Regimento Interno do Senado, nQ seu art. 58, § z~. inciso
desenvolvimento do ensino.
-I, determina colli 'a' maior clareza que_ baSlará a assinatura
Conheço as minhas limitações. POrtariio,-Só-me-smo cóm
de nove Senadores p'3:ra que esse p-rojeto no plenário do Senaa colaboração de especialistas da área de Educação aqui do
do fique aberto ·f>ãr'a apresentação •de emendas, não creio
Senado e de fora do Senado poderemos realizar um grande
-qu-e' ésse ritmo de blitz, es_se dtmo tão acelerado e que é
trabalho.
"jilstifid.vel dentro da lentidão da tramitação de outros projetos
Aqui no Senado, por exemplo, temos a figura notável
de LDB na época de Gustavo Capanerna e de Çarlos Lacerda
de educador, Doutor em Educação, nosso companheTiõ-da
agora mesmo na· Câmara dáS D.Cputados. Por isso mesmo
Assessoria, Professor Cândido Gomes,_ que também deu uma
não estou fazendo nenhllma proposta concreta. Estou fazendo
colaboração ao mestre dos niestrcs Darçy-Ribeiro, além de
com a maior huffiildade -pude proclamar as minhas limitavárias outras figuras importantes da Educã.çáo que participam
- ções. minhas deficiências na área da educação- estou fazendo
dos quadros do Senado.
essa reflexão, essa ponderação_.
Obtive também alguma colaboração de educadores for:a
dos nossos quadros._Por isso mesmo apresentei vãrías emendas
A idéia de que não seria cem por cento desej~vel a apro~
que o nobre Relator e autor desse projeto acolheu com a
vaç<1o desse rico e-valiosíssimo pi6jeto aittes da revisão constitucional talvez pos-sa ser acolhida. A Constituição de 1988
generosidade que lhe é característica.
foi elaborada à luz de outros fatos, outros acontecimentos
A minha atitude em relação a este projeto é altamente
e, comO o mundQ-tnU.dou, é necessáriO -que -rióS- na revisão
construtiva, é de louvação, é de elogio entusiástico.
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constitucional- realizemos um esforço para aprimorar ainda
mais o trabalho feito até agora na Câmara aos- Deputados
e essa extraordinária contribuição que o mestre dos mestres,
Darcv Ribeiro, está nos do.ndo nesse mome-nto: '
Citaria só um exemplo rápldo'-e gosto· de fêntar estar
st:mpre com os pés no chão e não na estratosfera. Só um
fato concreta para demonstrar que várias coisas que existem
na Constituição atua( devem ser modificadas até mesmo antes
de uma nova Lei de Diretrfzes c Bases da Educação Nacional.
Sei que a aposentadoria dos professofes é umci Criação
- di ria aposentadoria precoce - desculpem-me a violência
do adjctivo- é anterior à Constituição de 1988 que confirmo-u
essa considt:rada conquista do magisterto: Apesar de_ ser. leigo
em tt:rmos educacionªis, nenhum país do mundo garante aposentadoria a professoras após 25 anOs de trabalho e a professores após 30 anos de trabalho.
·
Ainda ontem ou anteontem, alguém me indica_ya_urn _artigo da Constituição cubana- se eu estiver çrrado"; por obséquio. os mestres aqu-i presentes me .corrijam -:-:-• de regime
socialista, onde existe essa exigêncja: de- 'J,S anos de_ trabalho
para professoras e 30 anos. para professores, rrias é fixada
uma idade limite: nenhuma profc.ssora pode aposentar-se com
menos de 50 anos e qenhum professor pode apOsentar-se com
menos de 60 anos de id,ad.e.
Confesso que não folhet;:i a Constituição --de Cuba .. que
ainda é um país socialista que conseguiu êxitos Cxtraord.inádOs,
incontestáveis. _Q mais dclirançe, reacioná_riO e retrógrado direitista não pode deixar de- re_conhecer que_ Cuba realmente
l-lvan~ou. de maneira extraordinária, nas áreas de educãÇão
c saúde.
··
··
-' - Eu poderia dar mais d~)O,exemplos, mas a minha sugestão é muito mais um apelo, para que todos_nOs, nã rC1,1qi?o
de hoje, assumamos um compromisso de dedicar a estt:; projeto
riquíssinió. valiosíssimo dqs eminentes S_enadores Darcy Riheiro. Marco Ma.ckl,. que. foi um notável Ministro da Educação. c do jurista eminf;qte) nosso col_E;:g~· Maurício Corrêa,
hoje emprestado ao Poder Executivo, para_, na base do esforço
cooc..:-n~rado, podermos ,debruçar mais.algum tempo_ sobre
esse projeto. A aprovação rapidíssima, em tempo- tec,orde,
em ritmo d~ blit:t:.daqu; para diante --porque até .agora; o
ritmo lembra mais o te_mpo,do Gu-?tavo Capanema e do Carlos
Lacerda - para realizarmos_ esse esfo.rço ,concentrado, que
obviamente não poderá terminar ainda_ este ano, dei>;a.JldO
que a _Câm~ra dos Deputados prossiga nos s_eus esforços_ para
concluir a. sua tare:fa~ çrc~q que estejamos dando uma c;ontribuição razoável para_cau~'l- da educação..
·
Ê tão raro termos o prazer do quorum na nossa Co"misSão
de Educação, que há sempre a tentação "de aproveitar essa
exceção para fazermos algumas ponderações. Créio que, -_corn
essa sugestão. não est~mos procurando torpedear um esforço
realmente extraordinário -do professor e. mrstre .dos mestres,
Darcy Ribeiro; -do Senado Marco Maci~l~ do Senador Maur(ci_o Corrêa. e do outro n:testre dos mestres que-é o Professor
Fernando Henrique Cai:d0$0. _Fica aqui ~._minha sugestão,
com a profunda convi_cç<1,Q de que, se cumprirmos o projeto
·4uc está sendo objeto.d.e cogitação hoje, cQm a grande aceleração real da tramit~ão çlesse projeto, vamOs tei-"de enfremar
uma batalha no plenário,~ sabcm_os das d~ficiênciaS do funcionamento do plenário, da diHculdade de obt~nção 4o quorum.
Fica, aqui, com meu pedido de perdão ao meu me_stre,
esta figura estelar da .educação brasilcirã. 1 orgulho de todos
nós - não apenas brasileiros porque _ele ê "uma figura de
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projeção nacional- esta_ humilde, despretenciosa e desaut9rizada colaboração. Perdoem-me.
O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes Rocha) ~CO~ceà~i a palavra ao au.t~r do projeto.
O SR. DARCY RIBEIRO -Sr. Pre;identc. Sr. Senador
Marco Maciel, co-autor juntamente comigo deste._projcto.
$r. Senador Cid Sabóia_ de Carvalho q_uc teve a bondade de
acolher o trabalho que fizemos e, com uma atiúidc- de solidarieaade muito bonita, acolheu também o parecer ciUe tinha
preparado o Senador, FcrnandQ rienrique Cardoso .e. tl!v~ a
paciência também de aceitar o esforço_ que nós fi"zcmos, com
a Assessoria do Senado. para digerir as d~fcrentes.elnendas,
num esforço realmente extraorclinário. E por fim. principalmente, meu queridíssimo Senador da EQucação, João Calníon, por quem tenho um imenso respeito e a quem charrio
sempre de Senador da Educação e o Brasil sabe de que eu
__ não estou mef!tindo. Foi esse homem que assegurou as bases
mate-~iais para que a educação brasílcira se fiz~sse.
E preciso que o Brasil venha a gastar mais, mas não
conseguiu gastar ainda o que o João Calmon propôs. É um
Çalmon vigilante. Ainda, agora, outra vez. os tecno_Çratas
_ quiseram tirar reCurs-oS que, COnstitucionalmente, pertencem
à educação e {"Q_i.a sl!a vigHâ~~ü1..-:- inclusive, fiqu~i meio
_envergonhado quando S. Ex• vCio-·me co-ntar porque também
eu devia ter a obrigação de ver e não teria visto __ _:_ que-evitou
a aprovação desse despautério .. d!!~Se ~bsurd9 de que urna
tremenda massa de recursos que estará disponível se perdésse
pata a educaç_ão. Não fosse a vigilância diuturna, vital do
nosso Calmon.'
João Calmon, meu querido Senador, primeiro que_ro dizer
que eu adoro que-v. Ex~ me elogie_. Eu sou carente, tarentc
de elogio e carente de carinho. Eu n_ecessit~_ d}SsO.~' quando
·V. Ex• me elogia, assirri, tão àsttonohi.itamentc, chamando-me
de estrela, de asp-:o·, _eu gosto muito: Quero ter·oUtr;:rÓÍJortunidade de .ouvir coi_5:as as~im porqUe cu sou carente." Eu sou
homem até bem elogiado, b~nl aceito _nQ- 'inuridb, mas
é que, no fundo, eu tenho urria.descõnfianç·a de nlirri mcsíno.
não Creio em mim. Então, esta carência faz com qUe e_U-precise
-ouvir, de vez ~m quando, alguêm dizer bem d~_.m~m. Sofro
inuifo quando escrevem contra ffiim.
Há pouco tempo, saiu um 'livro que não üifa--.ae-mtmnurf! ass~Iito de que trato, fiquei envergonhadíssiOf<;}. não dormi à noite e -penSei: "SoU dS!scartável, podem tratar desse
ass-unto sem (;::~.lar de I!Lim". FíqU.ei hófrórizado com a hipótese
de ser descartável.
·.·Pois bem; por isso mesmo· é que neces-Sito riiúito desse
alento e, quando o alento vem de um homem como João
Calmon, é tanto melhor, é tanto mais bonito, é tanto mais
-gratificante.
--- ·

um

Estou neste _assunto de educação e de di,retri~s básicas
há 40,anos. Participei intensamente, com o-Sr. Anisio T~íxeira.
da luta pela primeira Lii__de P\retrizes e Bases d_a Educação.
De um lado, es.tavam Carlos Laçerda e D. Helder Câmara
que, naquele tempo, era de um Igreja que tinha uma posição
diferente da sua opinião de hoje, mas era aquefa -posição
privatista. De outro lado, estava Anísio Teixeira, e_stava eu
como seu auxiliar e com _ele aprendi sÓbre educação..
Por uma coincidência puramente episódica, eu estava no
Ministério da Educação quando a Lei foi promulgada e fiz
as sanções no vetO - redigi essas sanções - ~.fui eu que
~._a pus em exercício. Isso me deu a oportunidade de instalar
o primeirO Conselho Federal de Educação_, de_ cri~r.O$_prime:i-
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ros fundos de educação c uma coisa ~uito lionitã-: nÕ breve
período em que estive no Ministério, consegui que, naquele
ano, se gastasse 11.4% -quase que alcançamos os 12% da
obrigação constitucional de então. Foram gastos 11,4%. Essas
verbas depois caíram a 4,7% e estão por·a:r-:-_
O SR. JOÃO CALMON __:.Naquela época, e r; só 10%
que a Constituição determinava.
O _SR. DARCY RIBEIRO- Mas a

Lei -de

Diretrizes

e Bases tinha passado para 12% c conseg'Ui ~1,4%-. R._calrÕente,
foi uma coisa cxtrao~i'dinária que Uunca mais se re-petiu. Pois
bem, o fato de eu ter posto em exe_cuç_ão_ a _lei, faz com que

eu fique vinculado a ela.
Estava eu no exílio, quando a Lei _de_ Educação ou a
educação brasileira bateu-me às-coStas,chamando minha atenção. Isso aconteceu cm Paris, quando, nu!l'la reunião da Unesco, um sociólogo argentino çlísse §ligo _a respeito do Brasil
depreciativa, que eu não teriã tolerado, m_~s _tive que fa~-lo.
Ocorreu que uma pessoa fez o _comentário Ae_ q~e _o_B.rasil
tinha saltado de quatro para· Oito séries- ~o EJ!SÍQO Fundame-qtal. E o_ argentino fez uma pilhéria a'! brasileiro. Realmente, aquela era uma vontad~_g~nerosa,_ urna, _atitude fantástica aspirar oito anos. Passar de quatro a oito anos é uma
total impossibilidade. As outras nações, ·para oferecerem um
ano a mais na educação obrigatória, levaram anos de preparação do professorado c do material didático. Aquela generosidade, portanto, não funcionou. Fiquei preocupado e nada
podia fazer a esse respeito. Várías vezes, como ex"ilado, no
exterior, sentia o desejo de estar aqui, pata parücipar de
debates, para participar das lutas nacionais. E cu estava lá
de mãos c pés atados, e era impossível para mim ter qualquer
influência sobre a questão.
Cheguei aqui há dois anos e, durant_e e~e te,rnpo, _J:!linha
preocupação fundamental foi a Lei de Diretrizes e Bases.
Não são apenas dois anos, porque, se somo a isso os meus
quarenta, pois há quarenta anos que estoU trabalhando nesse
assunto. Se somo ·a esses quare"i"lta os _qU:arellta em EQucação
e os cinqüe"nta do Senador João Calmon, que ajudou a Jazer
a lei, se somo a experiência do meu querido amigo Cândido,
um dos mais extraordináriOs asseSsores desta Casa, e a de
outros•como, por exemplo, a do Fernando, a da Miriá do
Céu, que estão na Educação há anos. teríamos um resultado
de cem '!-nos. Há um sé_culo de experiênCia acumulada atrás
desse projeto, atrás desse texto. Eu tenho orgulho dele.. Tive,
ontem, urna dessas idéias· poéticas, exageradas,- que temos
sobre nós mesmos, sobretudo, um homem vaidoso como eu.
De repente, pensei: Mas é algo dimiúrgico. Vem de Deus .•
O que é a divindade senão aquele instituidor dã.s leis? _O
feixe- de leis que organizou a realidade, que fez o mundo
e que, sob sua pauta, para que o mundo se transforme. Vamos
fazer uma: coisa demiúrgica! Essa lei vai defender o destinode quarenta milhões de brasileiros. A máquina da Educação
é de quarenta milhões. Alguém me disse: -.M.ais do que
a população argentina. São quarenta milhões! &~ __somamos
as crianças que estão na escola, os professores. os formãdorcs
da Educação, veremos que se trata de uma imensa máquina.
E apodrecendo, ruim, má, de: um ensino prirriário qUC-não ·
alfabetiza nem 50%, nem em São Paulo. O ensino médio,
reduzido há trê_s anos, não funciona. Os àlunos -ficam Preparados de maneira cada vez pior para ingressarem na universalidade. Quanto ao Ensino Superior, repito seinpre: na maior
parte dos casos, o professot faz de conta que ensina e o aluno
faz de conta que aprende. Pode o Brasil ir adiante com essa
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pedra amarrada no pé, nesse momento em que os Estados
Unidos transformªram toda a sua educação para competir
com o Japão e a Alemanha? Se os Estados UnidOs, que têm
urna extraordinária escola pública. fazem esse esforço, imagina
o Brasil!
OS Estados Unidos acabam de fazer urna coisa violentíssima. O Presidente anterior estabeleceu um exame de Estado,
- ou seja, todas as escolas têm exame de Estado. Não se trata
_ de exame para o aluno, mas para a escola e para-o professor.
Esse tipo de avaliação é de uma importância enorme. E podemos continuar curo a educação que temos? Peço, então, ao
meu querido Senador João Calmon que medite sobre isso.
Qual foi a minha atitude, quando cheguei nesta Casa e comecei
a ·estudar o programa em que eu podia falar enquanto Parlamentar? Foi preparar emendas para o projeto da Câmara.
O Senador João Calmon tem conhecimento disso. Preparei
quarenta e uma emendas, aquelas que me pareciam indispensáveis. Levei-as à Câmara. E, durante meses, naquela Casa,
falei çQm os DepUtados, tentei convencê-los para o que me
parecia indispensável. Por que eu fiz isso? A minha convicção
_ era e é a de que se a lei que está na Câmara for aprovada
é _um desastre para o Brasil. Ela é capaz de durar 20 anos
e é desastrosa. Não é desastrosa porque manda matar pro-fessor não; é desastrosa porqUe ela congela uma educação
ruim. ela congela uma situação na educação que não fú-nclona.
Então, realmente eu fiz todo o esforço, onde_ era devido esforçar, na Casa que era apropriada. porque a lei estava lá. Eu
tentei tudo que era possível para ganhar essas 41 emendas
que tirariam os perigos maiores, que abriria alguma coisa,
alguma possibilidade de~. educação pensar em si mesma. Mas
a Câmara não pensa em si mesinb ela congela, ela não muda
nada, nada, no sistema que aí está. Ou seja, ela permite
que as escolas contiriuem ruins, que a formação do magistério
continue péssima, -que o ensino médio contirttie dePauperado
Como está e que o ensino superior seja a mentira que é.
Isso _é perigoso para o País? Ê perigosíssimo para o País.
Nós estamos entrando na nova civilização fundada na ciência,
fundada na técnica, fundada no saber. Nõs não entraremos
nessa futura civilização cottnre-ducação que temos-, fazendo
- com que mais da metade dos brasileiros sejam incapazes de
ler, escrever e contar. São incàpazes mesmo. E a máquina
que está aí não é capaz de alfabetizar o brasileiro. Não é
capaz. Por tudo isso era indispensável ganhar na Câmara.
s minhas 41 emendas foram misturadas com outras 1.200
emendas e examinadas como se teve de examinar. Foi impossível Então, em fuflção disso, em função do fato de que o
meu esforço não teve t!xito, seria tãlvez pretensão de um
Senador se meter ·na Câmara dos Deputados para conseguir
tran~formaçóes tão substancíais? Bom, perdi. Que fazer? Cruzar os braços? Eu tenho 40 anos nisso. É meu destino, é
·ctestino do meu País. São 40 milhões de crianças, sobretudo
na escola. Era preciso fazer alguma coisa. Por isso _que eu
fiz essa coisa de mau gosto. Pedi a ajuda do Senador Marco
Maciel e disse: --.Olha, temos de tentar, no Seriado, faze-r
alguiri.a coisa, não fazer um projeto. mas o projeto foi feitO.
Um projeto aberto. Eu não tt!nho orgulho disso, mas digo
aos senhores objetivamente: o projeto que apresentamos não
tem nenhuma novidade. Nada do que está ali é invenção.
- Não tem nenhum experimento. Não se fez no Brasil, mas
se fez no mundo.-Ele consubstancia uma massa de experiência
fantástica, ele propõe coisas singelas. O projeto é todo muito
singelo, é todo muito modesto; ele estabelece certas pautas
pelas quais essa imensa máquina da educação possa se autocor-
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rigir, começar a se autocorrigir. Por exemplo: eu peço um _Senador João Calmon, é o seguinte: vamos_convencer os parlamentares a que I!_áo peçam discussão; vamos evitar aqueles
primário, um fundamental de 5 anos. A minha convicção,
7 votos que representariam__ re_curso; vamos evitar, porque,
e eu tento estabelecer umÇI_Çécada da s:duc_aç~o 1 aqucla_s!_é.cada
-nesse caso, teremos esse projeto.
da educação que a Constituição mandou fazer. eu peço que
Não posso transmitir aos- senhores a cOnvicção que tenho
essa década começe a ser contada agora. E é J!linha ambição
que, no curso dessa década, nós consigamos fazer-uma escola - apenas com palavras. Mas V. Ex·'' viram o exame do projeto;
viram, por eX.etriplo, as contribuições luminosas do Senador
primária de 5 séries, quer dizer, uma escola primária para
João Calmon. Admitindo que, das 94 emendas propostas,
70 ou 80% das crianças em todos os municípios brasileiros.
aproveitamos 60. -Minha atitude, no que for possível, será
Ou seja, nós levaremos lO anos para preparar o professorado,
a de aproveitar. Como disse luminosamente o Senador Cid
para refazer o professor, motivar, ensinar, nóS" levamos 10
Sabóia_de Carvalho: ''qual o destino desse_ projeto?" Ir para
anos para implantar o ensino fundamental para a totalidade
a Câmàra dos Deputados que írá modificá-lo. Mas se a Câmara
brasileira. Já não falo no problema rural, mas no problema
dos Deputados modifica, ele volta aqui; c aceitaremos urbano, mctropolizado, ou seja, é um esforço enorme. Tamo meu coração está aberto_ para aceitar o que a Câmara dos
bém um esforço simultâneo tem que ser feito para o ensino
Deputados apresentar de correção adequado. Corno eu quis
médio, com sua forma_çãº-no magistério específica, para que
mudar o projeto da Câmara_ dos Deputados, também intencioele seja estruturado e para funcionar adequadarç_e_nte c para
narei o nosso. O grande perigo para nós é que ao recebermos
receber o máximo de alunos que se possa receber. Proponho
ym- projeto da Câmara dos Deputados, ainda que o alteremos,
também uma série de alterações no en__~j_no superior.
ele retorna â Casa de origein, para que faça a n!vlsão,' ria A impressão que tenho, a convicção mçsmo que eu tenho,
qual poderá cortar tudo. O púigo é continuar á Educação
é a de que essa lei, no Senado, se ela é aprovada, ela desencadeia um processo de transformação, transformação a longo
brasileira sem uma lei ou com urna lei iiiãdfequada.
tempo, não é nenhum milagre, não vai resolver tudo em um
Este é o· apelo de coração, que faço aos meus que~jdOs
pares, Senadores da República.
·dia, mas ela dá liberdade para que o ensino_ de 1'' grau se
redefina, para que o ensino médio se_ refaça, para que o ensino
O SR. PRESIDENTE (Lourembeig Nunes Rocha):.__
superior seja liberado, pois há cois(ls nas.uo_iveJ1ijdades que
Em votação.
são absurdas. Vou citar um exemplo, um mundo moderno
O Senador João Calrnon propôs o adiamento. O Senador
numa cidade como Brasnia precisa de cerc_a de 1.800 profis::;ões
Darcy Ribeiro, autor do projeto, insiste em que haja votação
de nível superior que já estão listadas. São neces~ár\as 1._800.
hoje mesmo.
E nós continuamos n_a _l_oueura_completa de estabelecer para
Os Srs. Senadores que estiverem -de acordo com a proo ensino superior aqueles ·currículos .mínim_o_s,_ estabeleciâos - posta do Senador João Calmon permaneçam sentados. (Paupelo Conselho Federal d~_Educ,ação, que representa _umas
sa.)
poucas dezenas; a Universidade só_ forfr!.a_ para aquelas dezeHá 9 votos contrários, ou seja, a favor da votação hoje.
nas. Pode urna universidade continuar enclaustrada? Pode
-Sendo assim, a Presidência declara encerraQ_a adjs_cussão
continuar tubul_~da,.onde uma pessoa entre no tubo odontow
e passa à votação nominal do projeto.
lógico, sai dentista e não tem nada a ver com os outros.. pe_m
-- Senador Flaviano Melo.
tem opção nenhuma depois de entrar na universidade_?_ ~ode
O SR. JOSÉ FOGAÇA_:.:. S{ l'r~sidente, pela ordem.
haver uma universidade fechada, como seria r.o século passado? É incrível.
__
__
_
O SR. PRESIDENTE (Lourcmberg Nunes Rocha) Tem a palavra V. Ex•
Poderia citar vários exemplos, como tamb0m o Senador
João Calmon, mas darei um .só exemplo:
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Eu queria apenas deixar caracNo Brasil, há o absurdo de contratar pelas matérias do
terizada a nossa-posição, que, evidentemente, se n;;io é pelo
currículo mínimo- ele é professor de tal m_atéria_do curríc_ulo.
-adiamento e sim pela votação, não significa um tdrrtpromisso
Isso é uma besteira! Em qualquer lugar do mundo o professor
de não recorrer ao Plenário. Porque nós entendemos que
dá aula de várias matérías de sua especialidade. Aqui, o proesSe é Um direito regimental que os Senad_ores pOdem ter
fessor dá aula de uma matéria específica; e, sendo O titular
a qualquer momento.
daquela matéria, ele quer ter assistente; então, faz o seu pe~
O SR. PRESIDENTE (Louremberg N~nes Ro<;ha) queno reino com aquela matéria. É uma loucura! Disso resU.lta
O Senador Mauro_Benevides já esteve aqui hoje e esclareceu
que as nossas universidades públicas têm muito mais profesw
essa p~rte, evidentemente, dizendo que se houver recurso,
sares do que a de Oxford, do que Cambridge, do que Colum~1~ será encaminhado à Mesa do Senado FederaL
bia. É concebível que tenhamos mais professores do que a
universidade que tem mil vezes mais de produtividade cie_ntíO SR. JOSÉ FOGAÇA -Se houver mais de ].Senadores
fica _e_ que gradua dez vezes mais- alunos? São_erros ruins_ qJe desejem fazê-lo, poderão fazê-lo sem nenhum--problema.
que vêm do passado c que estão presentes no nível primário,
O SR, JOÁO CALMON -Para efeito de registro histómédio, superior c na formação do magistério.
rico, ·que fossem registrados os nomes ct_os Senadores, Porque
É chegado o momento de assumirmos a responsabilidade
até agora o voto foi simbólico.
dessa lei. Inclusive, o projeto da Câmara dos Deputados está
em andamento naquela Casa do Con_gress_o"NaciOilal. O meu
O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes Rocha)
problema não é uma competição de carre_ira c_orn ·a Câmara
A
votação--seria
nominaL
- __
"
· - ·
dos Deputados, mas sim de dar oportunidade_ ao Brasil de
o
Voto
"SIM"
aprovado
o
parê:cer
dO
s~lladoi
Cid-S3óóia
ter uma lei capaz de funcionar e não uma lei congeladora.
de Carvalho.
Então, o apelo que faço aos meus queridos companht!iros
Senadores é o de que aprovem esse projeto-;-que é terminativo.
O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- PermiO_ineu apelo carinhoso, com um beijo na teSta, ao meu querido
tawme um esclarecimento: o voto SIM aprova o parecer com
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as emendas, levando o projeto a uma redação final, que será
a fusão das emendas ao projeto em si.

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes Rocha) Senador Flaviano Melo.
O SR. FLAVIANO MELO- "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes Rocha) Senador Garibaldi Alves Filho.
· ·
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Sr. Presidente.
o nosso propósito é contribuir para que esse projeto seja
imediatamente aprovado, mas tambi:!m evitar uma protelação
que chegue ao Plenário. Portanto, cu faria um apelo, no sentido da possibllidade de se evitar o recurso. Nesse caso, o
Senador João Calmo o teria que objetivar mais a sua proposta,
a fim de que tivéssemos u.rila apreciação mais rápida.
Se isso não for possível, Sr. Presidente, o meu voto é
pela aprovação do parecer do Relator.
O meu voto é ·~~irn".
O SR. PRESIDENTE (Louremb<rg Nunes Rocha) Senador João Calrnon.
O SR. JOÃO CALMON- "Não".
O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes Rocha) Senador José Fogaça.
o SR. JQSÉ FOGAÇÁ - o meu voto ê "sim". mas
com recurso ao Plenário, porque há pontos no projeto dos
quais eu discordo, embora não comprometam os objetivos
globais.
O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes Rocha) Senador Cid Sabôia de Carvalho.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sou Relator,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Loufemberg Nunes Rocha) Senador Wilson Martins.
O SR. WILSON MARTINS- (Fora do microfone.\
O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes Rocha) Senador Meira Filho.

O SR. MEIRA FILHO - O meu voto é "sim". com
o abraço fraternal ao Senador João Calmon.
O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes Rocha) Senador Álvaro Pacheco.

O SR. ÁLVARO PACHECO- O meu voto é "sim".
elogiando o extraordinário trabalho do Senador Darcy Ribeiro
e do Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes Rocha) Senador Bello Parga.
O SR. BELLO PARGA- "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes Rocha) Senador Francisco Rollembcrg.
O SR. FRANCISCO ROllEMBERG.::....
O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes Rocha) Senadora Eva Blay.

A SRA. EVA BLA Y - A leitura do Relatório não foi
suficiente para- que 'eu fne· aprofundaSse e pudesse examinar
detidamente todos os pontos. Porquanto eu tenha a maior
admiração p.elos dois, voto. ·~não".
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O SR. PRESIDENTE (Lourcmbág Nunes Rocha) - ~
Senador Levy Dias.

O SR. LEVY DIAS- Com o Relator, "sim".
O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes Rocha) Senador Darcy Ribeiro.

O SR. DARCY RIBEIRO- Com o autor do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes Rocha) Senador Lavoisier Maia.

O SR. LAVOISIER MAIA- O meu voto é "sim".
pela aprovação do projeto. Faço um apelo ao Senador José
Fogaça para que não faça recurso para o Plenário do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes Rocha) Senador Aurco MeUo.

O SR. AUREO MEL LO- Exatamente nos termos do
Senador Lavoisier Maia, o meu voto é "sim·', com o apelo
-para que não haja recurso ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes Rocha) São 10 votos positivos. Está aprovado o projeto c registrados
os apelos ao Senador José Fogaça p<.~ra -qué não haja apelo
ao Plenário.
Está encerrada a reunião. (Palmas.)
(Levanta-se a reunião as 13 horas t' 36 minutos.)

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES
E DEFESA NACIONAL
1• Reunião da Sessão Legislativa Extraordinária,
realizada em 3 de fevereiro de 1993
Às dez horas do dia três de fevereiro de mil novecentos
c noventa c três. nasala de reuniões da Comissão, Ala Senador
Alexandre Costa, sob a Presidéncia do Senhor Senador Irapuan Costa Júnior, com a presença dos Senhores Senadores
Pedro Simon, Runan Tito, Lourival Baptista. Álvaro Pacheco,
José Richa, João Calmon, Jutahy Magalhães, Eva Blay, Vai~
mir Campelo c Epitácio Cafeteira, reúne~se a Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional. Deixam de compa~
recer por motivo justificado Os Senhores Senadores Aluízio
Bezerra, Rorialdo Aragão, Nelson Carneiro, Marco Maciel~
Guilherme Palmeira, Marluce Pinto, Pedro Teixeira, Albano
Franco, Moisés Abrão e Jarba::. Passarinho. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos.
díspensando a leitura da Ãta da reunião anterior, que é dada
por-aprovada. A ·seguir, Sua -Excelência. comunica que apreseht!! reunião destina-se a ouvir os Senhores Embaixadores
Carlos Luiz CoutTfiho Perez e Raul Fernando Belford Roxo
Leite Ribeiro, acerca das missões para as quais estão sendo
designados, bem como, para deliberar sobre a~ ~eguintcs matt!-_
rias: Mensagem n'' 434, de 1992, do Senhor Presidente da
República, submetendo à apreciação do Senado Federal, o
nome do Senhor João Carlos Pessoa Fragoso, -Ministro de
Primeira Clas~. da carreira de Diplomata, para. cumulativamente com o Cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino
da Bélgica, exercer a função de Embaixador do Brasil junto
ao-Grão-Ducado de Luxemburgo, Relator: Senador_Valrnir
Campelo; Mensagem n" 435, de 1992, do Seiifior Presidente
-da Repúhlica. submet!!ndo à apreciação do Senado Federal,
o nome do Senhor Márcio Paulo de Oliveira Dias, Ministro
de Primeira Cf3::-;se, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamcn!e, conLO cargo de Embaixador do Brasil junto à RcpúlJí.ica Arabe do Egito, exercer o__ cargo de Embaixador do
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Brasil junto· à República do Sudão. Relator: Senadora Eva
Blay; Mensagem n'' 93, de 1993, do_ s_~~[l~Or Presidente da
República, submetendo à apreciação do Senado Federal. o
nome do Senhor Carlos Luiz Coutinho Perez, Ministro de_
Primeira Classe, da Carreira ·cte Diplomata, para exercer o
cargo de Embaixador do Br_asil junto à República do Peru.
Relator: Senador Jonas Pinheiro; e Mensagem n" 95~ de 1993,
do Senhor Presidente da República, submetendo à apreciação
do Senado Federal, o nome do Senhor Raul Fernando B.e_lford
Roxo Leite Ribt:iro, Ministro de Primeira Classe, da Carreirade Diplomata, para exercer o cargo de Embaixado:r do -~rasil
junto à República da Venezuela. Relator: Senador Alvaro
Pacheco. Dessa forma, como determina o Regimento, O Senhor Presidente determina que a reunião torne~se secreta para
ouvir os Senhores Embaixadores e para deliberar sobre .as
matérias enunciadas, constantes da pauta. Posteriormente,
a reunião tor.1a-se pública, c o Senhor Presidente declara
cumprida sua fiilalidade e agradece a presença dos Senhores
Embaixadores, Senadores e demais presentes, encerrando-a.
Lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Secretário
da Comissão, a presente Ata, que após lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente indo à publicação. -Senador
lrapuan Costa Junior.
2~ Reunião da Sessão Legislativa Extraordinária,
realizada em 10 de feverl!iro de 1993
Às dez horas do di_a dez de _fevereiro de miL novecentos
e noventa e três, na sala de reuniões da ComissãO~ Ala Senador
Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Leurival Baptista. coni ã: presença dos Senh·ores Senadores Aluizio
Bezerra, Pedro Sim_cm, Ronan Tito, Marco Maciel, José Richa, Marluce PintO, Albano Franco, Ney Suassuna, João Calmoo e Epitácio Cafeteira, reúne-se a Comissão cl_~ B.elações
Exteriores e Defesa Nacional. Deixam de comparecer por
motivo justificado os Senhores Senadores,Irapuan Costa Júnior, Ronaldo Aragão, Nelson Carneiro, Guilherme Palmeira,
Álvaro Pacheco, Jonas Pinheiro, Pedro Teixeira, Moisés
Abrão e Jarbas Passarinho. Havendo número regimental, o
Senhor Presidente declara abertos os trabalbos, dispensando
a leitura da Ata da reunião an_terior, que é dada por aprovada.
A seguir, Sua Excelência, cOnl.tinka que a pres-ente reUnião
destina-se a ouvir os Senhores Embaixadores Paulo Cardoso
de Oliveira Pites do Rio e SérgiO de Queiroz Dua_rte, acerca
das missões para as quais estão sendo designadoS, bem como,
para deliberar sobre as seguintes matérias: Mensagem n"' 103,
de 1993, do Senhor Presidente da República, submetendo
à apreciação do Senado Federal, o nome do Senhor Paulo
Cardoso de Oliveira Pires do Rio, Ministro de Primeira Classe,
da carreira de Diplomata, para exercer a função de E:mb.aixador do Brasil no Japão. Relator: Senador JQão Calmon;
e Mensagem n" 109, de 1993, do Senhor Presidente da República, submetendo à apreciação do Senado Federal, o nom~
do _Senhor Sérgio de Queiroz Duarte, Ministro <;!(! Primeira
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Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil no Canadá. Relator:_ Senador Ro_nan
Tito. Dessa forma, como determina o Regimento, o Senhor
Presidente determina que a reunião torne-se secreta para ouvir
os Senhores Embaixadores e_ para deliberar sobre as matérias
enunciadas, constantes da pauta. Posteriormente, a reunião
torna-se pública, c o Senhor Presidente declara cumprida sua
finalidade e_ agradece a presença dos Senhores Embaixadores,
Senadores e demais presentes, encerrando-a. Lavrando eu,
Paulo Roberto Almeida Campos, Secretário da Corn,issão,
a presente Ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente indo à publicação. - Senador lrapuan
Costa J unior.
1~ Reunião (Instalação), realizada
em 10 de março de 1993
Às dez horas do dia dez de março de mil novecentos
e ~o~enta e três, na sala de reuniões da Comissão. Ala Senador
Alexandre Costa, sob a PreSidência do Senhor Senador Irapuan Costa Júnior, com a presença dos Senhores Senadores
Ronan Tito, Alfredo Campos, Nelson Carneiro, DiValdo Suruagy, Jo;io Calmon, Hydekel de :t"reit_as. Dirceu Carnefro,
Darcy Ribeiro, Jonas Pinheiro, Marluce Pinto, Mauro Bene.:vidcs, Gi_lberto_Miranda, Marco Maciel,__ Jutal;ly Magalhães,
Epitácio Cafeteira e Saldanha Derzi, _reúne-se a Comis~ão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Deixam de comparecer por motivo justificado os Senhores Senadores Ruy Bacelar, Guilher~e Palmeira, Lourival}3aptista, José Richa, Gerson Camata, Albano Franco e Jarbas Passarinho. Havendo
número regimental, o Senhor Presiden!e. -~ecl~ra a~ertos ·os
trabalhos, comunicando que a presente reuniãO destina-se a
eleição do Presidente e ViCe-Presidente da Comissão~ pãra
o biênio 1993/1994, esclarecendo antes, que preside a mesma,
conforme disposiçãO regimental contida no art. 59, § 2"' da
Norma Interna do Senado Federal. A segui_r, manda proceder
a distribuição de_ cédulas convida_ o Se_nbor Senador :Qj~Cell.
Carneiro para funcionar como escrutinador da eleição. Procedida a contagem dos votos, verifica-se o seguinte resultado:
para Presidente: Senador Alfredo Campos, 16 votos; para
Vice-Presidente; Senador Hydekel de Freitas: 16 votos. Pros-.
seguindo, o Senhor Presidente proclama o resultado e dá posse
aos eleitos os SenhorC:s SenadõrCs Alfredo Campos e Hidekel
de Freitas convidando-os a assumirem a direção dos _trabalhos.
Assumindo a Presidência, o Senador Alfredo Campos agradece em seu nome e em nome do Senador HiQekel de Freitas~
a honra com que foram dístíngUidos para exercerem os cargos
para os quais foram eleitos. Declarando também, o encerramento dos trabalhos. Nada mais havendo a tratar, encerra-se
a reunião, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida C3:mpo'l, Secretário da ComíSsão, a presente Ata, que após lida e aprovada, .será assinada pelo Senhor Presidente, indo à publicação.
-Senador Alfredo Çampos.
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autorizadas os períodos de 2 a 12, · I"9 a 23 e 28 a 30 de
abril do corrente ano. Aprovado.
_
'
-N9 427/93, de autoria do Senador Marco Maciel,
solicitando que sejam consideradas licença autorizadas os
dias 8, 11, 12, 15 e 18 de março passado e 14 de abril
último. Aprovado.
- N 9 428/93, de autoria do Senador Mauro Benevides,
solicitando a convocação do Ministro da Agricultura, para
prestar informações no Plenário do Senado sobre o Plano
Económico do Governo na parte pertinente às atribuições
daquele Ministério.
zonas.
·:i .2.5 ....:. Discursos d~> Expediente
-N• 173/93 (n• !97/93, na c:asa de origem), solicitando
SENADOR CHAGAS RODRIGES - Consioeraao Senado a retirada_ do Projeto -de Lei da Câmara n~
Ções Sobre o artigo publicado no jornal O Dia, de Teresina
89, de 1989 (ri• 84/87, na Casa de origêiiiT, de iniciativa
- PI, edição de 30 de abril último, intitulado "Sudene
do Presidente da República, que autoriza a i'everSão ao
prevê mais investimentos no Nordeste para combater a
Municípío de CáCeres, Estado de Mato Grosso, do terreno
- seca", sobre a reunião do Cons_elho Deliberativo da Suque menciona.
dene.
,
1.2.2 - Leitura de Projeto
SENADOR ESPERIDIÃO AMIN, como Líder-Projeto de Resolução n"' 38/93 1 de autoria da ComisJustificando requerimento de sua autoria, lido na presente
são Diretora, que- dispõe sobre o_ Plano de Carreira dos
sessão, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado,
servidores do Senado Federal, e dá outras providências.
do artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo de 4 de
1.2.3- Comunicação da Presidênci8 maio, intitulado "Ele não _sabe o que faz", do jornalista
-Abertura de prazo para oferecimento de emendas
Gilberto Dimenstein, sobre a caravana do Presidente do
ao Projeto de Resolução n"' 38/93, lido anteriormente.
PT, Luiz Inácio Lula da Silva, pela região Nordeste.
1.2.4- Requerimentos
1.2.6- Leitura de Projeto
- N 9 424/93, de autoria do Senador João Rocha, solici-Projeto ·de Lei do Senado n• 50/93, de autoria do
tando que o Substitutivo tla Câmara oferecido ao Projeto
Senador Rachid Saldanha Derzi, que concede anistia ao
de Lei do Senado no 179/90, seja apreciado pela Comissão
eleitor falt~so ~ votaç~o do plebiscito realizado no dia 21
de Assuntos Económicos.·de abril de !993 .
. :- N• 425/93: de autoria do Senador Jutahy Magalhães,
1.2.7- Requerimento
s?hcttando do Mmtstro da Fazenda infOrmações que menCiona.
- N9 429/93, de autoria do Senador Esperidião Arnin,
-No 426/93, de autoria do Senador Teotónio Vilela
sglicitando a transcrição nos Anais do Senado Federal da
Filho, solicitando que sejam consideradas como Iícença
matéria publicada no jornal Folha de S: Paulo do dia 4
1 - ATA DA 76• SESSÃO, EM 4 ))E MAIO DE 1993
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Presidente da República
-N• 172/93 (n' 195/93, na origem), soliçítando iw
Senado a retirada do Projeto de Lei da C~mara n?. 7, de
1992 (n• 6.644/85, na Casa de origem), aeTniciatlva do
Presidente da República-, que autoriza o Departamento
de Estradas de Rodagem a doar à União terreno que menciona, situado no Município de Humaitá, Estado do Ama-
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EXPEDIENTE
CI!NTRO ORÁPICO DO SENADO PI!DI!RAL
DIÁIUO DO CONORI!S!O NACIONAL
Iapn1110 10b r•pouabilidade da Meu do Scud.o Peden.l

MANOEL VILElA DE MAGALHÃES
Diretor.Qerai do Seudo federal
AüACIEL DA SILVA MAIA
Diretor EB:cu.nvo
CARLüS HOMERO VIEIRA SINA
Dire:tor AdaW.trabVo
LUZ CARLOS BASI"OS

ASSINATURAS
Se.estral

.......................................... - .....................- - - - - · - Q$ 70.000.00

Dire~ot

1aduanal
fLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Oiretor Adjuto

de maio do corrente, sob. o título de "Ele:_ n_ão __sabe o
que faz".
1.2.8- Comunicação da Presidência
Convocação de sessão conjunta a realizar~se hoje, às

19 horas, com Ordem do Dia que designa.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Leida Câmara no 3,de 1993 (no 965/91,
na Casa de origem). de iníciativS_dO-Presidente da B.epública, que institui normas gerais sobre desportos e dá outras
providências. Aprovado, com emendas. tendo usado da
palavra os Srs. Mauro Benevides, Marco Maciel e Eduardo
Suplicy. À Comissão Diretora para a redação final.
- Redação final das Emendas dçt Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n~ 3/93. Aprovãda. A Câmara dos Depu.
__
_
tados.
Projeto de Lei da Câmara n' 113, de 1.992 (n' 2.453/91 L
na Casa de origem), que dispõe sobre a identifiCação crhninal pelo processo datiloscópico, a coleta e a utilização de
informações para conhecimento e. controle da criminalidade no Pa_ís c dá outras providências. Aprovado o substitutivo ficando prejudicado o projeto. À Comissão Diretora
a fim de redigir o vencido para o turno suplementar.
Redação do vencido para o turno suplementar do
Substitutivo- do Senado ao Projeto de Lei Qa C~m~ra n~
113/92.. Aprovada. À Câmara dos Deputados.
Projeto de Lei da Câmara n• 45, de 1993 (n' 3.477/92,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza a transformação de cargos vagos no
âmbito- das instituiÇões federais de ensino aórangidas pela
Lei n' 7.596, de !O de abril de 1987. Aprovado. A sanção.
Projeto de Lei da Câmara n' 68, de 1993 (n' 3,632/93,
na Casa de origem), que acresce-nta parágrafos ao art. 27
da Lei n' 6.662, de 25 de junho de_1979, que dispõe sobre
a Polítíca Nacional da Irrigaçãoe e dá outras providências.
Aprovado. À sanção.
Projeto de Resolução n9 37, de 1993, que autoriza
o Governo do Estado de Santa Catarina a ofere-cer garantia
à operação de crédito a ser realizada entre a Companhia
Catarinense de Águas_ e_ Saneamento - CASAN, e o Banco
do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro da União,
no valor de um trilhão, quinhentos e setenta e quatro bi-

lhões, setecentos e trinta e sete milhões e__ _quatroce_ntos
miL cruzeiros. destinada ao financiamento do Programa
de Modernização do Setor de Saneamento - PMSS, naquele Estado. Aprovado. À Comissão Diretora para redação finaL
Redação final do Projeto de Resolução n' 37/93. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Lei da Câmara n' 73, de 1992 (n' 3/91,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe os incentivos fiscais para a capacitação
tecnológica da indústria e d,a agropecuária, e dá outras
providências. Aprovado o projeto, f!cando prejudicado as
emendas após parecer de plenário. A sanção.
Projeto de Lei da Câmara n' 91, de 1990 (no 1.480/89,
na origem), que dispõe sobre os Juizados Especiais Civis
e Criminais e dá qutras providências. Aprovado nos termos
do s.tJbstitutivo, após usarem da palavra os- Srs. José Paulo
. B1sol, Cid S-abóla dé Carvalho e Jutahy Magalhães. À Comissão Diretora para a redação do vencido para o turno
suplementar.
Projeto de Lei da Câmara n' 145~, de 1992 (no 3.355/92,
na. Casa de origem), de iniciativ~ do Tribunal Superior
do Trabalho, que cria cargos em comissão na Secretaria
do Tribunal Regional do Ttabalho da 10~ Região, com
sede em Brasília- DF, e dá outras providências. Apro~ado. A sanção.
Proposta de Emenda à Constituição n"' 17, de 1991,
de autoria do Senador Pedro Simon e outros Sen-adores,
que dá nova redação ao inciso II do a:rt. 40 da Constitu-ição.
Federal. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei do Senado n' 40, de 1992-Complementar, de autoria do Senador José Eduardo, que regulamenta dispositivos constituciOnais que enúhciam normas
sobre os pagamentos pelo Poder Público a seus fornecedores de bens e serviço$, assim como a executores-de obras.
e dá Õutras providências. Apreciação adiada por falta de
quorum.
~Projefo de Lei do Senado n' 119, de 1992, de autoria
do Senador Áureo Mello, que cria o Parque Nacional das
Anavilhanas. Apreciação sobrestada, após parecer de plenário favorável ao projeto com as Emendas de n"" 1 a
4-R, que oferece, abertura de prazo de cinco sessões ordinárias para recebimento de ·emendas.
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Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR DIRCEU CARNEIRO -

Reunião do

2.1 -ABERTURA

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES, comõ Líder
-Homenagem ao Dr. Guido Faria de Carvalho. funcionário do Senado Federal, no momento em que deixa a

2.2- EXPEDIENTE -

SR. PRESIDENTE -Associando-se às homenagens
prestadas pelo Sr. Jutahy Magalhães ao Dr. Guido Faria

de Carvalho.
·
SENADORMANSUETODELAVOR-Execução
orçamentária.
SENADOR NEY SUASSUNA- Reforma do sistema educacional, principalmente do ensino básico, comO
ponto de partida para a reconstrução nacional.

SENADOR EDUARDO SUPLICY- Cumprimentos ao Dr. Guido Faria de Carvalho, a propósito de sua
aposentadoria no cargo de Secretário-Geral da Mesa do
Senado. Comentários a tópicos do discurSo do Sr. Esperldião Amin. proferido na presente sessão. TranscriçãO, nos
Anais do Senado. de artigos de jorilaís sobre a "Caiavana
da Cidadania" empreendida pelo Presidentcdo PT, Sr. Luiz
Inácio Lulada Silva. Ligações do Ministro Eliseu Resende,
da Fazenda, com a construtora Noberto Obt:drecht.
SENADOR JOÁO FRANÇA -Viabilização do desenvolvimento auto-sustentado da Amazónia. Transcurso
do 39 aniversário da Universidade Federal de Roraima.
SENADOR ÁLVARO PACHECO- Correção monetária e a inflação em nosso País.
SENADOR CARLOS DE'CARLI -Apelo de prefeitos amazonenses. no sentido_ de que sejam colocadas
à disposição de suas prefeituras barcos e aviões apreendidos
pela Polícia Federal, visando ao socorro às _vítimas das enchentes naquela região.
SENADORODACIR SOARES~ Defesa da manutenção do bicameralismo na próxima reforma constitucional.
1.3. 2 - Comunicação da Presidência
Convocação de _sessão extraordinária a realizar-se hoje, às_ 18 horas e 32- minutos. com Oiâeln do Dia--que
designa.
1.4-ENCERRAMENTO

5
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"Tribunal da Água", realizado ontem em Santa Catarina.

Secretaria-Geral da Mesa em virtude de aposentadoria.
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2.2.1- Requerimentos
--:-N~_ 433, de 1993. de urgência para o Ofício n~
S/31/93, do Governo do Estado da Bahia, para contratação

de empréstimo externo com o BIRD, para implementação
do Projeto de Modernização do Setor de Saneamento, no
âmbito do bem-estar social.
- N9 434, de 1993,_ de_ urgência para o· Projeto de
Lei da Câmara n• 48, de 1993 (n' 3.498193, na origem),
que altera dispositivo da Lei n" 8.078. de fl de setembro
·de 1990, qu_e dispõe sobre a proteção do consumidor e
dá outras providências.
-2.2.2- Leitura de Projeto
- Proj_eto 9-e Lei do Senado n~ 51, de 1993, Qe_autÕri~
do Senador Luiz Alberto Oliveira, que altera a Lei n~ 7.492,
de 16 de junho sfe 1986,_ que de-tJ_ne os crin;lês contra _o
sistema financeiro nacional e dá outras providências.' ·
2.3-0RDEM DO DIA
Requerimento n9 410, de 1993, do Senador Nelson
Carneiro, solicitando a transcrição nos Anais do Senado
Federal dos discursos proferidos no Supremo Tribunal Federal, na sessão de 16 de dezembro de 1992, por ocasião
do centenário de nascimento dQ._Ministi"O-O'fOi:lmbo Nonato da silva. Aprovado.
2.3.1-- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimentos n"' 434 e 433/93, lidos no Expe-

diente da presente sessão. Aprovados.
2.4 -ENCERRAMENTO
3- ATO DO PRESIDENTE

N• 305, de 1993
4- ATA DA COMISSÃO

5- MESA DIRETORA
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 76a Sessão, em 4 de maio de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Magno Bacelar
ÀS 14 HORAS E30 MINUTOS, ACHAM'SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Affonso Camargo _ Albano Franco _ Al{redo Campo_s _
Álvaro Pacheco _ Bello Parga _ Carlos Patrocínio ___Chagas
Rodrigues _ Cid Sabóia de Carvalho _ Eicio Álvares_ Esperidião
Amin _ Flaviano Melo _ Francisco Rollemberg _ Garibaldi Alves
Filho
Guilherme Pa!m.eira _ Henrique AlmOida _ Hydekel

Freitas _ Irapuan Costa Júnior_ Jarbas Passarinho _João Calmon
_João França_ João Rocha_ José Paulo Biso!_ Júnia Marise _
Jutahy Magalhães_ Lavoisier Maia _Levy Dias_ Lucídio Porteiia
_ ]\.1agno Bacelar_ Man$_1!et0. de _LaVoi~ M~co Maciel ....,_M_áríp
Covas __ Mauro Benevides _ Meira Filho _ -Nabor Júnior _ Ney
Suassuna _ Odacir Soares _ Pedro Simon Rachid Saldanha Derzi
_ Ronaldo Ar_agãO _ Ronan TitO _ Wilson Martins: .
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V- Padrão, a posição do s_ervidor na escala de vencimentos da carreira;
VI- Cargo, a unidade básica do quadro de pessoal, cujo
provimento individualiza as atribuições e a remuneração de
~e_u qcupante;
_ ·_
_ ·' . _, _ -· __
VII- Especialização, o conjunto de conhecimentos adicionais, adquiridos pelo servidor através de treinamento, trabalho ou iniciativa própria, para o exercício de atividade pertinente à categoria.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 41 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sqb 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

CAPÍTULO_II
Do Quadro _d_e Pessoal

N' 172192, (n• 195/93, na origem), de 20 de abril do corrente ano, solicitando_ ao Senado a retirada do Projeto de
Lei da Câmara n• 7, de 1992 (n• 6.447/85, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que autoriza o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem a doar à União
terreno que menciona, sitUado no Município- de Humaitá,
Est<}do do Amazonas; c
No 173/93 (n•l97/93, na origem), de 20 de abril do corrente
ano, solicitando ao Senado a retirada do Projeto de Lei da
Câmara n• 89, de 1989 (n• 84/87, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República, que autOriza a rever.sãó
ao Município -de Cáceres, Estado de Mato Grosso,_do terreno
que menciona.

Art. 4• O Quadro de Pessoal do Senado Federal compreende os cargos de provimento efetivo; iritegrados em carreira, aS funções comissionadas e os cargos de proVimento
em comissão.
Art. 59 A nomeação para·cargo- de carreira depende
de prévia habilitação em concurSo público de provas ou de
provas e títulos, atendidos os demais requisitos para o ingresso,
fixados no Capítulo IV desta resolução.
Art. 6'-' As funções comssionadas de direção, chefia,
consultaria, assessoramento e assistência vincUlam-se à estrutura organizaciorial e às carreiras, tendo níveis retributivos
estabelecidos no Anexo III desta resolução, na forma do _§
I• do art. 62 da Lei n• 8.112, de 1990.
§ 1~ As funções corilissii::madas serão preenchidas por
s.e.rvidores efetivos do Senado Federal e dos Órgãos SupervisíO.D.ados que possuam as qualificações necessárias ao seu exercíc~o, observadas a compatibilidade da categoria, área de especialidade e do posicionamento na carreira, com as atribuições
a serem exercidas.
§ z~ A designação para as funções comissionadas de
direção, consultaria e assessoramento será feita por Ato do
Presidente do Senado Federal e para as de chefia e asSistência
por Ato do Diretor_-Geral.
·
§ 3~> É vedada ao servidor a percepção concomitante
de mais de uma gratificação de função comissionada, admitida
a opção.
§ 4~ Durante o estágio probatório nenhum servidor poderá ser designado para função comissionada, mesmo em caráter de substituição.
Art. 7~ Os cargos de provimento em ·comissão destinam:..se ao atendimento das atividades de assessoramçnto técnico e secretariado, vinculadas aos_ gabinetes parlamentares,
sendo preenchidos, segundo critérios de estrita confiança, observadas as condições legais e regulamentares.
§ 1~ Os valores de vencimento e de representação devidos aos ocupantes dos cargos a que se refere este artigo são
os fixados no Anexo IV.
§ 2~' A nomeação para os cargos de que trata este artigo
far-se-á por Ato do DirC:tor-Geral.
Art. s~ _As_ atribuiçõ_es dos cargos e funções referidos
no art. 49 serão estabelecidas em regulamento próprio.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 38, DE 1993
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores
do Senado Federal, e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1o É instituído, nos termos desta resolução, o Plano de Carreira doS "Servidores do Senado Federal, destinado
a organizar em carreira os Cargos_ de provimento efetivo e
as funções comissionadas, fundamentado nos princípios constitucionais, na qualificação profissiOnal e no desempenho, cujos
ocupantes terão_ seus deveres, direitOs e vantagens definidos
em regulamento próprio.
_
Art. 2~ O Plano de Carreira dos ServidOres do Senado
Federal contempla as funções de apoio técnico legislativo,
apoio técnico administrativo;-contrble interno, consU.ltoria jurídica, assessoramento legislativo, informática e processamento de dados e artes gráficas.
Art. 3~ Para os efeitos desta resolução, consideram-se:
I - Carreira, o plano geral de atribuições, vencimentos
e vantagens de determinado grupo profissional, organizado
em categorias, áreas e especialidades, níveiS-de escolaridade
e graus de especíalização, implicando estágios de complexidade e retribuição crescentes;
II -Categoria, o agrUpamento de cargos· com atribuições
e responsabilidades relacionados a serviços de mesma natu=;

.

.

.

..

.

III- Area, o conjunto de atividades profissionais interrelacionados, cujo exercício cOnfigura o ateridiniento a uma
função, podendo dividir-se em especialidades;
IV- Nível, a divisão· básica da carreira, em função da
escolaridade exigida e da c_omplexidade das atribuições cometidas ao servidor;

-

-··~-

·----·---·---A
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CAPÍTULO III
Das Carreiras
Art. 99 O Senado Federal, para execução das funções
previstas no art. 29 desta resolução, disporá das seguintes car·
·
reiras:
I.- Especialização em Atividades Legislativas;
I I - Especialização em Informática Legislativa; _
III -.Especialização Legislativa em Artes Gráficas.
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Art. 10. A carreira de Especialização em Atividades
Legislativas compreende as categorias de Assessor Legislativo,
Analista Legislativo, Técnico Legislativo e Auxiliar Legislativo.

Art. 11. As categorias referidas no artigo -anterior são
integradas pelas seguintes áreas, organizadas em níveis:
I - Categoria: Assesspr Legislativo, Nível III
Área:
1 - assessoramento legislativo.
1_1- Categoria:· AnaÍista Legislãtivo, Nível III
Areas:
-·
2 -.apoio técnico ao-proceSso iegislativo. inci~i~Qo apan~amento taquigráfiC:o, informação, documenta~ão, tradução
e mterpretação;
-3 - apoio técnico~admiilistrativo, incluindo gestão administrativa,- desenvolvimento da organização e de recursos- humanos e assistência jurídica;
4 - controle interno;
5 - -saúde e assistência social;
6 -instalações, equipamentos, ocupações e ambientação
de espaço físico;
_
_
7 -polícia e segurança;
8 - comunicação social, eventos e_ conta tos;
I!J- Categoria: Técnico Legislativo, Nível II
Areas:
2- apoio técnico ao prc,-desso legislativo, incluindo apanhamento taquigráfico, informação e _documentação;
3 - apoio técnico-:adininistratiyo, incluindo gestão adminiStrativa, desenvolvimento da organização e de recursos humanos;
4 - controle interno;
5 ----=saúde e assistência social;
6 -instalações, equipamentos, ocupação e ambientação
de espaço físico e serviços -gerais;
7 - polícia, segurança e transporte,
:ry- Categoria: Auxiliar Legislativo, Nível I
Area:
6 - Serviços gerais.
Parágrafo único. As áreas, a critério da Comissãá Difetora, poderão ser subdivididas em especialidades.
Art. 12. As carreiras -~e especialização em I_nfQr_mática
Legislativa e de Especialização Legislativa em Artes Gráficas
terão suas categorias, áreas e atribuições definidas em Resolução nos termos do art. 46 desta Resolução.
Art. 13. A estrutura e valores de vencimentos da carreira relacionada no inciso I, do art. 9~, são os constantes do
Anexo II.
Art. 14. Os atuaiS cargos de Assesssor LegislatiVo, Assessor Parlamentar, Analista Legislativo, TécnicO Legislativo
e Auxiliar Legislativo são transpostos para a Carreira-de Especialização em Atividade Legislativa, nos termos do Anexo
I.
Art. 15. Os atuã.iS cargOs, de prõvimento efeÜvo, dos
Quadros de Pessoal do Prodasen e Cegraf. são transpostos,
respectivamente. para as carreiras de Especialização em Informática Legisla!iva e de Especialização Legislativa em Artes
Gráficas, nos termos do art. 46 desta Resolução.
CAPtfULOIV
Do Ingresso na Carreira
Art. 16. .o ingresso na carreira e na respeCtiva área
da categoria dar-se-á. exclusivamente, mediante aprovação
em concurso público de provas ou de provas e títulos, no
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padrão inicial do nível da categoria pará o qual se habilitou
o candidato.
_
Parágrafo único. O ingresso na· categoria- de Assessor
Legislativo dar-se-á no padrão 42 da tabela de vencimentos
conStante do Anexo II.
Art. _17. CoilStituem requisitos de escolaridade mínimos para ingresso nas carreiras:
I -no nível III, diploma de curso superior ou habilitação
legal equivalente;
II - no nível II, certificado de conclusão de curso de
segiütdO grau;
.
III - no nível I, comprovante de conclusão do curso
de primeiro grau ou habilitação profissional específica.
Parágrafo único. ],'oderão ser eXigidos, no respectiVo
edital do concurso. outros requisitos regulanlenta"res de habili~
tação e experiéncia- profissionais ou_ e_scolarid_ade específíc8.,
confome a especialidade a que se destinar o ingresso na carreira.
_Art. 1.~· O çoncurso público, destinado a apurar a qua~
lifiCaç~o profissional exigida para ingresso na carreira, terá
carâter- eliminatório e· classifica tório.
·
Art. 19. Hon;wlogados os resultados do concurso públí~
co, serão nomeados os _candidatos habilitados, c9nforme as
vagas existentes e a conveniência da administração, observados o prazo de validade do _concurso fixado no respectivo
edital e a ordem de classificação.
Art. 20. A posse em cargo do Quadro de Pessoal do
Senádo Federal dependerá de prévia inspeção médica oficial.
Parágrafo único. Observado o disposto no art. 22~ somente poderá ser empossado a,quele que for julgado apto
fisíco e mentalmente para o _exercício do_ cargo.
-Art. -:21. Ao entrar em exercíciO~ -o SeividOr nomeado
para cargo de provimento efetivo ficà.rá sujeito a estágio prÔba-·
tório, por período de vinte e quatro meses, durante o qual
a ~ua aptidão e capacidade para desempenho do cargo serão
objeto de avaliação, observados os seguintes fatores:
I - assiduidade;
II -disciplina; III- capacidade de iniciativa;
IV- produtividade;
V - responsabilidade.
§ 1<? Durante o estágio probatório, o Servídor poderá
ser submetido a treinamento, inclusive em serviço.
§ 29 Quatro meses antes de findo o período do estágio
probatório, a avaliação de desempenho do servidor será submetida à homologação da autoridade competente, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados
neste artigo.
Art. 22, As pessoas portadoras de df:ficiência, habilitadas em concurso público, seri;iq nomeadas para as vagas
que lhes forem destinadas no respectivo edital, observada
a compatibilidade da deficiência de que são portadoras com
as atribuições do cargo.
Parágrafo único. Ato da Comissão Diretora regulamen~
tará o disposto neste artigo.
CAPÍTULO V
Do Desenvolvimento Funcional
Art. 23. O desenvolvimento do servidor na carreira,
obserVados interstícios e demais requisitos estabelecidos neste
Capítulo, ocorrerá mediante promoção por mérito e antigüidade.
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Art. 24. A promoção por mérito dar-se-á e{ll_ razão de.
avaliação do desempenho e consiste na elevação do posiciona~
menta do servidor,' do padrão cm que se encontra. para o
seguinte do mesmo nível.
§ 19 A promOção por mérito s_om:ente_--::s.éiá conc·eaida
ao servidor que obtiver conceito "suficiêiú.e" na avaliação
anual de desempenho.
§ 29 O interstício para a promoçãO por mérito de doze
meses.
§ 39 Se o servidor obtiver concdto -~'ltlsufiCient~" n-a
avaliação aitual.de desempenho, será promo~úiO- por anrigi:ii~
dade, uma vez decorrido novo interStício de doze rileses.-Art. 25, É vedad_a a promoção cumul~tiva,
~:iis. de
um padrão por mérito e antigüidade.
Art. 26. A avalição anual de desempenho, que subsi~
diará a promoção dos servidores, será realizada entre fevereiro
e abril, correspondendo ao ano~calendário anterior, observados, no que couber, o processo e critérios estabelecidos
no Regulamento Administrativo do Senado Fed~aL
Parágrafo único. O desempenho funcional do servidor
do Senado Federal cedido a o_u_tro órg~o. na fofma do art.
93 da Lei n" 8.112,_ de 1990, será apUrado pe1ó sete chefe
imediato no órgão requisitante.
. ..-- _
_ __ .
_
Art. 27. O cómputo de cada interstício, p-ara fins de
promoção, começará a partir de primeiro de janeiro.
Art. 28 .. Perderá o direito- à promoção-o Servidor que,
no período aquiSitivo:
I - sofrer suspensão disciplinar, aputada em processo
administrativo;
II - sofrer condenação pela justiça comum;
III - afastar-se do serviço coro perda do vencimento
ou em virtude das .hipóteses a que se_ referem os incisos II
e lil do art. 103 da Lei n' 8.112, de 1990;
IV - afastar-se do serviço nas hipóteses previstaS "tio
inciso V e na alínea c_, :do inciso VIII, do art. 102, da Lei
n 9 8.112, de 1990, no caso de promoção por mérito.
Parágrafo único. Ocorrendo quaisquer das hipóteses
previstas neste artigo, a contagem dO interstício somente será
reiniciada em primeiro de janeiro subseqü"ente.
Art. 29. Durante o estágio probatório, o servidor não
correrá a qualquer das formas de promo_ç_ã__o, devendo submeter-se, tão-somente, a treinamento do ~ipo introdutório ou
de conhecimentos gerais, contado o tempo de serviço para
efeito de intC_I'StÍc_io_._
_
_
.-- ----Art. 30. As -promoções serão concedidas por Ato do
Diretor·Geral, com efeitós- financeiros a partir de primeiTo
de janeiro do mesmo ano.
Parágrafo único. Será considerado_, para todos os efeitos, como se tivesse obtido a promoção que lhe caiba, o servi·
dor que se aposentar ou vier a falecer sem haver sido eJqJedido
o correspondente Ato.
__
Art. 31. O órgão de treinamento ·exeCU.taYá ·ajJblítica
de desenvolvimento, capacitação e especialização de recursos_
humanos, definida pela Comissão Diretora; em atendimento
ao disposto nesta Resolução.
_
Parágrafo ~nico. os-programas de treinamento deverão
ser estabelecidos em função. das_ necessidades de aprimora~
mente dos serviços.

de

CAPÍTULO VI
Da Implantação
Art. 32_--- Os ãtuãís- ó"cufiarítes dos cargos de provimento
efetivo de Analista Legislativo, Técnico Legislativo e Auxiliar
•,,-
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Legislativo ·são incluídos na Carreira de Especialização em
Atividades Legislativas, nos níveis III, II e I, IOcalizaQdo~se
nas categorias e áreas correspondentes, na forma do Anexo
I, e em padrão de igual valor-.9-a tabela de vencimentos constante do Anexo II ou, não o havendo, no imediatamente
superior, aplicando-se, previamente, o coeficiente resuJta_nte
do valor definido para o padrão 45, em relação ao atual valor
de. vencimento do Analista Legislativo, Classe Especial, Padrão V.
Parágrafo únicO. Os atú:ais-- ocupanteS- dos Ca:tgOs, de
provimento efetivo, de Assessor Legislativo e Çe._As_sessor
Parlamentar, são incluídos na carreira a que se refere este
artigo, na fÕrnla do Anexo I, e localizados no Padrão 45
da tabela co_nstante do Anexo II.
Art. 33. A relação nominal com o enquaOramento- dos
servidores na Carreira de Especialização em Atividades Legislativas será objeto de Ato do piretor·Oera!.
CAPÍTULO VII
Das Vantagens de Natureza Especial
Art. 34. _Ficam instituídas as seguintes vantãgeri.s de natureza especial, incidentes sobre o vencimento básico do servidor, observado o disposto no § 4 9 deste artiso: -- I - Adicioital de Especialização;
II - Adicional de PL.
§ 19 O Adicional de Especialização será concedido aos
servidOres de-carreira em razão dos conhecimentos adicioriais
adquiridos através de treinãmento, trabalhO ou Iniciativa pró·
pna,- pela atividade pertinente à categoria.
_ · __· ------§ 29 O Adicional de PL constituirá compensação ·retributiva aos servidores do Quadro de Pessoal, pelas condições
especiais e peculiares de prestação de serviçó_s necessários
ao funcionamento do Senado Federal e do Cop,gresso Nado·
nal, e será implantado gradativãmente, de forma não Cumu1ativa, de acordo com os seguintes coeficientes:
.
__
I - 0,40 (zero vírgula quaienta), a partir de 1~-de abril
de 1993;
I I - 0,60 (zero vfgula sesSenta), a·-partircdé~-1 9 de junho
de 1993;
III- 0,80 (zero vírgula oitenta), a partir de 19 de agosto
de 1993; e
·
IV- 1,10 (um Vírgula dez), a partir de 19 de outubro
del993.
.
.
§ 39 Os critéri6s de concessãO e oS cOefiCientes de aplicação_ do adicional previsro ·no incisO I ser_:ãq_ estabelecidos
em Resolução.
-- --- ----§ 4~> A maior base de incidência para o cálculo dos adicionais previstos neste artigo é o vencimento estabelecido para
o padrão 45 da tabela constante do Anexq II. ·---- . _-~ -.
§ 59 Os adicionais de que trata_ este artigo, sobre os
quais incidirá o desconto previdenciário, integram· a· remuneração do servidor e incorporam-se aos seus proventos çle aposentadoria.
· CAPÍTULO VIII
Das Disposições Ger~is e Transitórias
-Art. 35. A remuneraçã_o mensal do servidor do _;:ienado
Federal terá como limite- riláXirilo os valores percebidos como
remuneração, no mesmo período, em-esPécie; a qualquer título, por Senador.
Art. 36. Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância inferior ao salário tnínimo.
·
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Art. 37. A Gratificação de Atividade Legislativa é devi~
da, mensal e regularmente, aos servidorç.s do Senado Federal
pelo efetivo exercício de atividade legislativa ou, em decorrência deste, quando na i natividade, obtido o seu valor mediante a aplicação dos fatores de ajuste fixados no AneXo
VI, os quais incidirão unicamente sobre o vencimento básicO.
Parágrafo único.... A maior base de incidência para o
cálculo da gratificação de que trata este artigo é o vencimento
estabelecido para padrão 45 da tabela constante do Anexo
II.
Art. 38. Aos servidores_da categoria de Assessor Legislativo é assegurada a Gratificação de Representação mensal
de valor correspondent~ a ~5s:"ç (oitei].ta e cinco por cento)
da Fc-s:· bem como -as -demais vantagens correspondentes
à respectiva função comissionada.
Parágrafo único. Não se aplicará o disposto neste artigo
aos--servidores que vierem a ser- designados para as funções
comissionadas de que trata· o art. 6-? desta resolução.
Art. 39. Para os efeitos de aplicação do disposto no
art. 192 da Lei n" 8.112, de 1990, os níveis I, II e III são
constituídos por tn.:s corijii.itfos de cinco padrões cada um.
Art. 40. Aplica-se aos servidores inativos u_disposto
nesta resolução, na forma do art. 40, § 4n, da Constituição
Federal.
Parágrafo único. Na hipótese de os servidoies aposentados nos extintos cargos isolados do Diretor Efetiv·õ-oPtarem
pela revisão dos proventos,_ corn base nas funções çomissionadas instituídas por- esta resolução, ser:.Jhes-ão atri~uídos
o vencimento fixado para o Padrão 45, da Tabela constante
do Anexo II, bem como as demais vantagens correspondentes
à respectiva função comissionada.
Art. 41. O servidor das carreiras a que se refere o art.
9"? que contar um ano cotnpleto, consecutivo- ou não, de exercício em cargos em comissão ou fuitçõcs comissionã.das~ fará
jus a ter adicionada ao vencimento do respectivo cargo efetivo,
como vantagem pessoal, a importância equivalente à fração
de um quinto por ano, até o limite de cinco quintos:
I - da gratifiCação- da função comissionada respectiva;
II -da representação mensal do cargo cm comissãO;
III -da diferença do fator de ajuste da gratificação de
atividade legislativa em relação ao do cargo de provimento
efetivo.
§ 1'-' Quando mais de um cargo em comissão ou função
comissionada houver sido desempenhado, no período de um
ano, a importância a ser incorporada terá cOmo base de cálculo
o cargo ou função exercido por maior tempo.
§ 2-? Ocorrendo o exercício de cargo ou função de nível
mais elevado por período de doze meses, após a incorporação
da fração de cinco quintos, haverá a atualização pr~gressiva
das parecias já incorporadas, observado o disposto no pãtágrafo anterior.
§ 3~ Enquanto exercer cargo em com1ssao ou fu}lÇão
comissíOD.aâa, o-servidor não perceberá a parcela a_cuja adição
-faz jus nos termos deste artigo.
§ 4'-' Para os ocupantes dos cargos de que trata o art.
38, a parcela prevista no inciso I terá por base de cálculo
a diferença entre o valor da função comissionada exercido
e o da gratificaç.ão de representação do respectivo cargo efetivo.
§ s~ A vantagem a que se refere este artigo, -solJre a
qual incidirá o desconto previdenciário, incOrPOra-se-aos pro"ventos de aposentadoria do servidor.
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Art. 42. Os atuais cargos do grupo Direção e Assessoram_eoto Superiores e as funções gratificadas são tran.sformados em funções comissionadas, na forma do Anexo V,
assegurada a contagem do tempo de exercício do cargo ou
funçã9 para os efeitos do art. 41 desta resolução.
-- Art. 43. Os cargos de provimento em comissão de Assessor Legislativo, transformado em funções comissionadas
pelo artigo anterior, passam a ter a denominação de "Assessor" e terão sua lotação estabelecida pela Comissão Diretora.
Art. 44. Sobre os valores fixados nas tabelas de vencí. mentos constantes dos Anexo II e IV incidirão os reajustes
que_ vierem a ser concedidos aos s_ervidores públicos federais.
após o dia 31 de março de 1993.
Art. 45. O servidor poderá deiXar de ser incluído nas
cªr_!_eiras a que se refere esta resolução, mediante opç_ão a
ser formãlizada perante o respeCtivo Órgão de Pessoal, no
prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação.
Parágrafo único. Os cargos cujos atuais ocupantes manifestarem a opção prevista neste artigo, passarão a integrar
Quadro SUplementar do respectivo Órgão, aplicando-se, após
a vacância, o art. 14 desta Resolução.
Art. 46. Os Órgãos Supervisionados do Senado-Federal
terão o ·prazo de sesSenta dias para apresentar Projeto de
Resolução estruturando as respectivas carreiras, respeitados
os-princípios_ estabelecidos nesta Resolução.
Parágrafo único. No cumprimento do disposto neste artigo, observar-se-á a isonomia de vencimentos e vantagens
eJ:!tre os servidores do Senado Federal e os dos Órgãos Supervisionados.
Art. 47. São mantidos, até posterior exoneração ou dispensa, os atuais ocupantes de cargo em Comissão transformado
em função comissiona.da, que não sejam titulares de cargos
de provimento efetivo das carreiras--a que· se-refere o art.
9<.> desta resolução.
Parágrafo único. __ O vencimento básico do servidor a
que se refere este artigo é o fixado para o padrão 45, da
tabela constante do Anexo II.
.
- Art. 48. -É dispensada _aos atuais ocupantes de cargo
em coniiss'ão ou função gratifiq_daL~rans{ormado em função
comissionada, a correlação com os níveis da carreira estabelecidos no Anexo III.
Art. 49. A Gratificação a que se refere o art. 637. do
Regulamento Admi.nistrativo, -~ltribUída aos servidores que
exercem a função de_ Contíf!uO e aos abrangidos pelo art.
9<.> da Resolução n<.> 87, de 1989, passa a ser fixada na forma
do Anexo V.
Art. 50. Na hipóteSe de a remuneração básica esta_belecida em deCorrência dos arts. 6~, 7?, 13, 32, 37, 38, 47~
49 e do inciso I, § 2?, do art. 34 ser iniúior à atualmente
percebida, é assegurada, aos atuais ocupantes de cargos e
funções, a diferença, como vantagem individual, nominalmente identificada, sujeita aos reajustes gerais de vencimentos
e a ser absorvida, gradativamente, nos seguintes percentuais,
incidentes sobre o vencimento básico do servidor:
I -20% (vinte por cento), a partir de J<.> de junho de
1993;
II -20% (vinte por cento), a partir de 1' de agosto de
1993; e
III -30% (trinta por cento), a partir de 1? de outubro
de 199:>.
Parágrafo ~nico. A parcela residual porventura exist~n
te, após a Implantação do disposto neste artigo, não sofrerá
qualquer reajuste e será absorvida nas mesmas datas e com
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base noS mesmos percentuais de reajustes que vierem a ser
concedidos aos servidores do Senado Federal.

Art. 51.
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A Comissão Diretora dispOrá sobre

são:

a_conces-

I - do 'auxílio tra~nsporte, a que se refere a Lei n" 7.418.
de 1985, aós servidore.s do Senado Federal;

II- do auxílío-alimentação, a que se refere
da Lei n' 8-460, de 1992.

Oart.

A exemplo do que se estabeleceu na Câmara dos Deputados, o presente projeto propõe nova sistemátiCa e escalonamento das funções comissionadas, de modo a assegurar a
hierarquia d<is funções de direção, assessoraménto, chefia,
assistência e secretariado. todas remuneradas atrav~s de uma
única sísterii.ãtica o que,-de imediato, determinará a simplificação da folha de pagamentos e da implantação dos reajustes
futuros.
--- --

22

Art. 52 .. O Pla~o_de Carreira insü_t~fdo por esta resolução será avaliado e revisto a.. partír de 90 (riov·enta). dias a
C0',1tar d~ sua implantação.
· · Art. 53. ··Esta reSolução entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos fiO.anceiios a partir de 1" de abril
de 1993:

Propõe-se, ainda em cumprimento ao disposto no inciso
XIII do art. 52 da Constituição Federal, que a exemplo do
que sempre ocorreu .com o Quadro_ de Pessoal. do Senado.
também os Planos de Carreiras do Cegraf e do Prodasen passem a ser submetidos à deliberação do Plenário desta Casa.

Art. 54. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente. a Resolução_ n°_155,-de 1988, e o Ato_da__ Comissão
Diretora n' 60, de 1992 ..

Finalmente, cabe destacar .que o Plano de Carreira, ora
proposto, deverá ser objeto de revi_são, a partir de 90 (noventa)
dias a contar _da implantação, a fim de que possam vir a ser
corrigidas distorções que, em razão das limitações impostas
pela atuallegislação. deixaram de ser totalmente sanados nest_a
proposta.

Justificação

Quanto aO Plano de C3rreiia, o Senado, j<). a partir do
mês de outubro de 1991. designou_ Comissão Especial destinada a elaborar projeto de resolução nesse se"utido.

Dispõe o art. 39 da Constituição Federal:
"Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Fede--:
ral c os Municípios instituirão, no âmbito de sua compe~·
tência·, regime'jutídico único e plat_1os de <;arreira para
os servidores da administração p!ibliC?_ diretã: das autarquias e'das 'fundações públicas.
- -.. .
''
'
§ 1<> A lei assegurará, ã.Os Servidores da adminis.:
tração direta, isonomia de vencimentos para cargos
e atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder
ou entre servidores dos Poderes Executivo, LegislatiVo
e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e aS relativas à natureza ou ao local de trabalho.

O Regime Jurídico Único foi instituído pela Lei n<> 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, e sua implantação no Senado
ocorreu através do Ato da Comissão n~ 1, de 1991.

A discussão prolongou-se por. todo o ano de 1992, tendo
a atual Comissão Diretora -determinado a revis.ão_ do texto
origif!al, com o fi!D de adequá-lo às modificações· intiOduzidas
na Câmara dos Deputados e no próprio Senado, a partir de
19-12-92 e, ainda, aos_ reajustes e reposicionamentos concedidos ao funcionalismo público federal nos meses de janeiro, .
fevereiro e março do corrente ano. -

_ Esta última etapa revisora restringiu-se, portanto. à elaboração de novas tabelas de vencimentos que obedecem à
isonomia estabelecida no§ 1" do art, 39 da Constituição Federal, à adequação da Gratificação de Atividade Legislativa aos
fatores já implantados na_Câmara, a partir de 19_ de novembro
de 1992, e, também, ao reStabelecimento da Gratificação Es-·
pecial de Desempenho, agora denominada Gratificação de
- PL. destinada a retribuir os servidores em_ raz_ão _da natureza
especial das tarefas próprias do Poder LegishitiVo e do Senado
Federal(§ 1' do art. 39, io fine).
Sala da Comissão Diretora, 4 de maio de 1993. -Humberto Lucena- Chagas Rodrigues- Levy Dias- Júli.o Campos- Nabor Júnior- Júnia Marise- Nelson Wedekin.

-

-~---.

-

~-~
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Categona

Nível

ANEXO I
TRANSFORMAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DOS CARGOS ATUAIS PARA
A CARREIRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM ATIVIDADES LEGISLATIVAS
(Artigo 14)

Nível

Situação atual
Categona

Analista
Legislativo

Situação nova

Area
Processo Legislativo
Orçamento Público
Taquigrafia
Blblloteconomia
Tradução e Interpretação
Sociologia
Administracao
Contabilidade
Comunicação Social

Superior
Médico-Odontológica
Farmácia
Psicologia
Assistência Social
Enfermaaem e Reabilitação
Engenharia e Arquitetura

Seaurança

Area

Apoio Técnico ao
Processo Legislativo

Apoio Técnico- Administrativo
Aooio Técnico- Administrativo
Controle Interno
Comunocação Social,
Eventos e Cantatas

Analista
Legoslativo

III

Saúde e
Assistência Social
Instalações,
Equipamentos, Ocupação
e Ambientação de
Espaço Físico
Policia e Seauranca

Assessor
Legislativo

Médio

Básico

Assassoramento
Assessor
Legislativo
Parlamentar
Processo Legislativo
Assistência de Plenários
e Portaria
Administração
Datllografia
Técnico
Contabilidade
Legislativo
Enfermagem e Reabilitação
Odontologia
Radiologia
EletrOnica e Telecomunicações
Eletricidade e Comunicações
Telefonia
Artesanato
Segurança e Transporte

Auxiliar
Legisllltivo

Artesanato

Assessora menta
Legislativo

Assessor
Legislativo

Apooo Técnico ao
Processo Legislativo
Apoio Técnico-Administrativo

Controle Interno
Saúde e

Técnico
Legislativo

II

Auxiliar
Legislativo

I

Assistência Social
Instalações,
Equipamentos, Ocupação
e Ambientação de Espaço
Flsico e Serviços Gerais
Policia, Segurança e
Transporte
Serviços Gerais
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ANEXO II
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE CARREIRA
DE ESPECIALIZAÇÃO EM ATIVIDADES
LEGISLATIVAS (ART.13)
NIVEL

lU

n

PAORAO
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23

I

22
21
20
19
18
17
16
IS
14
13
12
11
10
09
08
07
06

os

04
03
02
01

VENCIMENTO
16.331 788,20
15.834 288,14
15.352 111,38
14.884 781,51
14.431 841,37
13.992 847,87
13.567 371,61
13.154 996,37
ll. 755 318,75
12.367 964,86
11.992 504,41
11.628 621,51
11.275 943,09
10.934 ll4,12
10.602 830.27
9.654 829,73
9.360 572,94
9.075 449,83
8.799 176,81
8.531 479,27
8.272 090,99
8.020 754,01
7. 777 218,50
7.541 242,25
7.312 590,67
7.091 036,33
6.876 359,01
6.668 345,20
6.466 788,07
6.271 487,25
5.717 245,17
5.591145,90
5.467 918,45
5.347 494,55
5.229 810,43
5.114 803,74
5.002 965,33
4.828 579,47
4.654 075,66
4.479 426,56
4.130 514.04
3.955 913,90
3.794 984,72
3.516 993,41
2.293 284,30
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ANEXO III

TABELA DOS NÍVEIS RETRIBUTIVOS DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS
Art. 60

FUNÇÃO
COMISSIONADA

PERCENTUAIS SOBRE O
TETODE
REMUNERAÇÃO

CORRELAÇÃO COM
OS NÍVEIS DE
CARREIRA

FC.- 10

30%

NÍVELID

FC-09

27%

FC-08

25%

NÍVELID
NÍVELID

FC -07

20%

NÍVEIS m err

FC -06

16%

NÍVEIS merr

FC -05

12%

NÍVEIS merr

FC -04

9"/o

NÍVEISIDell

FC -03

7%

NÍVEIS II e I

FC -02

5%

NÍVEIS II e I

FC- 01

3%

NÍVEIS IT e I

ANEXO IV

(Art. 7", § J•)

CARGO EM COMISSÃO

VENCIMENTO

REPRESENTAÇÃO

Assessor Técnico

16.331.788.20

27.259.463,19

Secretário Parlamentar

12.248.841.15

20.445.597.39
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ANEXO V
TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS DO GRUPO DIREÇÃO E
ASSESSORAMENTO SUPERIORES E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS EM
FUNÇÕES COMISSIONADAS
(Art. 42)
DENOMINAÇÃO
Diretor-Geral e Secretário-Geral da Mesa
Diretor de Secretaria e da Assessoria, Consultor-Geral, Auditor e
Chefe de Gabinete da Presidência.

FUNÇAO
COMISSIONADA
FC-10
FC-09

'

Diretor de Subsecretaria, Diretor da Representação no Rio de Janeiro,
Diretor Executivo do CEDESEN, Diretor Adjunto da Assessoria e
Chefe do Cerimonial da Presidência.
Chefe de Gabinete, Chefe de SeiViço, Assessor e Assessor da
Secretaria-Geral da Mesa.

FC-08
FC-07

Subchefe de Gabinete, Assistente Técnico, Assistente Jurídico e
Secretário de Comissão.

FC-06

Coordenador de Publicações Especiais, Chefe de Seção, Secretário de
Gabinete, Secretárl-:> de Representação no Rio de Janeiro, Encarregado

FC-OS

de Secretaria e SupeiVisor Taquigráfico.
Assistente de Pesquisa, Assistente de Controle Interno, Assistente da
Comissão Perr tanente de Licitação, Assistente de Comissão,
Assistenle Técnico de Controle de Informações, Assistente de
Auditoria, Encarregado de Assessoria, Encarregado de Pesquisa,
Oficial de Gabinete, Revisor Taquigráfico, Presidente da Junta Médica,
Encarregado de Área de Policiamento e Segurança e SupeiVisor de

FC-04

Área.
Aux. de Atividade Médicas, Auxiliar de Gabinete, Auxiliar de Controle
Interno, Auxiliar de Coordenação Legislativa, Auxiliar de Biblioteca,
Auxiliar de Controle de Tombamento, Auxiliar da Ata, Auxiliar de

FC-03

Controle de Informações e Taquígrafo Legislativo.
Mecanó$fafo-Revisor, Assistente de Gabinete e SeiVidores abrangidos
pelo arriao s• da Resolução 88, de 1992.
Assistente de Plenários, Motorista, Continuo e SeiVidores abrangidos
pelo artigo 9°, § 1•, da Resolução 87, de 1989.

FC-02

FC-01
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ANEXO VI
FATORES DE AJUSTE DA GRATIFICAÇÃO
DE ATIVIDADE LEGISLATIVA
(Art. 37)
1 -Ocupante de cargo da categoria de Analista Legislativo, TéCnico Legislativo ou de Auxiliar Legislativo:
Fator de Ajuste = 1,53
-- ~ 2 - Ocupante de cargo da categoria -~-e Assessor Legislativo:
Fator de Ajuste = 2,58
3- Ocupante de cargo, em comissão, de Assessor TéCnico ou de Secretário Parlamentar:
Fator de Ajuste = 2,10
4 - Ocupante de Função Comissionada:
Símbolo
Fator
FC-10
3,78
FC-09
3,14
FC-08
2,58
FC-07
2,10
FC-06
1,90
FC-05
1,81
FC-04
1,66
FC-03
1,66
FC-02
1,66
FC'01
1,66
5 - Servidores aposentados nos cargos isolados de Diretor Efetivo, a que se refere o Anexo V da Resolução n~ 87,
de 1989.
Símbolo
DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3

Fator
1,41
1,53
1,62
_!,57

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores póblicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.

CAPÍTULO V
Dos Afastamentos
SEÇÃOI
Do Afastamento para Servir a outro
Órgão ou Entidade
Art. 93. O servidor podei-á ser cediOO-pãia ter exei-cído
em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguinteS
hipóteses:
I - para exercfdo de cargo em comissão ou fUnÇão de
confiança;
II - em casos previstos em leis específicas:
§ 1~' Na hipótese do inciso I deste artigo, o ónus da
remuneração será do órgão ou entidade cessionária.
§ 2~ A cessão far-se-á mediante portaria publicada no
Diário Oficial da União.
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§ 3~' Mediante autorização expressa do Presidente da
República, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício
em outro órgão da administiação"Iederal direta que não tenha
quadro próprio de pessoal, para fim determinado e a prazo
certo.

Art. 102. Além das ausências ao _ serviço previstas no
art. 97, são considerados como_d_e_ efetivo exerc_ício os afastamentos ern virtude de:
I -férias·;
_II- exercício de cargos em_ comissão ou _equivalente,
em órgão ou entidade _dos Poderes da União, dos Estados,
dos Mun~cípios e do Distrito Federal;
III- exercício de cargo ou função de_ governo_ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presídente da República;
IV- participação em programa de treinamento regularmente insfii:uído;
V- desempenho de mandato eletivo federal, estadual,
municipal ou do Distrito Feder_al, exceto para promoção por
merecimento;
VI- júri e outros serViços obrigatórios por lei;
VII- missão ou estudo no exterior, quando autorizado
o afastamento;
VIII -licença:
a) á gestante, à adotante _e à paternidade;
b) para tratamento da p-rópria saúde, até 2 (dois) anos;
c) para o desempenho de mandato classista, exceto para
efeito de promoção por merecimento;
d) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;
e) prêmio por assiduídade;-0 por convocação para o serviço militar;
IX- deslocamento para a nova sede de que trata o art.
18;
X- participação em competição desportiva nacional ou
convocação para integrar representação desportiva nacional,
no Pafs ou -no eXterior, côf.tfórme disposto em lei eSpecífica.
Art, 103. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade:
I - o tempo de serviço público prestado aos estado_s,
aos municípios e ao Distrito Federal;
II- a licença para tratamento de saúde de pessoa da
família do servidor, com remuneração;
.. _ III_---:- a lic_~nça para ativídade política, no caso_do art.
%,§~
.
.
.
IY- o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior
ao ingresso no SerViço público féder3.1;
-V- o tempo de serviço em ati_vidade privada, vinculada
à Previdência Social;
VI- o tempo de se-rviço relativo a tiro de guerra.
§ 1" O tepo em que o servidor _e_steve aposentado será
contado apênas para nova aposentadoria.
§ ~9 _Será contado em dobro o ,tempo de serviço prestado
às Forças Armadas em operações de g"uerra.
-- § 39 É veda-da a contagem cum"ulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente _em mais de um caigo ou função de órgão ou entidades dos Poderes da União, dos estados,
do Distrito Fede_ral e dos muniCípios-,- aUtarquias, fundações
públicas, sociedades de economi3: mist-ª" _!:-empresas pública.
• ••••••••••••••••••••• ·-· ••

~·

••• ! •••_•••••••••••••• u

._• • • • "

~··

•• ~ ................... .
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LEI W 7.418, DE 16 DE DEZEMBRO DE I985
Institui o Vale-TraliSporte. e dá outras providências.

.....-·············-·····'"'···················'·······-··-···•············'
LEI N" 8.460, DE 17 DE SETEMBRO DE 1992
Concede antecipação de reajuste de vencimentos
e de soldos dos servidores civis e militares do Poder
Executivo e dá outras providências.

Art. 22. O Poder Executivo disporá.sobre a concessãó
de auxílio-alimentação a SerVidores _civis dos órgãos da adminislração direta. autárquica e- fundacional sujeitos à jornada
de trabalho de quarenta horas semanaís, observados os seguinw__
tes procedimentos e critérios:--_ --I - alternativamente, a concessão de tíquetes ou a contratação de serviços de terceiros:
I I - reembolso de parcela de _custo do benefício pelo
servidor. cm índice proporcional à sua remuneração;
III - inac_umulabilidade do benefício-alimentação com
outros de espécie semelhante, tais como auxílio cesta-básica
ou vantagem pessoal origiriária de qUalquer forma de auxniow
alimentação;
IV- diferenciação -do valor do benefício em razão do
efetivo custo de refeições nas diferentes loCá.lidãdes-.
Parágrafo único. O auxílio alimentaÇ1io nRo sérá, em
hipótese alguma:
a) pago em dinheiro;
b) incorporado ao vencimento. remunetação, provento
ou pensão;
c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação sala~
rial in natura.

RESOLUÇÃO N• 87, DE 1989
Dispõe sobre a remuneração dos servidores do Se~
nado Federal, altera as tabelas de referência de venci~
mentos e de gratificação e dá outras providências.

RESOLUÇÃO N'' 155, DE 1988
Dispõe sobre a Gratificação Especial de Desempenho
ATO DA COMISSÃiTDIRETORA N• óo; DE 1992
Altera a base de incidência dos fatores de ajuste,
para efeito de cálculo da Gratificiição· de Atividade Legislativa, constante dos Atos da Comissão Diretora n~
26 e 28 de 1992,
• ~·--• • • • • ~· ~· • • • ~- • • • • • • • • • • • • • • •-• • • • • • o • • • • • • • • ••••• • •

•v• ••

-~·~~~~

.;; ••• -.

~.-.

•

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O projeto
de resolução que acaba de ser lido ficará sobre a mesa durante
cinco sess_õ_cs ordinárias aTiril de receber emenáas; nos termos
do §1" do art 401. do Regimento Interno. Findo esse prazo,
--será remetido à comisSão competente.
O SR. PRESlDENTE (Chagai Rod-rígúcs} :_Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~Secretário.
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É lido o sequinte

REQUERIMENTO no 424, de I993 ..
Nos termos do disposto no art. 255. II, 12. do Regimento
Interno. requeiro que o Substitutivo da Câmara oferecido
ao PLS n" 179, de 1990, seja tamhém apreciado pela Comis~ão
de _assuntos Económicos.
Sala das Sessões, 4 de maiode 1993. -_Senador João Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -'- O requerimento lido será publicado e posteriormente incluído cm Or~
dcm do Dia, nos termos regimentais ...
Sohre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
Secretário.q c
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 425, DE 1993
_Nos termos dO art. 216~ combinado com o disPOsto no
art. 238, ambos do regimentO interno do Senado Federal,
formulo o seguinte requerimento a ser encaminhado_ao Exm"
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, Dr. Eliseu Resende,
a fim de que o Banco Central do Brasil preste os- sequintes
esclarecimentos:
1) Algum Banco estadual instalou, nos últimos a 3 anos.
'agências sem autorização do Banco Central, conforme fof
noticiado pela inprensa? Em caso afirmativo. relacionar bancos e agências.
_
__
_
_
2) Quais a~_!lC?_rmas (Portarias~ Leis etc.) que foraTQ desatendidas?
3) Quais as providências tomadas pelo Banco Ceitfrat
para sanar as irregularidades cometidas?
- 4) Quais as penalidades previstas para as irregularidades
cometida<>, e quem responderá por elas?
Sala das Sessões, 4 de maio de 1993. - Senador Jutahy
Magalhães.
~Ao exame da Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos
regimentais.
Sobre a mesa. requerimento que será lidO pelo Sr. 1"
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
Requerim~nto nn 426, de 1993
Excelentíssimo Senhror Presidente do Senado Federal
Requeiro, nos termos do art. 43, irlcísO II. do Regimento
Interno do Senado Federal, sejam ·consideradas com licença
as ausências cosigTiad3s nos períodos -de 2 a 12, 19 a 23 e
28 a 30, todos do mês de abril pretérito.
Sala das Sessões, 4 de maio de 199J. -Senador Teotônio
Vilela Filho.

O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos
do art. 43, II, do Regimento Interno.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1"
Secretário.
É lido e aprovado o Seguinte
REQUERIMENTO N• 427, De 1993
Na forma do art. 43, inciso II, do Regimento Interno,
requeiro sejam coitsideradaS como licença rriinhas ªusênCias
aoS trabalhos d3 Casa, nos dias 8, 1r, 12, 15 e 18 de márço
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passado e 14 de abril último, em virti.ide de, na qualidade

de Conrdenador~Geral da Frente Parlamentar Republicana
Presidencialista, haver participado, conforme abaixo discriminado, de debates sobre forma e sistema de governo:
8-3-93 -em Recife/PE, no Sindicato dos Jornalistas de
Pernambuco e na Sudene.
11-3-93- errrSão Paulo/SP, na Ordem dos Advogados
do Brasil, Secção de São Paulo;
12-3-93 - em- João Pessoa/PB, na Secretaria de Justiça
do Estado da Para1ba;
15-3-93 --em São Paulo/SP, no Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico 'e Social;
18-3-93- em São Paulo/SP, na Central_ Outdoor;
14-4-93- em Porto Alegre/RS, na Universidade Federal
do Rio Grande do Sul.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1993. -Senador Marco
Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos
-_
_
regimentais.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 1 Secretário.
·
··· ·
<;>

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 428, DE 1993

Requeremos, nos termos do art. 397, I, do Regimento
Interno, a convoca-ção do Deputado Lázaro Barbosa, Ministro
de Estado-de Agricultura, para prestar informações neste Plenário Sobre o Plano Económico do Gov_emo na parte pertinente às atribuições daquele Ministério.
Sala das Sessões, 4 de maio de 1993. -Senador Mauro
Benevides.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O requerimento lido será publicado e incluído oportunamente na Ordem
do Dia, nos termos do art. 255, inciso II, alínea c, 9, do
Regimento Interno.
O Sr. Chagas Rodrigues, i" Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno
Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUES- (PSDB- PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago hoje à consíderaçãó da Casa,
para que figurerri nós Anais do Senado Federal, algumas observações relacionadas a_o Estado que tenho a honra de representar nesta Casa; o EStado do Piauí.
Leio, Sr. Presidente, no con,ceituado jornal O Dia, de
Te resina, edição de sexta-feira Ultima, 30 de abril, uma notlcia
referente à Sudene~ Às páginas 3, o jornal traz o seguinte
título; "Sudene prevê mais inVêstimentos- no Nordeste para
combater a seca". Em seguida, vem a notícia referente à
reunião do Conse1ho Deliberativo da Autarquia, que di:z: o
seguinte:
"A reunião do Conselho Deliberativo da Sudene,
hoje a partir das 9h, no Recife, além de proporcionar
oportunidade para a ·discussão de questões de vital interesse para o Nordeste, como a apresentação, pelo Superintendente da Autarquia, Cássio Cunha Lima, de uma
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visão gerai das ações que ora são dirigidas na assistência
às populações e municípios -atingidos pela seca- terá
-uma pauta de investimentos_ de Cr$ 293,4 bilhões, dos
quais Cr$ 97,2 bilhões do Fundo de Investimentos do
Nordeste (Finor), com perspectiva de_ serem criados
1.230 empregos."
É evidente, Sr. Presidente, que como nordestino, recebo
a notícia com alegria.
Continuo a leitura:
"Dos 14 pareceres, cinco são de projetas de implantação de empresas, enquanto três solicitam apoio·
do Finoi' para ampliação, como é o caso daquela que
envolve maior volume de recursos, da Acumuladores
Moura, de Belo Jardim (PE), prevendo investimentos
de Cr$181 bilhões, sendo Cr$43,6 bilhões do Finor.
Essa ampliação acrescentará 70 empregos aos _362 já
existentes na empresa.
Os demais projetes de implantação são: Cia.
AgrOindustrial Salinas (Salisa), da Serra Branca (PE),
investimentos âe Cr$10,4 bilhões (Cr$9 bilhões do Finor), criando 98 empregos; llobrás- Indústria de Lentes, de Camphia Grande (PB), investimentos de Cr$20
bilhões, com Cr$10 bilhões do Finor, viabilizando o
maior número de empregos, num total de 338; Formosa
Agro-industrial, de Formosa (BA), aplicações de Cr$13
_bilhões, dos quais Cr$6,5 bilhões solicitados ao Finor,
120 empregos; Agropecuária Santa Inez, de Ina já (PE),
Cr$8,1 bilhões de investimentos, sendo Cr$4 bilhões
do Finor e com a criação de S6 empregos; Teconplesi
do Nordeste, de Rio Largo (AL), indústria de Tubos
de PVC, com investimentoS totais de Cr$8,9 bilhões,
solicitando Cr$4,4 bilhões do Fino r, ensejando 130 em~
pregos.
Ampliações e outros.
Além do projeto da Acumuladores Moura, há os
de ampliação da Marsol Hotéis e Turismo, de Natal
(RN). para o que investirá Cr$ 2 bilhões com Cr$ 738
milhões do Finor (criará mais 70 empregos) e da
Agroindustrial Travessia, de Santa Maria da Boa Vista
(PE), que viabilizará mais 113 empregos, investirido
Cr$ 48,5 bilhões (Cr$19,1 bilhões do Finor).
Pedem aprovação do Conselho Deliberativo para
reinvestir parte do Imposto de Renda devido as ernpre- sas Indústrias_Alimentídas Itacolomy, de Montes Cla·ros (MG), Coesa (Com. e Engenharia LTDA) e Cons-trutora OAS, ambas de Salvador, e Cia. Produtora
de Alimentos, de ltabuna (BA).
Há ainda os pareceres da Aroeiras Empreendimentos Rurais, de São DCsidério (BA), que pretende
reformular seu projeto e subscrever debêritures, fazendo investimentos de Cr$ 1.5 bilhão (498 milhões do
Finor), criando mais 105 empregos; o da Magnosita,
de Montes Claros (MG), que quer relocalizar sua sede
social desta cidade para Belo Horizonte; e da Grabussu
Agrícola, de Penedo (AL), que faz reivindicação relativa a debêntures do Finor.
Integra ainda a pauta da reuniâo dÜ COnselhO felãtório ·da Sudene a respeito das aplicações, feitas pelo
Banco do Nordeste, de recursos do FNE durante o
primeiro se~esti'e áo ano passado .. ''
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Sr. Presidente, de um modo geral o Nordeste está de
parabéns, entretanto, não posso deixar de manifestar aminha
tristeza e, até certo ponto, meu protesto pelo fato de, nesta
pauta da reunião do Conselho Deliberativo da Autarquia,
não ter sido incluída nenhuma matéria referente ao Estado
do Piauí, que desgraçadamente ainda é o Estado mais pobre
da Federação e, portanto, o mais pobre do Nordeste.
O meu protesto é lavrado ao mesmo tempo em que encareço do Sr. Superintendente da Autarquia, o ilustre Sr. Cássio
Cunha Lima, que dê ao meu Estado o tratamento que ele
merece da Sudene.
Isso já seria suficiente, Sr._ P·residente, para que eu: viesse
aqui protestar e fazer uin apelo ao Sr. Superli1ie"ndente, beffi
como ao Sr. Ministro da Pasta, o nosso eminente colega,
Senador pelo Maranhão, Alexandre Costa, -e-ãõ Senhor Presidente da República, Itamar Franco: nós, piauienses, não podemos aceitar esse tratamento injusto e iníqti.o que vem sendo
dispensado ao nosso Estado.
Mas, Sr. Presidente, como se não bastaSse, leio, nomesmo jornal O Dia, do meu Estado, edição dos dias l9 e 02
de maio, a seguinte notícic:l: "Freitas ameaça deixar o Conselho
da Sudene". Diz a notfcia que o "Si". Freitaii Neto se revoltou
com a discriminação aO Piauí no FNE''. Esclareça-se que Freitas Neto, Governador do meu Estado, não é meu correligionário, como não· o sou -de S. Ex~. mas somo:~;"representantes
do Piauí, ele Governador C eu Sena-dor, e o nosso dever é
defender os superiores intereSses do nosso Estado, de cujo
povo temos mandato democrático.
A notícia é a seguinte, sr: P"ieSidente:
"Num protesto contra o que c~n~idera um ato discriminatório ao Piauí, o dovernador Freitas Neto
ameaçou, ontem, em Recife, deixar o Conselho Deliberativo da Sudene caso não seja adotad6--o critério que
obriga a aplicaçáo de 5% dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste no Piauí.
Freitas se indignou diante da constatação de que
os recursos do FNE destinados ao Estado são de pouco
mais de 2%.
A ameaça do Governador surtiu efeito imediato.
Ele recebeu a solidariedade dos GOvernadores
João Alves Filho, de Sergipe, e José Agripino Mai·a,
do Rio Grande do Norte. Estes Estados, coin.o Alagoas, Maranhão e Paraíba, também térn o mesmo problema do Piauí. Os- Governadores co"nsideram que o
tratamento desigual evidencia uma discriniiriação injustificável qüc penaliza milhõ~s de pessoas, que sem os
investimentOs do FNE ficam cada vez mais distantes
dos empregos qoe eles podem gerar.
O Ministro da Integração Regional, Alexandre
Costa, depois de' ouvir o discurso de Freitas Neto, prometeu solucionar o problema. Convocou o Governador
para uma reunião em Brasília, ria próxima semana,
para discutir a questão. Costa assegUrOu que o percentual para o Piauí será respeitado."
O Sr. Mauro Benevides -Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Chagas Rodrigues?
O SR. CHAGAS RODRIGÜES ~ Concédo com muita
honra, nobre Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Scinador Chagas Rodrigues, desejo informar a V. Ex~ que o pronuncfamimto- do
Governador do seu Estado, Freitas Neto, repercutiu iii.tensa-
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mente não apenas em Recife, onde foi proferida a sua manifestação, na reunião do Conselho Deliberativo da_Sudene, mas
na própria região Nordeste, e o próprio Presidente do BNB.
Dr. João Alves de Mello se mostrou imediatamente preo_cupado com a reclamação do Chefe do Executivo piauiense
e se dispôs a diligenciar as indispensáVeis cor"reçõeS-;--a fim
de_ que se assegurasse ao Piauí aquela partiCipação percentu-alizada reclamada pelo Dr. Freitas Neto. Posso assegurar a
V. Ex~ que, por conhecer de perto o Dr. João Alves Mello,
estou absolutamente certo de que ele não permitirá, como
Presidente do Banco do Nordeste, que é o agente fmanceiro
responsável pelas aplicações do FNE, que pratiquem discriminações contra quaisquer dos Estados nordestinos. O Piauí,
habilitando-se com os projetes indispensáveis à aceleração
do seu desenvolvimento, terá imediatamente garantida essa
participação. Não creio que um homem da visão, da clarividência, do espírito público do Presidente João Alves de Mello
possa permitít' que na sua geStão sejáin J:.l"raJ:iCa:dos ates-eminentemente disctiiíi:inatórios como .o que foi aludido- pCfr V~ Ex~
Garanto-lhe que essa preocupação do Presidente João Alves
de Mello será transformada em medidas concretas e efetivas
-que restabeleçam para- Õ Piauí aquela participação dentro
do percentual estabelecido pela legislação que disciplina a
aplicação do FNE.
O SR. CHAGAS RODRlGUES-Agradéço muito o aparte do ilustre Líder do PMDB, estou certo de que a sua solidariedade e o seu empenho terão urna repercussão positiva.
"0 Presidente do BNB, que administra os recursos
do FNE, João Mello, disse que vai ao exterior, mas
que na volta vai se _reunir CC?I:U Freitas Nobre para também encaminhar uma solução para o problema.
O Governador dirigiu- apelo ao superintendente
da Sudene, Cássio Cunha Lima, no sentidO de Qui
ele redirecione a aplicação dos recursos_do FNE.
Freitas Neto já hii.Víã menciOnãdõ os problemas·
de acesso aos recursos do Fundo_ Constitucional do
Nordeste no início de abril, quando da visitá do Presidente Itamar Franco a Teresina. Na ocasião, ele defendeu modificações no FNE, ''através ct"a eliminação de
entraves burocráticos e da redução das altas taxas de
juros que desvirtuam o seu objetivo". Freitas defendeu
o acesso dos pequenos e médios produtores ao Fundp,
citando que hoje eles estão queixosos de não poderem~
se beneficiar dos recursos administrados pelo BNB.
Seca
O GoVernador voltou ~ deplorar a situação em
que vivem hoje 1,3 milhã<?. de _piauíenSes, sobre~~.d~
no semi-áfido. Ele defendeu uma política de convivência com a estfagerii e-lembrou que: SÇ)mente -desse
modo será possfvel pór fim aos graves prOblemas enfre-ntados pela região~ Freitas Neto disse que o Piauí
·é O Estã.âo que vive a pior situaÇãO, porque acj_ui as
chuvas já cessaram, ao passo que em outros Estados
ainda restam esperanças de que chova.
Para o Governador, é imprescindível que a Sudene
volte a funcionar ·corno organismo de redução dos problemas enfrentados pelas populações rurais do semi-árido._ Sobre o DNOCS, el~ a[lrmou que é mais importante punít os re"spOiiSáveis pelas irregularidades cometidaS salvaguardar a autarquia, que ele considera fundamental numa política de convivência com a Sf?ca,
como se deseja implementar agora. ••
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Essas considerações, Sr. Presidente, eu as acolho e com
elas me solidarizo. Venho defendendo os inteJe!;ises do _meu
Estado, desde quando era Deputado Federal, a partir de 1951,
e aqui estou no cumprimento do meu dever.
Espero que o Sr. Superintendente da Sudene, que o Sr.
Presidente do Banco do Nordeste,_ que o Sr. Ministro da Integração RegiOnal, nosso ilustre colega Alexandre Costa, que
todas essas autoridades lev.em em conta essas reivindicações,
que são do povo piauiense. feitas na Sudene através do Sr.
Governador do Estado e aqui, também, por mim, como representante do Piauí.
.
- - ----Nós não_a_ceitamos essas discriminações. Esta é uma hora
de união e de confraternização. Unamo-nos-tod_o_s em torno
da Federação e em torno do Brasil, rechaçando. qualquer tentativa idiota, ilegal e inconstitucional de separatismo em nosso
País.
·
.
·
.
Esta é também uma hora de união de todo.s.os. nprdestinos
em torno dos princípios legais, para que façamos justiça a
.
. _.
todos os_Es_tados do Norde_sle_. . . . -·
Com _esta. idéia de solidar.i.edade que, .~obre.tudo nesta
hora, deve afirmar-se, cOncluo estas minhas considerações
certo de c;ue me.u Estado ir.á ter, daql!i_para a frente, o tratamento justo que merece, nos termos da legislação em vigor.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência
e a Casa se solidarizam com V. Ex• e o Estado do Piauí.
Tenho a honra de .conceder a palavra ao nobre Senador
Esperidião Amin, que falará como líder.
O SR. ESPERIDIÁO AMlN (PDS - SC Pronuncia o se·
guinte discurso. Sem revisãO do orador.) -.Sr. Presidente,
Srs. Senadores, estou apresentando um requerimento vazado
nos seguintes termos:
Requeiro; nos termOs do art. 210 do Regini.ento
Interno do Senado Federal, a transcrição nos Anais
desta Casa de matéria publicada no jornal Folha de
S. Paulo, do dia de hoje, pág. 2 do primeiro caderno,
sob o título "Ele não sabe o que faz", artigo de autoria
do jornalista Gilb(!rtO Dime.nstein.
Além de apresentar o requerimento, desejo destacar dois
parágrafos deste artigo:
"Não conhecesse pessoalmente o repórter Andrew
Grecnles duvidaria da veracidade de sua reportagem
publicada domingo passado, nesta Folha. É espantoso
o que vem sendo pregado por Luiz Inácio Lula da
Silva e sua caravana pelo interior do Nordeste, numa
evidente manipulação religiosa: "O vermelho da bandeira do PT é o sangue de Jesus Cristo na·cru_z", discursou Lula. Não é só.
Num comício, ele distribuiu pão, simbolizando o
corpo de Cristo, enquanto, contundente, jurava para
a crédula platéia que a estrela do PT é a "guia para
o nascimento de Jesus". Na prática, ele está simplesmente anisfiarido o uso e abuso que Fernando Collor
fez de Frei D3.Inião, Un1. dos espetáculos mais patéticos
da política brasileira nos últimos anos.
São menos de 30 dias de diferença·entre·o Lula,
em Nova York, falando sobre modernidade e, agora,
quase dizendo que sua vitória seria a ressurreição de
Cristo. Nos Estados Unidos, ele posou·com-um alinhado terno, fumando charuto, quando discursou para a
sofisticada platéia da Universidade de Princeton, distri-
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buindo argUmentos sensatos e articulados. Agora, dis~
tribuiu pão para a faminta platéia e posou de António
Conselheiro.
Sem perceber (imagino). ele está reproduzindo o
que havia de pior em Collor: a promessa de um milagre,
enganando as platéias. Ali, no interior do Nordeste,
Lufa usou a imagem de CristO como_ Collor us_ou os
"marajás". É um desserviço à edUcação -política do
brasileiro- e um perigo ao próprio Lula." ·
E assim segue o artigo que conclui da seguinte maneira:
.. A monstruosidade da seca, a falta de empenho
para erradicá-la, a conivêncía crónica das elites.com
a miséria, a manipulação da ignorância fazem mesmo
lembrar Cristo e sua famosa frase registrada na Bíblia:
"Eles não sabem o que fazem". E muitos não sabem
nem o que falam."
Creio que o artigo por si só justifica a razão do requerimento, e tenho certeza de que o conhecimento do seu conteúdo facilitará a ulterior decisão da Mesa diretora.
Julgo mais: no momento em que se realiza uma Conferênda dos Bispos Bra~ileiro~, que vai editar um documento
político e social sobre a ética, creio que o Conhecimento desta
denúncia é útil a todos nós que sabemos que esta Casa haverá
de ser urna das destinatárias deste documento.
É bom que os bispos da nossa Igreja, da minha Igreja
-sou católico apostólico romano, jesuíta -levem em conta
esse tipo de manipulação.
O Sr. -Odacir Soares - Permite-me um aparte, nobre
senador?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Concedo o aparte a V.

-o Si-. -Odacir Soares -A -p-rOpósito da leitura do artigo
do jornalista Gilberto Dimenstein que V. Ex~ acaba de fazer
e pede também a transcrição do mesmo nos Anais do_ Senado
Federal, ontem eu indagava do Senador Eduardo Suplicy se,
com seu ar urbano, havia feitõ·a caminhada toda com o Lula.
S. Ex~ me informava que só havia acompanhado a peregrinação do novo ''Antônio Conselheiro"- conforme o próprio
joirial faz referência .::.._ até Euclides da Cunha. Hoje, no
jornal, descobri - e de certo modo é uma maldade minha
-por que o Senad_or Eduardo Suplicy só foi até Euclides
da Cunha. Ê que, em urna localidade qualquer. Uma sertaneja
invadiu a Prefeitura ...
O SR. ESPERIDIÃO AM!N - , .. em Águas Belas.
O Sr. Odadr Soares - ... e .lá instou a caravana do
PT a financiar um rancho bastante volumoso para a população
esfomeada daquela cidade. Só com a leitura dess.e jornal é
que percebi por que o Senador Eduardo Suplicy deixou de
acompanhar a caravana do Lula e só o fez até Euclides da
Cunh:it.. Ê·que, em-decorrêncfadaquela invasão. vários militantes do PT foram obrigados a colocar a mão no bolso, puxar
o talão de cheques e financiar ã:qude rancho que estava sendo
solicitado pela sertaneja.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Deveriam pagar o dízimo.
O Sr. Odacir Soares - E o_ joni.al, inclusive, diz que
o Senador Eduardo Suplicy foi o primeiro a tomar a íriíCTativa.
Puxou o talão de che_ques, emjº1,1 um cp.eque de 500 mil cruzeiros, entregou-o ao tesoureiro da peregrinação do Lula e desapareceu·da sala. Mas V. Ex•. nobre Senador, faz também
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referência a essa nota da CNBB. Eu queria fazer uma obser~
vação:-o Secretário~Geral da CNBB está condenando o açodamento dos candidatos à Presidência da República. Quer dizer,
parece-me que o eminente cardeal está fora pa realidade brasileira.
-
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a nossa verdade. Se merecemos a crítica- e temos de assumi-la por inteiro - isso não pode ser um fato isolado. O
porito que o Senador Odacir Soares também destacou é importante-. A Igreja se posiciona agora- para cobrar ética na vida
brasileira. principalmente dos políticos. A Igreja tem que ver
uma
declaração feita também pelo Sr. Luís Inácio Lula da
O SR. ESPERIDIÃO AMIN::.:..-I)offi Luciano é, inclusive,
Silva, dizendo que está ao lado dele. Se essa instituição se
jesuíta.
engaja num movimento político, não terá, de maneira nenhuO Sr. Odacir Soares - Está fora da reaHdade brasiieira.
ma, autoridade para cobrar ética de quem quer que s-eja.
O processo político eleitoral. em- todo o Brasil já está
E não houve contestações; nenhum representante da Igreja
curso, há muito terilpo~ a começar pelOs Estados: em todos
veio a público dizer que o candidato está usando seu nome
os Estados brasileiros. todos os panidos já têm candidatos.
indevidamente. A Igreja é universal, desde que o mundo é
E seria inusitado se- o mesmo não estivesse ocorrendo em
mundo. Creio que as coisas, no Brasil, não estão caminhando
relação' à Presidência da República. Esse é o__hábito brasileiro,
bem. Estamosvivendo um momento de ataques permanentes
não se está inventando nada, não se está inOvandO nada,
ao Congresso brasileiro, terna debatido ontem, por este Plenáé do processo político, é da democracia, e parece-me que
rio, de maneira-longa e exaustiva. Há setores interessadOs
esse fato, ao invés de ser· negativo, é positivo na medida em
em desmoralizar esta Casa e o Congresso, para que não possaque fortalece as instituições. Na medida em- que temos um
mos exercer o direito de proceder à revisão constitucional.
processo eleitoral em curso e candidatos_ lançados a todos
Hoje, eu conversava com o Senador Esperidião Amín sobre
os cargos a serem disputados em 1994, parece-me, salvo mea pesquisa solicitada.:.:.... pasmem -pela Confederação Naciolhor juízo, que estamos consolidando c fortalecendo as instituinal da Indústria, presidida pelo nosso-nobre colega Albano
ções democráticas. De modo que a frase do eminente cardeal
Franco. As perguntas, da maneira corno foram formuladas,
parece-me inteiramente despropositada, inoportuna e fora da
ensejavam respostas que depreciavam a classe política, comrealidade brasileira.
prometendo a nossa credibilidade para a revisão constitucional. Não_sou contra o PT, não sou contra Lula; posiciono-me
O Sr. Elcio Alvares - Permíte-me V. Ex• Um aparte?
contra- repito- interesses de determinados grupos. O resulO SR. ESPERIDIÃOAMIN- Ouço, com prazer, o nobre
tado dessa pesquisa divulgada pela _imprensa - as perguntas
Senador Elcio Alvares.
- etarn Capciosas-·- ·revela o desapteço de 90% da oplriiãOpública brasileira~ Neste momento, com a digriidade e com
O Sr. Elcio Alvares - O pronunciamento do Sen_~dor
Esperidião Amin, trazendo ao conhecimento da Cas~_o artigo- a independência que tenho em meu mandato, quero cobrar
credibilidade absoluta para revisar a Constituição. Para ql!_e
de Gilberto Dímenstcin, conforta até certo ponto, porque,
um jornalista do porte de Gilberto Dimenstein, cujas opiniões,
de uns tempos para cá, inegavelmente, alguns setores, princiàs vezes, são profundamente contrárias às nossa_s, assuma urna
palmente da imprensa, estão ensandecendo na abordagem
posição dessa natureza. a situação, de fato, não está sendo
das suas posições polític<is. É importante afirmar um ponto
conduzida com seriedade. Outros órgãos têm noticiado essa
que não pode ser obscurecido. Ontem, quando havia o debate
caravana do candidato Lula corno um ato romanesco, heróico,
das críticas que estão sendo formuladas à classe política, tive
até certo ponto quixotesco. O Brasil, infelizmente-, vive um
a coragem de afirmar - acredito estar dizendo a verdade
momento dramático; no entanto, seria impiedoso submeter
-que reairnente se tores da vida política brasileira e do Cono processo político brasileiro a esse tipo de artifício que começa
gresso merecem a crítica acerba daqueles que não estão cumcom a caravana de Lula e que se pode repetir com outros
prindo com dignidade o seu mandato. Mas, quanto a esse
candidatos, proporcionando, em 1994, uma repetição da camcaso do candidato Luís Inácio Lula da Silva- tive a oportupanha do plebiscito, através da qual, tarltO- parlamentaristas,
nidade de fazer um aparte a semana passada - ele choca,
quanto presidencialistas, deram uma triste demonstração de
porque a ninguém pode ser vedado o direito de fazer a sua
venda de idéias ao Brasil na defesa de seus pontos de vista.
campanha eleitoral. Também defendo a tese _de que os candiNo instante ~rn que o_ ~coador Esper{dião Amin ·,oportunadatos já começam a exercitar, evidentemente, assuas_posturas
mente traz, para registro desta Casa, um artigo da mais alta
eleitorais. O que me chocou nessa cara-vana do PT foi exataresponsabilidade, de um conceituado jornalista, quero publimente fazer com-que ela ocorresse dentro de um dos maiores
camente dizer, sem me posicionar contra qualquer candidabols_ões de miséria, de tristeza e, até certo ponto, de sentitura, que foi lamentável o espetáculo proporcionado pelo PT,
mento que precisa ser externado como um gesto até de solidavisitandO um dos maiores bolsões de miséria deste País. O
riedade, que tem que ser permanente à equipe. Vejo o Senaproblema continua: a seca, a miséria nordestina. A Baricada
dor Beni V eras e os outros eminentes representantes do Nordo Nordeste deve lnobilizar-se, porque, no momento em que
deste discorrerem sobre a seca, trazendo para cá um debate
agudiza a seCa, o Governo anuncia algumas providências, mas
realista. Estive recentemente em Pernambuco. Vi vários requase todas elas adotadas em razão do momento. Qualquer
presentantes de pessoas que estão vivendo o problema da
Senador - tive oportunidade de falar isso ao Senador Beni
seca com a maior agrura possfvel. Saí de Recife, honestaV eras quando a Comissão do Desequilíbrio Inter-regional se
mente, tocado pelo problema da seca. E, agora, nesse instante
deslocou para Recife - tem obrigação de ir ao local para
em que a população brasileira, representada por aqueles norver de perto - não no sentido eleitoral de uma campanha,
destinos que estão sendo agudizados pelo problema da seca,
mas na realidade do mandato que exerce ~ como é dura,
tenho o desprazer de verificar Urna cara,iana. se iSsa Caravana
fosse levada com todã a -seriedade, por todo o setor da vida
como é difícil a situação dos nordestinos brasileiros. A seca
é uma questão nacional; infelizmente, está sendo submetida
brasileira, seria repudiada, porque não é possível. de maneira
a um proces~o eleitoral. Queira Deus _que prevaleça entre
nenhuma, fazer proselitisroo em torno de um problema que
realmente choca a todos nós. Nós, políticoS, temos qUe as-sumir
os políticos, entre os homens de bom-senso, razoável sanidade

em
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mental para não fazer da seca bandeira de qualquer tipo de
campanha. Nobre Senador Esperidião Amin, quero louvar
V. Ex• por essa in_iciativa_,_O Senadc)"deve permane-cer alerta;
as práticas políticas brasileiras não podem timbrar de ~c.ordo
com esse diapasão que estamos vendo. Não podemos permitir
que a verdade seja distorcida e que tenhamos, em 1994, a
repetição da campanha para o plebiscito.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Acolbo os apartes dos
nobres Senadores Odacir Soares e Elcio Alvares. Eu gostaria,
em deferência à presença do nobre Senador Eduardo Suplicy,
de reiterar o meu requerimento de transcrição nos Anais_da
Casa do artigo de Gilberto Dimenstcin. ---~
A propósito do tema por mim abordado ontem, ao qual
o nobre Senador Elcio Alvares aludiu, quero enfatizar dois·
aspectos. O primeiro refere-se ao coriteúâo do_ artigo: não
vou solicitar a transcrição da reportagem de Andrew Greenles,
porque acredito que é desnecessário.
O outro aspecto diz respeito à posição da Igreja. Como
católico apostólico romano, faço um apelo aos bispos do nosso
País para que es-Clareçam sobre o que deve ser a ética na
política e para qUe não omitã.m fU.ízo de valor sobre as_suntos
como os mencionados na reportagem de domingo e no artigo
de hoje de Gilberto Dimenstciil.
E, finalmente, manifesto minha tristeZa cum_o_ __teor das
perguntas da pesquisa Jbope/CNI, que induziram respostas.
Quero deixar registrado o meu desgosto pelo fato de, no
momento em que a soc_iedade se debate com tais problemas,
a Confederação N_acional da Indústria patrocinar e fazer divulgar essa pesquisa: O jornal Folha de S. Paulo publicou-a.
no sábado, como se fosse exdusiva; no mesmo dia, também
o fez o O Estado de_ S. Paulo. Tentei localizar o jornalista
Clóvis Rossi, para avisá-lo que. ao contrário do que ele afirmou, não havia exclusividade na divulgação do resultado.
As perguntas eram capciosas. Como se poderia responder
esta pergunta:- Você acha que o político só pensa em resolver seus próprios· problemas?
E se a indagação fosse:
-Você acha que o empresário só pensa em resolver
o seu problema?
Ou ainda:
-Você acha que o empresário gosta de pagar imposto?
Isso não é uma pesquisa! Trata-se de indução para agravar
o quadro de descrença.
Como eu havia dito ontem, estamos sendo pressionados
por três garras de um torniquete: pela situação nadbrial, pelos
equívocos que cometemos no Congresso - precisamoS reco-_
nhecer_que cometemos o erro de não decidir-e pelo interesse
de quem ganha dinheiro deixando tudo como está.
Na semana passada, mais uma vez, veio a públie;o a be1íssima peça de Giuseppe Tomasi Di Lampedusa. o Leopardo,
com aquela frase fantástica: "É preciso que as coisaS se transformem para que nada mude". As pessoas até fazem transformações para que nada mude. Há quem queira deixar como
está. E, para que as coisas fiquem como estão", na situação
atual, ou para que elas adquiram aquela conformação que
interessa, é preciso que aquele que decide esteja agachado
ou ajOelhado. E é o Congresso o alvo desta segunda garra.
E a terceira garra é composta por setores da chamada
esquerda, que contestam a legitimidade do COngresso em cumprir o art. 3"' do Ato das Disposições Transitórias, no concernente à revisão constitucional. Ouvimos "isso de Vários setores: ·
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"O Congre_sso não tem autoridade morat ne_m_ política p-ara
fazer a revisão constit!Jcional."
Neste contexto, quero manifestar a minha tristeza, n&o
apenas com as perguntas, mas com a situaç_ão, corp. a cl_~scrcnça
que afeta legitimamente a sociedade brasileira. Quero d~ixar
.muito claro que a sociedade tem o direito Qe cobrar dqs políti~
cos. Porque, se é a política a única forma de promovet a
transformação de uma sociedade, é na_tural que haja desgast!!
da política e de quem a exerce, num momento como este.
Agora, esse ·tipo de pergunta não engana ningy.ém quanto
ao seu real objetivo, e a sua divulgação visa agudizar as causas
da desmoralização ou d_a descrença, _seja d~_ sociedad~, seja
da classe política.
_ _ _
_Por ísto; com·o entendo que -eSte tóPico, tegisrtado hoje
no artigo do jornalista Gilberto Dime-nstein, merece o conhecimento e o registro na Casa, fiz este requerimento. Os apartes
que recebi, enriqueceram o meu despretensioso pronunciamento, transformando este mero requerimento, num momento em que a nossa atenção, para honra minha,_ está sendo
atraída pelo tema.
O Sr. Ronan Tito- Permita-me V. Ex• um aparte?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço o nobre Senador
Ronan TitO.
O Sr. Ronan T-ito- Nobr_e Senador Esperidião Amin,
inscrevo-me, também, como católico apostólico romano, para
dar minha "beliscada". Há_ pouco tempo fornos convidados
para ir à CNBB assistir a um debate ,sobre a._qu_estão das
leis de patentes, em relação à qual- quero_ confessar publicamente- ainda não tenho a minha_idéia absolutamente formada, embora venha tentando estudar este assunto a cada momento. Estava presente ao dt!bate uma cien-tista, urrla técnica
da Embrapat que proferiu sua palestr_~_e, no final, terminou
dizendo o seguinte: "'Esperamos que o Congresso Nacional,
neste momento, rejeite, liminarmente, este projeto, para ver
se cobra o seu _último resquício de dignidade_,__"'_Ouvi aquelas
palavras e não me calei - porque se assim houvesse feito,
naquele momento, agora não teria o direito de falar aqui.
Deplorei aquela atitude, porque é um assunto da maior complexidade. Querem ver como ê complexo? Se rejeitarmos o
projeto, como quer a cientista, ficaremos fora das .leis de
patentes. Estamos no Mercosul. Se, por hipótese, o Paraguai
assinar o convênio das patentes, o que irá acontecer'? Os laboratórios acorrerão para lá; produzirão a partir do Paraguai,
sugando os_ poucos técnicos que temos, e ficaremos como
consumidores. Por exemplo. A ques~ão de _como se de..-e__ votar
não se relaciona com dignidade, mas com _eStUdo, competência
e sabedoria política. Mas, na hora, proú:stei", dizendo que
não era uma questão de dignidade. Não houve repercussão
no plenário, embora tenha falado sCmpl-e com o meu tom
de voz macia, aveludada e suave- não tenho muito regulador
- de volume. E a_reação da Mesa foi péssima. Mas ouvi recentemente, naquele programa -que, por sinal, aconselho a todos,
da jornalista Ilze,"da Rede Br8sil de TV, que começa a debater
sobre os problemas nacionais, ainda_de_ _maneira canhestra,
mas já é um começo- o nosso Bispo Dom Mauro Morelli,
por quem tenho a maior admiração, dizer: "O Congresso
Nacional não tem a mfnima dignidade. pois até agora ainda
não regulam~ntou a c_onstituição de 1988.''_ A Constituiç-ão
da Itália foi promulgada, foi prolatada, em Í948. Portanto,
há aproximadamente 45 anos foi promulgada e, até hoje,
ainda não foram :reg4lamentados §O~ __Qa CÇ>ns~ituiçãoitalia-

3940 Quarta-feira 5

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

na. E, assim, poderíamos citar outros exemplos. A Constituição norte-americana, que muitos dizem ter sete artigos,
32 emendas etc, é regulamentada toda s~gunda-feira, quando
se reúne a Suprema Corte e prolata sentenças com foiça de
r isso, há um processo de regulamentação permanente. E,
aqui, o Supremo se nega a qualquer regulamentação, e fica

tudo sob a responsabilidade do Congresso Nacional. E, muitas
vezes, não-interessa-ao Congresso Nacional e nem à sociedade,
possibilitando que os usos e costumes, aos poucos, dêem condições para que se processe a regulamentação. É claro que,
no caso, predSarra:mos do auxílio dos Tribunais, principalmente do Supremo, no sentido de que vá prolatando sentenças, e veremos como tudo, na verdade, irá acontecendo. Quanto a -essa qtfestãci de dignidade, digo, sinceramente, que em
1970 entrei num_ movimento de igreja e acabei en:t_bocando
na política, para defender os direitos humanos, naquela época
da ditadura. Devo dizer que. naquele tempo, _a_té era fáci_l,
para niÜti~ ser político, porque eu olhava o poder intrinsecamente mal e achava que deveria ficãr na oposição. Todavia,
política, agora, não é mais questão de dignidade, é questão
de competência. Precisamos da competência da CNBB e de
Dom Mauro Morelli- que, aliás, nos deve uma explicação,
Senador Esperidião Amin, a V. Ex• e a mim, que somos
católicos, a respeito de como é que, sendo ele um Bispo da
Igreja Católica - e católico, no meu dicionário, quer- dizer
universal- ao mesmo tempo, filia-se a um partfdo, que_ quer
dizer parte. Como é que ele concilia isso? Gostaria que alg"uém
me explicasse como é que uma pessoa, ao mesmo-tempo em
que pretende capitanear uma posição que é univerSal, sitUa-Se
num partido do qual declara ser filiado. OU seja, .io mesmo
tempo em que pretende ser um Bispo universal, filia-se a
um partido, ou a uma parte. Isso é do_gma? Nós todos temos
que ir para esse partido? QUal a orientação que me dá ele
agora? Não é, pois, questão de dignidade, mas SÍm de esclarecimento. E gostaria que ele me desse essa informação~ V.
Ex~ também tem razão quando levanta os problemas políticos,
os lançamentos de candidaturas; uns, de maneira mais declarada, outros, de maneira subreptícia, atropelando o processo,
atropelando o momento difícil que vivemos agora na sociedade, quando nós políticos deveríamos concentrar todas as
nossas atenções Visando a solução dos gtalfdes problemas e
do impasse nacional em que nos encontramos - e muitos
estão pensando, até, que chegamos ao fundo do poço: e quero
dizer que· ainda não, porque, para chegarmos ao fundO" do
poço, temos que saber que dali estamos partindo para alguma
coisa; ainda não estou vendo para onde estamos partindo.
Senador Esperidião Amin, é tão rico o discurso q'ue V. EX"
faz, levantando questões da maior importância, que, por isso
mesmo, quis também pegar uma carona, pai:'a COlocar a minha
indignação e o meu questionamento. -Agradeço a V. Ex~ a
oportunidade que me dá.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Eu que agradeço, nobre
Senador Ronan Tito," pelo aparte de V. Ex•, que, sem dúvida
alguma, dá substância ao objetivo do meu pronunciamento.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Er- um aparte?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço o nobre Senador
Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Esperidião Amin, em
primeiro lugar, consfdero importante a reflexão- que V. Ex•
faz relativamente às pesquisas de opinião,_ e_J]-_Comendadas_ sobretudo por segmentos empresariais, que ColOEam os polítiCos
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como muito desacreditados no Brasil. Avalio que há razões
de profundidade para o descrédito dos políticos,-dOs membros
do Congresso Nacional, e precisaríamos refletir sobre .os motivos que levam a opinião pública a pensar dessa maneira. V.
Ex~ defende aqui, muitas vezes, pontos de vista diVergentes
dos meus - algumas vezes, convergentes - mas vejo em
V. Ex~ uma pessoa que procura defender o interesse público.
Não conheço toda a sua história, mas observo que procu-ra
refletir com independência--e e'xpressár o que- julga melhor,
na sua compreensão, para o País. Assim procedendo, temos
desenvolvido entre nós um respeito mútuo, saudável. Esse
artigo do jornalista Gilberto Dimenstein leva em conta urna
visão muito parcial de quem está distante da realidade observada por Luís Inácio Lula da Silva na Caravana da Cidadania.
_Acredito que não seja tanto responsabilidade do jornalista
Andrew Greenles, que não teve. no jornal Folha de S. Paulo,
um espaço maior para relatar de forma mais completa tudo
__ aquilo que tem observado. Eu participei da Caravana, saindo
do Recife no dia 23, sexta-feira, até o dia 29, quinta-feira,
e não pude continuar porque, ao contrário da observação
irónica do Senador Odacir Soares, tinha um compromisso
na sexta-feira, em São Paulo, perante o fórum, onde tinha
que prestar um depoimento. Essa Caravana da Cidadania,
Sen?dor Esperidíão Amin, tem propiciado a oportunidade
para que o Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores
possa averiguar de perto um problema que é, sem dúvida,
prioridade zero para o BrasU: a extinção da fome. Fome que
deixa os brasileiros em condição semelhante àquela que horroiiza o sentimento humano mundial: a fome na Somália. As
cen~ divulgadas dos somalianos morrendo de fome são as
cenas do Brasil de hoje, como está estampado na página 7,
do jornal O Globo: "Somália na calçada de Recife". Tem
gente morrendo de fome em nosso Pafs. Não __ It:J.e importam
tanto esses comentários irónicos, jocosos, de quem não quer
compreender o sentido da Caravana da Cidadania, de quem
está minimizando a importância da viagem de Lula aos sertões
de Pernambuco, da Bahia, de Sergipe, e depois pelo Vale
do Jequitinhonha, nesta semana. Essas pessoas, antes, deveIjam também sair e conhecer a pobreza do povo brasileiro. Deveriam dar força, receptividade à intenção do Presidente
Itamar Franco. Lula, sim, aceitou a proposta de colocar como
prioridade zero o combate à pobreza e à fome. Isto_ é muito
importante. É um feito do Presidente dÕ Partido dos Trabalhadores. Herbert de Souza e Dom Mauro Morelli são sugestões_
do Presidente do PT ao Presidente Itamar Franco para fazerem
parte do Conselho que começou a Itin-donar rio sentido de
oferecer propostas para combater a fome e- a miséria. Não
é fácíl a solução do problema, mas é impo-rtante que esteja
sendo levado em conta, sendo debatido. Muitas vezes - e
isso continua a acontecer- a destinação dos recursos públicos
é decidida por aqueles que têm extraordinário lobby, extraordinário poder de influenciar decisões, tais como aquelas que
estão definiri.do as prioridades. Quais os planos que estão
.,tendo prioridades? Está estampado na primeira págíria- de
O Estado de S. Paulo: "O Ministro Eliseu Resende viajOu
ao exterior acompanhado de diretor da Norberto Odebrecht". _
Quatro usin·as foram delineadas como prioridades, e dentre
as COJlStrutoras está a Odebrecht. Há alguma coisa que precisa
liseu Resende, ao ·invés de ir prestar contas ao Fundo Monetário Nacional, estivesse percorrendo o sertão do Nordeste,
Poderia· examinar de perto que, realmente, o combate à fome
e à pobreza precisa ser prioridade. Aqui, perante o Senado
Federal, S. Ex~ colocou como ponto 13~, nas prioridades do
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Governo, o exame de políticas sedais cOmpenSàtóriaS -para
combater a fome. Que polítícas são essas? Está~se dando prio~
ridade efetivamente? Acredito que ainda não o suficiente.
Amanhã, teremos a oportunidade de ouvi-lo. É verdade que
houve, em Euclides da Cunha, um momento- e eu o presenciei- em que um feligioso fei uma- Oração e_, como é próprio
desse ato, convidou o povo a receber o pão. Nesse momento

-e isso partiu da organização da comunidade local- convidou a mim próprio, Lula e outras pessoas que lá estavam
para também ajudar na distribuição do pão. Quem é católico,
como V. Ex•, sabe o sentido qo.c tem essa cerimónia~ o sentiâo
de oração, da reflexão sobre a fraternidade. Precisamos, Senador Esperidião Amin, dar prioridade para reverter um processo que levou o Brasil a ser hoje O campeão mundial da
desigualdade social, talvez ao lado de dois outros países. Mas
em nenhum outro país do tamanho do Brasil há desigualdade
tão intensa como a que existe aqui. Então, quando Luís Inácio
Lula da Silva diz que há responsabilidade das elites políticas,
das elites empresariais, das elites de toda ordem, sobre esse
estado de coisas, eu acredito que ele está apontando uma
realidade importante. Os resultados _dessa viagem tém sido
positivos. É importante que este debate esteja acontécendo.
Lula, na verdade, atinge o seu objetivo. A Cafavaú:a-da_ Cida·
dania começa a colocar, nos principais centros de discussão,
nacionalmente, inclusive aqui flo Senado Federal, esta questão. Precisamos refletir juntos sobre como vamos resolver
a questão prioritária do combate à fome c à pobreza. O Senado
Federal teve oportunidade de apreciar, discutir, debater em
profundidade, projeto de minha autoria instituindo um programa de garantia de renda mínima. Tive o respeitO e a aprovação de meus pares. Esse projeto, na minha opinião, é uma
das alternativas para podermos enfrentar esse problema. O
projeto está sendo discutido com atenção na Comissão de
Finanças da Câmara dos Deputados. Avalio que aqui podemos
aprender muito uns com os outros, mas creio que este efeito
de debate que a Caravana da Cidadania está causando é muito
importante. Tenho a convicção de que, da mesma maneira
que o PT em 1983 chamou os paulistanos a lutar pelas Diretas
Já, trinta mil pessoas foram à frente ao Estádio do Pacaembu,
na Praça Charles Müller, na primeira manifestação pelas Diretas Já. Muitos não acreditavam que -íiía resu1tar na maior
mobilização de pessoas pelo Brasil afora, como aconteceu
depois em 1984. Também em 1992, pOr iniciativa--em grande
parte d_o PT, mas cõiftan.do com o apoio de outras forças,
levou o povo às ruas para conclamar pelo impeacbment do
ex-Presidente Collor, nuin movimento pela ética na pOlítica.
Tenho a convicção- não importa qUe alguns queiram ironizar
e menosprezar - que o movimento de combace à fome, à
pobreza, à miséria, que hoje infelicita mais de 32 milhões
de brasileiros, segun-do diagnóstico apresentado pelo IPEA,
daqueles que estão em situação de indigência, de fome cfetiva,
tenho a convicção de que esse movimento é sem- refO:fno.
É um movimento tão forte quanto foram os movimentos pela
Diretas Já e pela Ética na Política. Na verdade, o movimento
pela ,cidadania, contra a- fome e contra a míséri3., é a continuação saudável do movimento pela Ética na Política. Canelamo todos os Srs. Senadores a estarem juntos conosco porque
essa não é tarefa apenas do_ Partido dos Trabalhadores. ·Em
cada uma das cidades que temos visítado - e o SenadM
José Paulo Biso! é testemunha disso porque nos acompanhou
nos três últimos dias, de sexta a domingo- são os prefeitos
do PFL, os políticos do_ extinto PDS - embora ainda .exista
os políticos do PMDB, do PSB, do PTR, os polítiCos
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de todos os partidos que ali coni.pareceram solidarizarido-se
Com a Caravana. Refii"o-me aos prefeitos e vereadores daquelas cidades pequenas e médias por onde a Caravana- da __Cidadania tem passado. Agradeço a gentileza deste longo aparte.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Gostaria, Senador Eduardo Suplicy, em pTimeíro lugar- também confio ila honestidade de V. Ex• - , que V. Ex• gravasse bem na r~tina,
na memória, que lhe concedi o aparte e o ouvi . Porque
já aconteceu aqui de V. Ex~ não me conceder o aparte e
também fazer-me esperar durante 21 minutos. Vinte e um
minutos eu -espereí, e eu lhe concedL2J de __ aparte, ·aliás, a
Mesa concedeu. E eu ouvi com atenção e_ respeíto que, reco~
nheço, não tem faltado no nosso relacionamento. Mas o resPeito não fará aqui com que eu aceite o cerne de sua-argumentação.
Disse V. Ex•, em síntese - e tentarei" sintetizar- ,
que a Caravana da Cidadania está servindo à causa da fome.
Quero dizer-lhe que as evidências mostram que está acontecendo exatamente o oposto.
O Sr. Eduardo Suplicy -Não é a causa da fome, é
a causa do combate à fome.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - A sua retificação, feita
não em aparte, iÍão altera o me_u raciocínio.
A causa de combate à fome não está sendo beneficiada
pela Caravana. Senador Eduardo Suplicy.
O Senado mesmo. o Congresso brasileiro, e de um modo
geral todos os Partidos políticos, têm sido sensibilizados por
iniciativas sem_a_core_ografia de uma Camp-anha eleitoral. Como, por exemplo, homenageando o Senador Beni Veras, há
pouco citado pelo Senador E leio AlVares. que preside a Comissão e tem no Senador Beni V eras o seu Relator na_ Comiss~o
Parlamentar que analisa as causas do desequilíbrio, da pobreza: As causas, Senador Eduardo Suplicy, não são descobertas
na Caravana. O que é deScoberto-pela ca:T<iVária são OS seus
efeitos. São os efeitos da fome que ganham espaço, que dão
notoriedade, que estabelecem o clima de uma campanha eleitoral. Os efeitos,- Senador Eduardo Suplicy! O respeito a sua
honestidade faz com que lhe diga issO. As causas podem e
devem ser combatidas com decisões estratégicas, com decisões
legais, com denúncias aqui, com denúncias junto ao centro
do Póder que es_tá aqui também representado.
Quero dizer a V. Ex~ que não tenho nada contra a existência de um roteiro visitã.ndo regiões afetadas por esse problema
social gravíssimo. Já- o fiz e fiz quando estava desocupado.
Talvez essa seja uma semelhança. Fiz depois de ter deixado
o Governo do meu Estado. Fui conhecer o interior da Bahia.
Não pude prodÜzir muita coiSa; -mas- escrevi um artigo que
é a miríha quase que filosofia a respeito do que lá enContrei,
a alegria de sobreviver, que é_o que recolhi da gente mais
humilde, assistida por religiosos-simpáticos ao PT. Visitei Marpará, Oliveira dos Brejínhos. Pin-So qUe foi bom para a minha
formação, como foi bom para a minha formação conhecer
o "Sul do Piauí, há 19 anos. Acredito que isso faz parte da
educação social antes de política. Agora, querer dizer que
a caravana eleitoral serve à caus~ do combate à fome. Por
Deus que não!. Se é a sua convicção, eu a respeito, mas
não vou permitir que transite em julgado, com a minha omissão, essa mistifiCação. Isso é uma mistificação!
A Caravana serve a um projeto eleitOral e eu faço votos
que este projeto eleitoral mostr~ -ª-O País uma proposta, sim;
mostre biografia, siriL Agora, mostre menos manipulação da
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proveito eleitoral. Essa é a questão. O político pode fazer
isso? É ético o político, que todo__ o dia é crucificado, usar
essa expressãõT Os --oispos brasileiros estão na responsabilidade de colocar esse questionamento agora. No momen~
em que a _Igreja avança parã- cobrar uma pOstufa ética, esta
tefi1:_ que ser cobrada em caráter universal, não pode se dirigir
para um determinado setor. A Igreja tem que ter a clarivi~dência de saber que ela é de todos, e aí se incluem todos
os candidatos da direita, do centro ou da esquerda, porque
0 Sr. Elcio Alvares- Permite-me V. Ex" um aparte?
queremos dos bispos exatamente isso: um posicionamento
O SR. ESPERIOIÃO AMIN- Em momen-to algum usei
que mereça o nosso respeito. E, nesse momento, considero
de ironia. Considero este assunto muito sério; porque é uma
inuito grave. Respeito intransigente e democraticamente o
deformação grave sobre um problema gravíssimo.
direito do candidato Luís lnácio Lula da Silva iniciar a campanha em todo o Brasil, mas não pode entrar por esse caminho,
O Sr. Eduardo Suplicy -Permite-me V.-I~~ um aparte?
que considero profundamente, até certo ponto, desrespeitoso
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Assim como ouvi V. Ex•. - com a miséria do povo. E, se algum dos Srs. Senadores aqui,
num longo aparte, ouvirei primeiro o Senador Elcío Alvares.
ante ao Senador Suplicy, diss_er que não tem preocupação
Mas quero aqui deixar consignado: essa caravana não com o problema da fume, estaria faltando com a essência
serve à causa do combate à fome. O plano apreSentado ao
do seu mandato. Todos nós aqui temos responsâ.bilidades.
Presidente penso que serve. Dig~ com todª-_lealdade. O proDevemos ser solidários com o povo brasileiro, num momento
1
jeto de V. Ex de Imposto de Renda, que votei a favor, penso
tãO grave como esse. Agor~. _esta colocação eu faço: ~odo
que ·serve. Hoje, ainda, pr-la manhã, conversamos sobre o
esse debate se originou exatamente na postura ética da caraSeguro Desemprego do trabalhador, do pescador artesanal;
vana do Sr. Luís Inácio Lula da Silva. Fica a pergunta, que
acredito-que serve. Agora~ essa· caravana, não.
talvez os doutos integrantes_da CNBB possam respOnder, ago·
Ouço o aparte do nobre Senador Elcio Alvares.
ra, na cobrança de urna postura ética: _s.eria ético o uso dos
símbolos da Igreja em proveito eleitoral? Esse é o questioO Sr. Elc_i~ AlvareS - É importante, nesse debate que
-namento.
o Senador Esperidião Amin está trazendo, deixar muito claro,
porque o problema pior é a versão, e as versões se transformam
O Sr. Magno Bacelar- V. Ex~ me permite um aparte?
em verdades que sã9 estampadas no noticiário dOs-jornais.
O Senador Eduardo Suplicy, que participou da caravana, talO SR. ESPERIDIÃO AMIN -Ouço V. Ex' com prazer.
vez não tenha percebido o_ cerne do debate. O que estamos
O Sr. Magiio BaCelar-Nobre Senador Esperidião Amiº-'
discutindo, aqui, é ex'!tami:nte isso que o SeDado r Esperidião
aproveita~do a tolerância e_a benevolênciá_da MCs-:lpara cOm
Amin comentou. Até onde vai o akance da caravana do Sr.
o discurso do nobre Senador Suplicy e pela importância do
Luís Inácio Lula da Silva, em rizão de Uin problema grave
fato que V. Ex~ traz hoje â tarde, gostaria de extrair do discurso
que merece a solidariedade e o respeito de todos os brasileiros,
que é o problema da sec_a. A colocação é _ética, isso não do nobre Senador Suplicy, dois fatos: primeiro, há coisas a
pode ser obscure_cido, porque os bispos brasileiros estão assu- Serem esclarecidas. Uma delas, no meu entendimento, é a
vi_agem do ~ndidato Luís Inácio ~ula da Silva, que a imprensa
mindo hoje o compri.:nfiisso de Úzcr um pronu(lciamento em
notfciou inicialmente como sendo um desejo de Lula refa~er
favor da ética na política: Então, os bispos -brasileiros têm
o percurso que já havia feito. Como não obteve a dimensão
de tomar conhecimento e aí o nobre Senador Eduardo Sup1icy
poderia contestar, pOrQue- foi testemunha e é um Senador esperada, agora passa a ser a defesa da causa da fome, da
da República e mere~_e a_ nossa fé. Ter~~. na verdade, o jorn_a- miséria no No~de~te. A outra coisa; com crdevido respeitO,
é_ que o Senador falou que precisamos quebrar a cabeça em
lista Gilberto Dimenstcin, ao afirniai" QUe o Sr:-"Luhi. falou
sinal de protesto pela fome_ e pelo q~-~- aí está. E penso que
que o vermelho da bandeira do PT é o sangue de Jesus Cristo
transformar essa viagem em defesa da causa da fome, nos
na cruz ou teria sido também invcríd!ca a afiriTiaÇ30-de que
mes!DOS termos, não seria como aquele prote-Stá do atlet3
S~s~ distribuiu pão simbolizando _o corpo de Cristo_ e_. mais
adiante, arrematando tUdo isso, disse que a estrela do PT _f!!.SS_Ó, que assistimos pela televisão na semana passada. Bater
é o guia para o nasciniento- de Jesus. Se a igreja brasileira, com a cabeça e q_uebrar a ~spinha o~ esse tipo de peregrinação,
em ônibus leito, ou ainda a distribuição de trinta-,-trezeittos
hoje, através do~ seus bispos desconhecer que há um forte
ou trezentos mil pães no Nordeste, num único dia, também
conteúdo religioso dentro disso tudo! -q_ll_e está sendo usada
-a igreja...
não trará solução para aquele povo sofrido. Posso falar nesses
termos, uma vez que pertenço àquela região. Era sobre isso
0 SR. ESPERIDIÃO AMIN -Chàma-s-é profanação.
o meU aparte, embora não esteja â altura do brilhantismo
COJ?l que V. Ex~ colocou o assunto, e principalmente pela
O Sr. Elcio Alvares - 6 Sr. Lula pregoa que a Igreja
cre-dibilidade do políticO brasileiro, por quem tanto nos debaestá do seu lado. Ora, a Igreja é universal, é de todos nós.
temos. Obrigado a V. Ex~.
Então, não me coloco politicamerttC, respeito até a caravana
do Sr. Luís Inácio Lula da Silva. Penso Que S.S~ tem o direito
O SR. ESPERIDIÃO AMIN:.... Obrigado. nobre Senador
legítimo de pregar a sua ·candidatura a todo Brasil, mas não
~a~no Bacelar.
pode de maneira alguma entrar por este caminho. A Igreja
tem de questionar: o cõm-portamento foi _ético? O Compor_ .-,_ O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex~ me permite um aparte?
tamento foi respeitoso à Igreja? _Q_ço_mportamento foi respei- ·
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Conced_o_ um aparte ao
toso_ â pessoa de Jesus Cristo? No inomento em- que o PT
se arroga a lançar mão desses símbolos religiosos: para tir-ar -õóbie Senador Eduardo Suplicy.
credulidade. Não estou dizendo que o Sr._ Luiz_ Inácio Lula
da Silva seja o único a fazer maniPulaçãO. Mas registrado
pelo jornalista Gilberto Dimenstein, esse estágio _de manipulação ... Entendo de líturgia, porque tenho a _pretensão de
entender um pouco. Isso é mistificação barata, grosseira. Os
bispos deveriam considerar o fato como caso prático de procedimento antiético_ É o que penso. respeiümdo, como V. Ex~
aqui salientou, a sua opinião. --
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car qual o rendimento da pessoa, ou, ainda, se seria o caso
de obrigar essas pessoas que recebem a renda mínima a terem
necessariamente seus filhos de 5 a 17 anos matriculados na
Quero ressaltar que o Presidente dos Trabalhadores, Luís
Inácio Lula da Silva, está realizando essa viagem não apenas _ escola, e assim por diante. Então, tenho dialogado bastante
com Lula a esse respeito e tenho a convicção, Senador Esperi~
de acordo com sua convicção, mas de acordo com a análise
dião Amin, de que esse projeto poderá ser apreciado e aperfeido Diretório Nacional do Partido dos Trabalhad-ores na a-valiaçoado. Aliás, tive oportunidade, conforme já transmiti a V.
ção das prioridades. Seria uma prioridade, por exemplo, que
Ex', de, há duas semanas, por uma hora e poucos minutos,
Lula realizasse uma viagem que, de algum modo, repetiria,
dialogar longamente com o ex-Ministro António Delfin Netto
com algumas modificaç_ões no trajeto, a_ viagêili"Qilê, aos sete
sobre o projeto. FOi uma conversa extremamente prOâutíYa.
anos de idade, fez com sua mãe e seus oito irmãos para São
S. Exa é membro da Comissão de Finanças, que está examiPaulo até Vicente de Carvalho. É daro que a --viag_~m tem
o sentido simbólico, mas tem também o sentido de diagnos- nando o projeto. Estou pro_curando conversar com cada um
dos deputados da Comissão, ouvindo alternativas, reflexões.
ticar, o sentido de conhecer de perto os efeito-s, a fim de
amente, enfrentar esse problema tão importante para nós,
pensar sobre as causas da fome e da miséria que caracterizam
brasileiros ...
a vida de mílhões de brasileiros. Obviainente, ao examinar,
de perto, e ao ouvir, e esta tem sido a preocupação maior
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Eu pediria
de Lula e dos que o têm acompanhado, a preocupação tem
ao nobre Líder que ultimasse as suas considerações, porque,
sido, sobretudo, de ouvir, de perceber, de observar os contrasembora tenha sido aparteado por muitos ilustres Seitadores,
tes; contrastes, por exemplo, entre extraordinários investiS. Ex~ está falando há mais de uma hora. Dessa maneira,
mentos realizados em alguns lugares - mencionei, ont~m..
dentro_ do possível, pediria que ultimasse as suas considea construção de um extraordináriõ Ciac, em Cana pi, fechado
rações.
há 11 meses. e outros Ciacs construídos, e que ainda estão
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, se V. Ex•
sem operacionalidade, e, ao mesmo tempo, registram-se conme permite, tenho o propósito de não ironizar aqui sobre
dições extremamente precárias. Observar, por exemplo, o
a seca; contudo, esse tempo a que V. Ex~ se refere é o tempo.
quanto o registro em caüeífa e o.safáriO míriiriio -cOnstituem
bruto. Se formos olhar o tempo líquido, acho que teremos
ainda, para a grapde maioria daqueles que visiiáínõs nessas
menos de um tei"Ço.
regiões, figura de ficção. Lula teve oportunidade _de conversar
com algumas pessoas de 40, 50 anos, e perguntar-lhes se tiveO Sr. Odacir Soares- Senador_Esperidião Amin, V.
ram, em alguma oportunidade na vida, conhecido o salário
Ex~ me permite um aparte?
mínimo. Trabalhadores rurais disseram que isso nunca foi
O SR. ESPERIDIÃO-AMIN- Ouvirei o-nobre Senador
uma realidade.
Odacir Soares e, -em seguida, concluírei, Sr. Presidente.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Mas ele não sabia disso?
O Sr. Odacir SoareS~ Nobfe Senador, não temos dúvida
O que me deixa perplexo é que ele não sabia.
de que a peregrinação do companheiro Lula, efetivamente,
é política. O Senador Magno Bacelar deixou bem claro que
O Sr. Eduardo Suplicy - Ele está const3.iarido isSo mais
essa peregrinação começou com um apefo à saudade, não
uma vez, em maior profundidade, em milhares de contatos
teve ressonância nos meios de comunicação e evoluiu para
com trabalhadores. Estou citando aqui exemplos. Ele tem
uma caravana voltada à questão da fome, sendo que, na realiperguntado da vida das pessoas, de forma a querer saber ...
dade1 subjacentemente _está a idéia de uma caravana voltada
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Lamento que o Presidente
para uma candidatura à Presidência da República. Isso é indisdo seu partido não tenha lido o Projefo de Lei da Renda
cutível. O Senador Eduardo SupJicy não precisava mostrar
Mínima, de autoria de V. Ex\ porque, se tivesse lido, saberia
uma fotografia, publicada no jornal O Globo. de uma criarlça
que este é o retrato do Brasil. Eu li toda a fundamentação
em Recife; bastava que S. Ex~ fosse à Praça da Sé, onde
desse projeto de lei, e ele fere exatamente esse diagnóstico.
encontraria dezenas de crianças_nas mesmas condições, quaO Sr. Luís Inácio Lula da Silva não leu o projeto de lei do
dro social este que a companheira Erundina, quando prefeita,
Senador Eduardo Suplícy. Acho isso grave.
não teve condições de mudar, lamentavelmente, na principal
cidade do País, terceiro orçamento da Nação, como é o caso
O Sr. Eduardo Suplicy- Posso garantir que_ V. Ex~ está
da cidade de São Paulo. Agora, o mais importante no aparte
enganado neste aspecto, porque eu próprio, mais uma vez,
do Senador Eduardo Suplicy é que S. Ex~ confirmou inteiraao longo dessa viagem, conversei bastante sobre o Projeto
mente o artigo de Gilberto Dirilenstein, e acrescentou mais:
de Garantia de Renda Mínima. Falei sobre ele em diversos
o Senador Eduardo Suplicy de fato confeSsou que o cOmpaatas, conversei com Lula longamente a esse respeito e, inclunheiro Lula se apropriou de uma condição de bispo ou de ...
sive, sobre as alternativas que hoje estão sendo estudadas
pelo Ipea. O Ipea tem realizado semináriOS-~ realizou um
O SR. ESPERlDIÃO AMIN - Em termos litúrgicos,
na terça-feira passada e estará realizando um outro, por deter- só pode fazer a distribuição da hóstia a pessoa que alça à
minação da Ministra Yeda Crusius e do próprio Presidente
condição de diácono ...
da República, no próximo dia 17 de maio -para examinar
O Sr. Odacir Soares - E~atamente. Então, o compaoperacionalmente qual a melhor forma: se através do projeto
nheiro Lula se alçou a essa condição .. .
aprovado no Senado, ou se através de outros mecanismos,
como, por exemplo, o Programa de Renda Mínima Universal,
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- ... e o diaconato pressupõe
proposto por economistas da Fundação Getúlio-Vargas, do
uma preparação. Só o diácono pode fazer a distribuição da
Rio de Janeiro, que consiste em dar algo, como vinte dólares,
hóStia. Só este. Liturgicamente, é um equívoco.
ou seiscentos e poucos mil cruzeiros, mensalmente, como renO Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex• está enganado.
da mínima para não haver o problema operacional de se verifiO Sr. Eduardo Suplicy -V.

mencionou, em certo

momento, que, certa vez, des_ocupado, fez viagem semelhante.
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O Sr. Odacir Soares-- O companheirO-Lula-fez mais.
Além de terMse apropriado dessa condição também designou
os seus diáconos, dentre os quais o Senador Eduardo Suplicy,
que disse ter recebido a designação e distribuído pão também
entre os nordestinos. Essa é uma realidade confessada no
aparte do Senador. Quando e_u me referi à questão de o SenaM
dor Eduardo Suplicy ter contribuído com 500 mil cruzeiros
para o mutirão da fome no Nordeste, é porque li essa notícia
nos jornais de hoje. S. Ex~ foi o primeiro a tomar essa ini!=iativa, puxou o talão de cheques e emitiu um cheque no valor
de 500 mil cruzeiros ...
O Sr. Eduardo Supücy - Não tirei:o talão de CheqUe~
não está escrito issO. Tfrei a nota. "· - · ·- ·
O Sr. Odacir Soares - Está no jornal. Então, foi em
dinheiro. Passou para o tesoureiro da ...
O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex• leia. Por faVDr, permita-me. O jornalista Zuenir Ventura retratou com fidelidade
os fatos. Lendo a matéria, V. Ex~ v-ai observar que ...
O Sr. Odacir Soares - Mas o important-e -é o ato de
V. Ex\ que con-stitui um gesto elevado.
O Sr. Eduardo "Suplicy- ... eu fiz isso para qUe o prefeito
fosse sacudido, e só então ele resolveu tomar alguma inidãtiV-3.
O Sr. Odacir Soares - O que me Chamou a- atenção
foi O fato- de V. Ex\ Serladof-Eâuardo Suplicy, ter tomado
a iniciativa imediatamente emitido aquela quantia imerisa
de dinheiro para uma população de 10 mil pessoas - 500
mil cruzeiros. Agora, o fato é que V. Ex~ efe"tiVãme-n~e-confii
mou o artigo de Gilberto Dimenstein- e acoln.P~rnhÕu a caravana do Lula apenas até Euclides da Cunha, está indiscutiM
velmente solidário com ela. Era este o aparte, nobre Senador
Esperidião Amin.
·
· -

e

O sr. Ronan Tito- V.
_Senador Esperidião Amin?

Ex~

me permite um aparte, nobre

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Vou me curvar à delibe·
ração generosa da Mesa, pois exorbitei no tempo, realmente ...
O Sr. Ronan Tito - S6-iiin -niinüú)-:- Sr. Preside ri te e
nobre Senador Esperidião Amin, não desejo fazer nenhuma
assertiva, quero fazer um questiOnamento: por que o Nordeste
chegou a esse nível de miséria? Acredito que todos constatamos isso. Qual de nós que, não vivendo lá, não visitou
por uma vez na vida ou por mais vezes o Nordeste? Será
que esse quadro é único, que isso não aConteceu no passado?
Temos que, com seriedade, debater aqui as causas que levaram
o Nordeste a essa situação. Será que não é o nosso discurso
demagógico, principalmente quando se refere ao FMI? A Albânia está no FMI, a Rússia também, a Tcheco-Eslováquia
implorou para entrar. Entrar no FMI, quer dizer estar com
as suas c-ontas regulares e poder negociar com o mercado
internacional. Será que o nosso discurso não é demagógico·,
ou sem aprofundamentos, que nos leva a essa situação. O
Brasil, hoje, poderia estar disputando uma poupança internaM
cional de 1 trilhão de dólares. Não está porque· é inadimplente,
porque se recusa a colocar as suas ·contas como devem ser
colocadas em qualquer país do mundo. O País gasta mais
do que arrecada. Quem vai emprestar dinheiro, quem vai
investir neste País? Poderíamos atrair investimentos não só_~
para o Nordeste, mas investimentos de risco também. Mas
como'? Não temos a mínima condição, e ficanios repetindO
essa cantilena. Isso foi discurso do PC do B, mas a Albânia
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está lá. E somos sócios fundadores do FMI. Se não é bom
o FMI, vamos nos desligar, e vamos parar de colocar pretextos
fora do Brasil, fora do nosso alcance. Precisamos questionar
para saber o que levou os nossos irmãos a essa miSéria, ·pará
que possamos apresentar medidas efetivas.Já apresentei aqui
um projeto sobre irrigação no Nordeste, mas,_ infelizmente,
não teve repercussão. Muito obrigado.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ao encerrar o nreu pro·
nunciamento, agradeço, mais uma ve:i, --a- compreensão da
Mesa e, até por respeito à causa do combate à fome e à
·seca, _que de uma forma õu -de __9utra nt)S une - a visão de
algué:n:l de maneira diferente da mini:Ia não o incrimina, riem
a minha pode ser considerada como incriminada. Quero rei teM
rara ·minha disposição de colaborar, com humildade mas com
persistência, na luta em favor do sofrido povo do Nordeste.
Como tive oportuiliâade de frisar ra_bidalnente, conheci
um pouco essa realidade, especialmente na viagem que fiz
como desocupado - havia deixado o governo - • acompa·- -nhado da minha esposa, ao interior da Bahia -não fui para
o !~torai, já conhecia o sul do Piauí- , onde recolhi os exemplos mais eloqüentes de generosidade e coragem junto à gente
mais humilde daquelas comunidades, das quais cito duas apeM
nas para exemplificar: Morpará e Oliveiia dos Brejinlios. Lá,
tive oportuniç:lade de recolher aptigo~ que muito c;,qnsidero.
Inclusive, tive a honra de acolher afjlhados que até hoje guardo
no meu coração, na minha memória, como exemplo de gen~rQM
sidade, na mais absoluta miséria e pobreza.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, e, mais urna
- .._ ·
_ -~ez, ãgradeçO: pela oportunidade. _

Durante o discurso do Sr. Esperidião Amin, o Sr.
Magno Bacelar, deixa a cade(ra da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, i" Vice-Presi~
denre.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Aniir Lando- Aureo Mello- Beni V eras- Ca"rlos
De~Carli Dirceu Carneiro - -Eduardo Suplicy Iram Saraiva·_ Jonas Pi11heiro - Josaphat Marinho
-José Fogaça- José RiCha- José Sarney- Juvên~
cio Dias - Marluce Pinto -Moisés Abrão -Nelson
Wedekin- Onofre Quinan- Pedro Teixeira- Ruy
Bacelar- Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a mesa, projeto qu_e será lido pela Sr" 1~ Secretária.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 50, DE 1993
Concede anistia ao eleitor faltoso à votação
do plebiscito realizado no dia 21 de abril de 1993.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ É concedida anistia aO eleito[ que de"ixou de
votar no plebiscito realizado em todo o País no dia 21 de
abril de 1993.
Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam~se ás diSpOsições em- contrário. Justificação
Pretendemos, com a iniciativa do presente projeto, anistiar todos os eleitores que deixaram de votar no plebiscito
realizado no dia 21 de abril de 1993 para esc()lha do sistema
e da forma de Governo.
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São de todos conhecidas as dificuldades enfrentadas pela
justiça eleitoral para o atendimento dos casos de eleitores

em trânsito e dos que residem nas áreas rurais.
Nas zonas rurais em todo o País é comum e tradicional
nas eleições normais a util!zação de meios ~e transportes fornecidos pelos próprios candidatos, apesar de contrariar a !egislação. E um fato ínegável, também, que o Poder Público é
incapaz de prover os meios rrecessáriõirpa-rã~ãteilder ao transporte de todos os eleitores. No plebiscito, fato eleitoral atípico,
não houve candidatos e, conseqüentemente, os meios de transportes no interior do País, notadamente nas zonas rurais,
foram escassos, provocando um alto índice de ausência. Tam~
bém nesses locais, a exemplo do que ocorreu nos Grandes
Centros, foi comum a impossibilidade de se votar em trânsito
ou de se justificar ausência nas agências dos Correios, tanto
pela falta desses estabelecimentos como pela inexistência dos
formulários e de instruções sobre os procedimentos a serem
adotados, para a sua utilização.
Outro fator que consideramos relevante ~- que justifica
o presente projeto é o elevado número ·de processos de justificação que· a justiça eleitoral terá que atender em face dos
motivos aqui alegados. Há também custo da tramitação desses
processos, cujo resultado será forçosamente o reconhecimento
das razões dos eleitores com o co·nsecrüente defeririiento dos
pedidos e dispensa das multas. A lei decorrente deste projeto
trará inegável economia processual e grande redução de cus-tos.
Por tudo isso acredito no acolhimento desta nossa iniciativa.
Sala das Sessões, 4 de maio de 1993. -Senador Rachid
Saldanha Derzl.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania·- decisão
terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O projeto
lido será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela sr· y
Secretária.
-----É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 429, DE !993
Requeiro, nos termos do art. 210 ·do Regimento Internodo Senado Federal, a transcrição nos Anais desta Casa, da
matéria publicada no Jornal Folha de S. Paulo, do dia 4 de
maio do corrente ano, pág. 1~2, sob o título "Ele não sabe
o que faz" - coluna do jornalista Gilberto Dimenstein - ,
conforme cópia anexa.
.
Sala das Sessões, 4 de maio de 1993 .........-Senador Esperidião Amin.
(Ao exame da Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- De acordo
com o art. 210, § !9, do Regimento Interno, o requerimento
será submetido ao exame da Comissão Ditetota:-(Pausa.)
A Presidência convoca -sessão conji.intã a realizar-se, hoje,
às 19 horas, destinada à apreciaç-ão da Medida Provisôri_a
n' 316, de 1993.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) o tempo destinado ao Expediente.

Esgotado
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 3, DE !993
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regi~ento Interno)_
Passa~se

à

Votação, em turno únkó, do Projeto de Lei_çla Câmara n' 3, de 1993 (n' 965191, na Casa de origem). de
iniciativa do Presidente da República, que institui normas
gerais $ql:1re çlesportos e dá outras proVidências, tendo
Pareceres proferidos em Plenário. Relator: Sena~
dOr Ronaldo Aragão:
- r pronunciamento_(sobre t? PrOjeto): favoiável;
-29 pronunciamento (sobre as Emendas de Plená~
rio): favorável às de n9~ 8, 9 e 42~ contrário àS de n~
1 a 7, 10 a 17; apresentando as Emendas n'f; 18 a 41,
do Relator.

A discussão da matéria "tOi encerrada na sessão ordinária·
de 29 de abril último.
Passa-se à votação do projeto, em turno único, sempre~
juízo das emendas.
Os Srs. Senãdores qUe o aprovam que!ram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É O SEGUINTE O PROJETO APROVADO:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 3, DE !993
(N" 965/92, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Institui normas gerais sobre desportos e dá outras
providências.

9

C_ongr::ésso Nacional decÍ'eta~
CAPÍTULO I
Das Disposições iniciais
Art. 1? O desporto brasileiro abrange práticas formais
e não-formais e obedece às normas gerais desta Leim inspirado
nos fundamentos constitucionais do Estado Democrático de
DireitO.
§ 1~ A prática desportiva formal é regulada por normas
e regras nacionais e pelas regras internaciomii5 aceitas em
cada modalidade.
§ 29 A prática desportiva rião-foiffial é caracterizada
pela liberdade lúdica de seus praticantes.
CAPÍTULO II
Dos Princípios fundamentais
Art. 2~ O desporto, como direito individual, tem como
ba5e os seguintes princípios:
I - soberania, caracterizado pela supremacia nacional
na-organização da prática desportiva;
n -autonomia, definido pela faculdade de pessoas físicas
e jurfdicas organizarem-se para prática desportiva como sujei~
tos nas decisões que as afetam;
III- democratização, garantido em condições de acesso
às ativid_ades desportivas ·sem distinções e quaisquer forritas
de disciíininação;~-
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IV -liberdade, expresso pela livre prática do desporto,
de acordo com a capacidade e interesse de cada um, associando-se ou não a entidade do setor;
V -direito social, caracteriZado pelo dever do Estado
de fomentar as práticaS desportivas formais e não-formais;
VI- diferenciação, cons_ubstanciado no tratamento específico dado ao desporto profissional e não-profissional;
VII- identidade nacional. refletido na proteção e incentivo às manifestações desportivas de criação nacional;
VIII - educação, voltado para o desenvolvimento fomentado através da prioridade dos recursos públicos ao desporto educacional;
IX- qualidade, assegurado pela valorização dos resul~
tactos desportivos, educativos e dos (elacionados à cidadania
e ao desenvolvimento físico e moral;
X - descentralização. consubstanciado na organização
e fundamento harmónicos de sistemas desportivos diferenciados e autónomos para os níveis fedaral. estadual e municipal;
XI - segurança, propiciado ao praticante de qualquer
modalidade desportiva, quanto a sua integridade física, mental
ou sensorial;
XII - eficiência, obtido através do estímulo à_ competência desportiva e administrativa.
CAPÍTULO III
Da Conceituação e das Finalidades do Desperto
Art. 3"' O desporto como atividade predominantemente
física: e intelectual pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações:
I - desporto educacional, através dos sistemas de ensino
e formas asSisteffiáticãS de edticáÇãó- evitando-se a_
_s_eletividade, a hipercompeti.tividade de seus praticantes_, com a finalidade de alcançar- o desenvolvimento integral e a formação
para a cidadania e o lazer;
I I - desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo as modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saú_de e da educação
e na preservação do meio ambiente;
III -desporto de rendimento, praticado segundo normas
e regras nacionais e internacionais, com a finalidade de obter
resultados e integrar pessoas e comunidade_s do País e estas
com outras nações.
Parágrafo único~ O desporto de rendimento pode ser
organizado e praticado:
I - de modo profissional, caracterizado por renumeração
pactuada por contrato de trabalho ou demais forroas_contratuais pertinentes;
II -de modo não-profissional, compreendendo o desporto:
a) semiprofissional, expresso pela existência de incentivos materiais qiie--iião caracterizem remuneração derivada
de contrato de trabalho;
b) amador, identificado pela inexistênciã de qualquer forma de remuneração ou de incentivos InaterüUS.
-

CAPÍTULO IV
Do Sistema Brasileiro do Desporto
SEÇÃO I
Da composição e objetivos
Art. 49 O SiStemã Biasileiro do Desporto compreende:
I - o Conselho Superior de Desportos;
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II- a Secretaria de Desportos do Ministério da_Educação
e do Desporto;
III - o Sistema Federal, os Sistemas dos Estados, do
DistritO Federal e dos MunicípioS, organizados de forma autó-noma e em regime de colaboração, integrados por vínculoS
de natureza técnica específicos de cada modalidade_ desportiva.
- § 1'·' O Sistei:na Brasileiro do Desporto tem por Õbjetivo
garantir a prátíca desportiva regular e melhorar-lhe o padrão
de qualidade.
§ 2? Poderão ser incluídos no Sistema Brasileiro de Desporto as pessoas jurídicas que desenvolvam práticas não-formais, promovam a cultura e as ciências do despOrto e formem
ou aprimorem especialistas.

SEÇÃO II
Do Conselho Superior de Desportos
Art. s~ É _criado o Conselho Superior de Desportos,
órgão colegiado de caráter consul_tivo e normativo, representativo_ da comunidade desportiva brasileira, cabendo-lhe:
I - fazer cumprir e preservar os princípios e- pfecelfosdesta Lei;
II - ofere~r subsídios técnicos à elaboração do Plano
Nacional de Desporto~
III- diririür os conflitos de superposição de autonomias:
IV - emitir pareceres e recomendações sobre questões
desportivas naci_onais;
V - estebelccer normas, sob a forma de resoluç_ões,
que garantam os direitos e impeçam· a utilização de meios_
ilícitos nas práticas desportivas;
VI- aprovar os Códigos de Justiça Desportiva e· suas
alterações;
VII - estabelecer prioridades para o plano de aplicação
de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo - FUNDESP, elaborado pela Secretaria de Desportos
do Ministério da Educação e do Desporto;
VIII- outorgar o Certificado de Utilidade Pública_ Desportivo;
IX - exercer outras atribuições constan_t_es da legislação
desportiva;
Art. 6~ O Conselho Superior de Desporto será composto de quinze membros nomeados pelo Presidente da República, discriminadamente:
I - o Secretário de Desportos do Ministério da Educação
e do Desporto, membro nato que o preside;
II - dois, de reconhecido saber desportivo, indicados
pelo Ministro da Educação e do Desporto;
I I I - um representante do Comitê Olímpico Brasileiro;
IV - um representante das entidades de administração
federal do desporto profissional;
V - um representante das entidades de administração
federal do desporto não-profissional;
VI - um representante das entidades de práticá do desporto profissional;
VII -um representante das entidades de prática do desporto não-profisisonal;
VIII - um representante dos atletas profissionais;
IX - um representante dos atletas_ não-profissiOnais;
X - um representante dos árbitros;
XI - um representante dos treinadores desportivos;
XII - um representante das instituições que ferroam
recursos humanos para o desporto;
XIII - um representante _das empresas___ que apoiam o
desporto;
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XIV- um representante da imprensa desportíva;
§ P A escolha dos membros do Conselho dar-se-á por
eleição ou indicação dos segmentos e setorcs interessados,
__
na forma da regulamentação desta Lei.
§ 29

Quando_ segmentos e SeforCS desportivoS tornarem-

se relevantes e influentes, o COnSelho, por deliberação de
dois terços de seus membros, poderá ampliar a compoSição
do colegiado até o máximo de vinte e nove conselheiros.
§ 3\' O mandato dos conselheiros será de três anos, permitida uma recondução.
§ 4~ Os conselheiros terão direito a paSsagem e diária
para comparecimento às reuniões do Conselho.
·
SEÇÃO III.
Da Secretaria de Desportos
Art. 7Q A Secretaria de Desportos do Ministério da
Educação e do Desporto tem por finalidade cumprir o papel
do Estado na forma do art. 217 da Constituição Federal.
SEÇÃOIV
Do Sistema Federal do DeSporto
Art. 8q O Sistema Federal do- DeSpOit<f tem- por finalidade pormover e aprimorar as práticas- desportivas de reridimento.
Parágrafo único. O Sistema Federal do Desporto congrega as pessoas físicas e jurídicas de direito privado, com
ou _sem fins lucrativos, encarregadas da coor_denação, da administração, da normatizaçãO~ do apoio e da prática do desporto,
bem como as incumbidas da Justiça Desportiva e, especialmente:
I - o Comitê Olímplcõ Brasileiro;
I I - as entidades federais de adminiSti3.ção do desporto;
III -as entidades de prátiCa do desporto filiadas àquelas
referidas no inciso anterior.
Art. 9'! Ao Comitê Olímpico Brasileiro, entidade jurídica de direito privado, compete representar o Pais nos ~ven
tos olímpicos, no Comitê -Olímpico Internacional e no movimento olímpico internacional e fomentar o movimento olímpico no território nacional, em conformidade com as disposições estatutárias e regulani.entares do Comitê-OlímpicO 111ternacional.
Art. 10. As entidades federais de administração do desporto são pessoas ·jurídicas de direito privado, com organização e funcionamento autónomos, e terão as c6rnpeiências
definidas em seus estatutos.
§ 1" As entidades federais de administração do desporto
filiarão, nos termos dos seus estatutos-, tanto entidaàes estaduais de administração quanto entidades de prática desportiva.
§ 2" É facultada a filiação direta de atletas nos termos
previstos no estatuto da respectiva entidade.
Art. 11. As entidades de prática do desporto são pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos,
constituídas na forma da lei, mediante o exercício do direito
de livre associação.
_
__ Parágrafo único. As entidades de prática despoÍ"t~va pf.?.~
derão filiar-se; por modalidade, a entidades de administração
do desporto de I]lais de um sistema.
Art. 12. E facultado às entidades de prática e às entidades federais de administraÇão de modalidade profissional,
manter a gestão de suas atividades sob a responsabilidade
de sociedade com fins lucrativos, desde que 3dotada uma
das seguintes formas:
-
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I - transformar-se em sociedade comercial com firiã.lidade desportiva;
II - constituir sociedade comercial com finalidade desportiva, controlando a maioria de sc::.u capital com direito a
voto;
·
UI ~contratar sociedade comercial para gerir suas atividades desportivas.
Parágrafo único. As entidades a que se refere este artigo
não poderão utilizar seus bens patrimoniais, desportivos ou
sociais para integralizar sua parcela de capital ou oferecê. los
cOmo garantia;salvo com a concordância da maioria absoluta
na assembléia geral dos associados e na cunformidade dos
respectivos estatutos.
Art. 13. As entidades de prática desportiva poderão
organizar ligas regionais ou nacionais e competições, servidas
ou não, observadas as disposições estatutárias das entidades
de administração do desporto a que pertençam.
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo é
facultado às entidades de prática desportiva participar, também, de campeonalo-s nas entidades de administração do desporto a que estejam filiadas.
Art. 14. A duração dos mandatos deve ajustar-se, sempre que possfvel, ao ciclo olímpico ou à periodicidade das
competições mundiais da respectiva modalidade desportiva.
--- --Art. 15. São causas de inelegibilidade para o desempenho de cargos e funções, eletivas ou de livre nomeação,
de _entidades federais de administração do desporto, semprejuízo de outras estatutariamente previstas:
I - ter sido condenado por crime doloso em~ sentença
definitiva;
I I - ser consi.derado inaclimplerite na prestação de contas
de recursos financeiros recebidos de órgãos públicos, em decisão administrativa definitiva.
Parágrafo único. A ocorrêr:!_cía de qualquer das situaÇões previstas neste artigo,- ao lo!Í.go do mandato, importa
na perda automática do cargo ou função de direção.
SEÇÁOV
Do Sistema dos Estados, Distrito Federal e Municípios
Art. 16. Os. Estados__ e._o· Distrito Federal constituirão
Seus p-i:"óprios ·siStemas. rúpeitãâas as nomi3:S esiãbe-tecidas
nesta Lei. _
Parágrafo único. Aos Municípios é facultado constituir
sistemas próprios, observadas as disposições desta Lei e as
contidas na legislação do respectivo Estado.
CAPÍTULO V
Do Certificado de Utilidade Pública Desportivo
Art. 17. Fica Criado o certificado de-Utílidade PúbliCa
Desportiva a ser outorgado pelo Conselho Superior de Desportos.
ParágrafO úníCo. As en_tidades contempladas farão jus
a:
I - prioridade no recebimento de recursOs de natureZa
pública;
II- benefícios previstos na legislação em vigor refereilte
à utilidade pública;
III-- benefícios. fiscais, na foi"ma da Lei;_
IV- representar o País em competições internacionaiS.
Art. 18. Para obtenção do Certificado de Utilidade Pública Desportivo'são rcquisitos,·entre outros:
I -ter estatuto de acordo _com a legislação em vigor;
II - demonstrar capacidade técnica;
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ou educativos, cuja duração, !Jo conjunto, não exceda de três
III- possuir viabilidade e autonomia financeiras;
IV -manter a independJ'ncia técnica -e o apoio admir.is~ - minutos.
trativo aos órgãos judicantcs;
...
Art. 26. Na comercialização de imagens decorrentes de
contrato com a entida~_e de administração de despOrto, as
V - comprovar a inexistência _de rest-rições da _ e_ntidade
entidades de prática desportiva participarão com vinte cinco
internacional da respectiva modalidade;
por cento do resultado da contratação,de modo proporcional
VI- apresentar manifestação do Comitê Olímpico Brasi~
à quantidade de atletas que cada uma cedeu, ressalvados os
leíro. no caso de suas filiadas.
direitos assegurado-s riO artigo anterior.
CAPÍTULO VI
Art. 27. Caberá ao Conselho Superior do Desporto fiDa prática desportiva profissional
xar o valor, os critt!rios e condições para o pagamento da
importância demonimada passe.
Art. 19. Atletas, entidades de prática desportiva e entiArt. 28. É vedada a participàção de atletas não profisdades de administração do desporto são livres para organizar
sionais, com idade superior a vinte: anos, --em competições
a atividade profissional de sua modalidade, respeitados os
desportivas de profissionaiS.
'
termos desta Lei.
An. 20. QUalquer cessão- ou transferência de atle_ta - - Art. 29. É Vedada a prátíca do profissionalismo em
qualquer modalidade desportiva, quando se tratar de:
profissional depende de expressa anuência deste.
I - desporto educacional, seja nos estabelecimentos esArt. 21. A cessão ou transferêncíá de atleta profissional
colares de 1~ e 2"' graus ou superiores;
para entidade desportiva estrangeira observará_as i_nstruçÕ!!S
II -desporto militar~
expedidas pela entidade fed_era_l_de administraÇãO-do desporto
III - menores até a c-ãtegoria -de juvenil.
da modalidade.
Art. 30. Será constituído um sistema de seguro obrigaParágrafo único. Além da taxa prevista ~a alínea b do
tório
específico para os praticanteS desportivos profis-Sion-ais,
incíso II do_art. 44, nenhuma outra poderão ser exigída, -acom o objetivo de cobrir os riscos a que estão sujeitoS, prote~
qualquer título, na transferência do atleta.
gendo especialmente os praticantes de alto rendimento,
Art. 22. A participação de atletas profissionais em seleções será estabelecida na forma como_ a_çordarem a entidade_
CAPÍTULO VII
de administração e a entidade- de prática -de~portiva Cedente.
Da Ordem Desportiva
§ 19 A entidade _convocadora indenizará a _cedente dos
Art. 31. No âmbito de suas atribuições, cac1a entidade
encargos previstos no contrato_ de trabalho, pelo período em
de administração do desporto tem competência para decidir,
que durar a convocaç_ão do atleta, sem prejuízo de eventuais
de ofício oU quandO lht: for submetido pela parte interessada,
ajustes celebrados entre estes e a entidade convocadora.
as- questões relativas ao cumprimento das normas e regras
§ 2~ O período de_ convocação estender~se-á a reill1:edesportivas.
gração do atleta à entidade que o cede_u, apto a ex~fcer sua
Art. 32. É vedado às entidades federais de adminisatividade.
tração do desporto intervir na organizãÇ-ão e funcionamento
Art. 23. A atividade do atleta profissional é caracte~
de suas filiadas.
rizada por remuneração pactuada em contrato com pessoa
§ l'' Com o objetivo de ma-nter a ordem desportiva,
jurídica, devidamente registrado na entidade federal de admio respeito aos a tos emanados de seus poderes internos-~ _fazer
edever~
conter
___
clá_ll84la_
peiJ.al_
para
nistração do desporto,
cumprir--os -:nos-legalmente expedidos pelos órgãos ou repreas hipóteses de dG.Scumprimento ou rompimento unilateral.
sentantes do Poder Público, poderão ser aplicadas, pelas enti§ 1" A entidade de prática desportiva empregadora que
dades de administraçãO do desporto e de prática desportiva,
estiver com pagamento de salários dos atletas profissionais
as seguintes sanções:
em atraso, por período superior a trts meses, :oão p-Oderá
I -advertência;
participar de qualquer competição, oficial ou amistosa.
II- censura escrita;
§ 2>? Aplicam-se ao atleta profiSSiõfüil as normas gerais
III
-multa~
da legislação trabalhista e da seguridade social, re~salvadas
IV- suspensão;
as peculiaridades expressas nesta Lei ou integrantes -dO _con~V- desfiliação ou desvinculação.
trato de trabalho respectivo.
_
§ 2~ A aplicação das sanções previstas nos incisos I,
Art. 24. O contrato de trabalho do atleta profissional
II e III do parágrafo anterior não prescinde do processo admi~
terá prazo determinado, com vigência não infeiiõr a três meses
nistrativo no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla
e não superior trinta e seis meses.
·defesa.
Parágrafo único. De modo excepcional, o prazo do pri~
§ 3>? As penalidades de que tratam os incisos IV e V
meiro contrato poderá ser de até quarenta e oito meses, no
do § 1" deste artigo só serão apliCadas após a decisão definitiva
caso de atleta em formação, não~ profissional, vinculado à entida Justiça Desportiva.
dade de prática, na qual venha exercendo a mesma atividade~
Art. 33. Quando se adotar o. voto plural, a quantifi~
pelo menos durante_vinte_~ quatro meses.
-cação ou ponderação de votos obse-rvará, sempre, critérios
Art. 25. Às entidades de prática desportiva pertence - téCnicos e a classificação nas competições oficiais promovidas
o direito de aUtorizar a fixação, transmissão ou iefràtiSrillSSãO
nos últimos cinco anos ou em período inferior, sem prejuíZo
de imagem de espetáculo desportivo de que participem.
de outros parâmetros estabelecidos em regulamento.
§ 1o Salvo convenção cm ·contrádo. vinte por cento do
CAPITULO VIII
preço da autorização ·serão distribuídos, em partes iguais, aos
Da Justiça Desportiva
- atletas participantes, dO espetáculo.
Art. 34. A-Justiça DesportiVa a que Se referem-os§§
§ 2" O disposto neste artigo n"ão se aplica a flagrantes
1>? e 2~ do art. 217 da Constituição Federal, e 6 art. 33 da
do espetáculo desportivo para fins exclusivamente jornalísticos
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Lei n''8.028, de 12 de abril de I990, regula-se pelas disposições
deste capftulo.
Art. 35. A organização, o funcionamento e as atribuições da Justiça Desportiva.limitãdas ao procesSo e julgamento
das infrações disciplinares~ às competições ~esportiVas, serão
definidas em Códigos.
§ 1"' Os Códigos de Justiça dos desportos profissional
e não-profissio[üil serão propostos pelas entidades federais
de administração do desporto para aprovação pelo Conselho
Superior de Desportos.
_
§ 2'' As transgressões relativas à disciplina e às competições desportivas sujeitam o infrator a:
I - advertência;
- -II -eliminação~
III -exclusão de campeonato ou torneio;
IV- indcnização;
V- interdição de praça de desporto;
VI -multa;
VII- perda de mando do campo;
VIII- perda de pontos;
IX- perda de renda;
X- suspensão por partida~
XI- suspensão por pra:zo.
§ 3" As penas pecuniárias não serão aplicadas a atletas
não-profissionai~.

Art. 36. Aos Tribunais de Justiça Desportiva, unidades
autónomas e independentes_ das entidades de adll!inístração
do desporto de cada sístema, compete processar e julgar,
em última instância, as questões de descumprimento de normas relativas à disciplina e às competições desportivas, sempre
assegurada a ampla defesa e o contraditório.
§ 1"' Sem prejuízo do disposto neste artigo, as decisões
finais dos Tribunais de Justiça Desportiva sãó impugnáveis,
nos termos gerais do direito, respeitados os pfessupostos processuais estabelecidos nos§§ 1'·'e 2 9 do art. 217 da Constituição
Federal.
§ 2° O recurso ao Poder Judiciário-não- Piejüdica os
efeitos desportivos validamente produzidos em conseqüência:
da decisão -proferida pelos Tribunais de Justiça Desportiva.
Art. 37. As entidades de administração do desporto,
nos campeonatos e competições por elas promovidos, terão
como primeira instância a-ComiSSão Disciplinar integrada por
três membros de sua livre nomeação, para aplicação imediata
das sanções decorrentes de infrações _cometidaS Ch.lrantC 3.s
disputas e constantes das súmulas ou documentos siniilare-s
dos árbitros. ou ainda, decorrentes de infringência:·ao regulamento da respectiva competição.
§ }9 A Comissão Disciplinar aplicará sançõeS em procedimento sumário.
§ 2~ Das decisões da Comissão Disciplinar caberá recurso aos Tribunais Desportivos, assegurados o contraditório e
a ampla defesa.
§ 39 O recurso a que se te fere o parágrafO anterior será
recebido com efeito suspensivo quando a penalidade exceder
de duas partidas consecutivas ou quinze dias.
Art. 38. O membro do Tribunal de Justiça Desportiva
exerce função considerada de relevante interesse público e,
sendo servidor público, terá abonada suas faltas, computando-se como de efetivo exercício a participação nas reSp~ctivas
sessões.
Art. 39. Os-Tribunais de Justiça DespoitiVa serão compostos no mínimo po·r ·oito c no máximo pai' onze membros,
sendo:
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I -três indicados petas entidades de administração do
desporto;
_II- três indicados pelas entidades de prática desportiva
que participem de Competições oficiais da divisão principal;
III -três advogados com notório sabt!r jurídico desportivo, indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil;
IV- um representante dos árbitros, por estes indicado;
V- um representante dos atletas, por estes indicado.
§ 1~' O mandato dos membros dos Tribunais de Justiça
_Desportiva será de, no máximo, quatro anos, permitida apenas
uma recondução.
§ 2\' É vr.::dado a dirigentes desportivos das entidades
de administração e __ das entidades de prática o exercício de
cárgo ou função na Justiça Desportiva, exceção feita aos membros de ConSelho Deliberativo das entidade_::; de prátic.:i desportiva.
§ 3" As funções de membros dos Tribunais de__Justiça
Desportiva são consideradas de relevante interesse e o compareCimento às reuniões ordinárias dos Tribunai:. tem prioridade
sobre qualquer cargo pu função pública de que sejam titulares
s_eus integrantes.

CAPÍTULO IX

--Do's -Recursos para Õ DesportO
_ Art. 40. Os Jecursos necessários à execução da Política
Nacional do Desporto serão assegurados em progr_~mas de
trabalho específicoS- constarites dos Orçamentos_ da União,
dos_ Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além dos
provenientes de:
I -fundos desportivos;
II -receitas oriundas de concursos de prognósticos;
III- doações, patrocínios e legados;
IV -prêmios- de concursos de prognósticos não reclamados nos prazos regulamentares;
V- incentivos fiscais previstos em lei;
VI -outras fontes.
- Art. -41.- Ao Comitê_ Olímpico Brasileiro é concedida
autorização para importar, livre de tributos federais, equipamentos, matc.::riais e componentes destinados. exclusivamente,
ao treinamento de atletas, às competições desportivaS do seuprograma de trabalho e aos p!ogra~as das entidad~s __federais
de administração do despo-rto que lhe sejam filíadas ou vinculadas.
__
_ __
_
§ 19 O Miriistúio da Fazenda pod~rá, mediante proposta do Comitê Olímpico Brasileiro, estender o benefício
previsto neste artig9 às entidades de prática desportiva e aos
atletas integrantes do Sistema Federal do Desporto, para execução de atividades relacionadas com a melhoria do desempenho das r~presentações desportivas nacionais: § 29 Ê vedada a come!"cialização dos equipamentos. materiais e componentes importados com benefício previsto neste
artigo.
§ 3ç Os equipamenfos, materiais e colnPoõ.entes impoitados poderão ser definitivamente transferidos para as entidades e os atletas referidos no § 1\', caso em que, para os- fins
deste artigo, ficarão equiparados ao importador.
§ 4"i> iOfríngência do dispOsto neste artigo inabilita Ç!efiniiivamente o infrator aos benefícios nde Previstos, sempreJuízO-dãs sãnções e do recolhimento dos tnDutos dispensados.
atualizados monetariamente e acrescidos das cominações_ previstas na legislação pertinente.
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Art. 42. Para efeito de Imposto de Renda, poderão
b) um-por cento do valor da indenização fixada pela entidade cedente, no caso de cessão de atleta a entidade estranser abatidas da renda bruta, ou deduzidas do lucro, as contrigeira;
buições ou doações feitas por pessoas físicas ou jUrídicas às
c) um por cento da arrecadação proveniente das compeentidades de administração de desporto, às de prática desportições organjzadas pelas entidades federais de administração
tiva e aos atletas.
§ 1~ O abatimento realiazado por pessoa física, nos terdo desporto profissional~
mos _deste artigo, não poderá exceder o limite fixado pelo
d) penalidades disciplinares pecuniárias aplicadas aos
Ministério da Fazenda-.atletas profissionais pelas entidades de prática desportiva, pe§ 2~ O total das contribuições ou dOãções admítidas colas de administração do desporto ou pelos Tribunais de Justiça
mo despesas operacionais não poderá exceder. em cada exercíDesportiva~
e) receitas oriundas de _concursos de prognósticos precio, a cinco por cento do lucro operacional da empresa, antes
de computada essa dedu_ção.
vistos em lei;
§ 3'' Equipara-se -à doação a c_ompra de ingressos de
f) dotações, auxilias e subvenções da Uni;· .1osEstados,
espetáculo desportivo por pessoa jurídica para distribuição
do Distrito Federal e dos MunicípioS;
gratuita a seus empregados, com o objetivo de proporciog) doações, legados e outras_ recei!as eventuais.
nar-lhes lazer.
Art. 46. Os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo terão a seguinte destinação:
Art. 43. Por unificação do Fundo de AssistênCia ao
I -para o desporto não-profissional:
Atleta ProfissiOnal de que trata a Lei n~ 6.269, de 24 de novema) desporto educacional;
bro de 1975, com õ Fundo de Promoção ao Esporte Amador
b) de:sporto de rendimento, nos casos de Jogos Olímde que trata a Lei n" 7.752, de 14 de abril de 1989, fica criado
picos, Campeonatos Mundiais, Jogos Pau-Americanos e Jogos
o Fundo Nacional de Desenvolvimento Despõrtivo- FUNSul-Americanos;
DE_SP, como unidade orçamentária destinada a dar apoio
c) desporto de criação nacional;
financeiro a programas e projetas de caráter desportivo -que
d) capacitação de rctursos humanos: cientistas desporse enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes da Polítivos, professores de educação física e técnicos em desporto;
tica Nacional do Desporto.
e) apoio a projetes de pesquisa, documentação e infor§ 1~ O Fundesp será gerido como órgão autónomo vinma_ção;
culado à Secretaria de Desportos do Ministério da Educação
f) construção, ampliação e recuperação de instalações
e do Desporto, observado o dispOsto, observado no inciso
desportivas;
VII do art. 5" desta lei.
II- para o desporto profissional, através de sistema de
assistência ao atleta profissiOnal e ao_ em formação, com a
§ 2~ O FUiid-Csp tirá duas contas específicas: uma-_destifinalidade de promover sua adaptaçáo ao mercado de trabanada a fomentar o desporto não-profissional, e, outrã, à assislho, quando deixar a atividade;
tênCÜl ao atle-ta profissional e ao enliormação.
·
III -para apoio técnico e adminiStrativo dQ Conselho_
Art. 44. Para o funcionamento do Fundesp ficam criaSuperior do Desporto.
dos os cargos de: um Secretário-Executivo, Código
Art. 47. A arrecadação obtida em cada teste da Loteria
DAS-101.5; um Chefe de Gabinete, Código DAS-101.4; três
Esportiva
Federal terá a seguinte destinação:
Diretores, Código DAS-101.4; um ConsUltor Jurídico, Código
I -quarenta e cinco por cento para pagamento dos prêDAS-101.4; seis Coordenadores, Código DAS-101.3; três Asmios, incluído o valor correspondente ao imposto sobre a
sessores, Códigó DAS-102.1; doze Chefes de Divisão; Cõ:digo
renda;
DA-101.2, quinze Chefe de Seção, Código FG-1.
··
II -vinte por cento para a Caixa Econômica Federal,
Parágrafo úrifCo: O Poder Executi\ j disporá, em regu-:..
destinados ao custeio total da administraÇão -dos concursos
lamento sobre a organização e funcionamento -do FundeSP
de prognósticos desPortivos;
num prazo de sessenta dias após a publicaÇão desta lei.
III:- dez por ce_nto para pagamento, em parcelas iguais,
Art. 45. Constituem recurs_os do Fundesp:
às entidad_es de prática desportiva, constantes do teste, pelo
I - para fomento ao desporto não-profissional: uso de suas denominações O!} símbolos;
a) receitas oriundas de concursos de prognósticos preIV -dez por cento para pagamento da contribuição à
vistos em lei;
seguridade social;
b) adicional_de nove vírgula vinte e- nove por cento, inciV- quinze por cento para o Fundesp.
dente sobre cada bilhete, permitido o arredondamento do
§ 1\' O repasse .dos valores provenientes do inciSo III
seu valor, feito nos concursos de prognósticos a que se referem
deste artigo será distribuído proporcionalmente aos clubes
o Decreto-Lei n~ 594, de_27 de maio de 1969, e a Lei n~
integrantes da 1~divisão de futt:!"bol profissional de cada Estado
6.717, de 12 de novembro de 1979, destinado ao cumprimento
da Federação, com base na arrecadação dos _campeonatos
do disposto neste inciso;
regionais do ano anterior.
c) doaç6es, legados e patrocínios;
§ 2" Fica estabelecidc o limite para cada Estado da Fed) prêmios de concursos de prognósticos não reclamados;
- deração- em- vinte por cento da arrecadação total. sendo o
e) benefícios fiscais concedidos em lei;
_excedente rateado proporcionalmente entre os demais Estaf) outras_ fontes.
dos.
II -para assistência ao atleta profisSionãl e ao em formaArt. 48. Anualmente, a renda líquida total de um dos
ção:
testt.!s da Loteria Esportiva Federal será destinada ao Comitê
a) um por cento do valor do contrato do atleta profisOlímpico Brasileiro para o treinamento e as competições presional pertencente ao Sistema Federal do Desporto, devido
paratórias das equipes olímpicas nacionais.
e recolhido pela entidade contratante;
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Parágrafo umco. Nos anos de realização dos Jogos
Olímpicos e dos Jogos Pan-Amcricanos, a renda líquida total
de um segundo teste será destinada ao Comitê Olímpico Brasileiro, para o atendimento da participação de delegações nacionais nesses eventos.
Art. 49. Anualmente, a renda líquida total de um dos
testes da Loteria Esportiva Federal será destinada à entidade
federal de administração do futebol, para a realização do campeonato brasileiro da modalidade.
§ to Nos anos de realização do Campeonato Mundial
de Futebol. a renda líquida total de um segundq__tcste será
destinada à entidade de administração federal do futebol para
o atendimento da participação da delegação brasileira no evento.
§ z~ Nos anos de realização de eliminatórias para Copa
do Mundo de Futebol, a renda líquida total de um terceiro
texte será destinado à entidade de administração federal do
futebol para o atendimento da participação da delegação brasileira no evento.
-- - -- - Art. 50. Os recursos fmãnceiros cO~rc::Spo;-dentes às
destinações preVistas no incisô -lU do ãrt. 47 e nos art. 48
e 49 desta lei constituem receitas próprias dos beneficiários,
que lhe serão entregues diretamente pela Caixa Económica
Federal até o décimo dia útil após a ocorrência do fato gerador.
CAPÍTULO X
Das Disposições Gerais
Art. 51. Os dirigentes, unidades ou órgãos de entidadesde administração _do desporto inscritas no Registro Público
competente, não exercem função delegada pelo poder público
nem são considerados autoridades. públicas para os efeitos
da lei.
Art. 52. A Secretaria de Desportos do Ministério da
Educação e do Desporto expedirá instruções e desenvolverá
ações para o cumprimento do disposto no inciso IV do art.
217 da Constituição Federal e elaborará projetas de prática
desportiva para pessoas portadoras de deficiência:
Art. 53. As- entidades desportivas internacionais, coril
sede permanente ou temporária no País, receberão dos poderes públicos o mesmo tratamento dispensado às entidades
federais de administração do desporto.
Art. 54. Será considerado como de efetivo exercício,
para todos os efeitos legais, o período em que o atleta, servidor
público civil ou militar, da administração pública di reta, indireta, autárquica ou fundacional,_ estiver convocado para integrar
representação nacional cm competição desportiva no País ou
no exterior.
§ 1" O período de convocação serâ defirlido pela entidade federal de administração-da respectiva modalidade despor~
tiva, cabendo a esta ou ao Comitê Olímpico Brasileiro fazer
a devida comunicação.
_ __
§ 2~ O díspoSto ne-ste artigo apliCa-se, também, aos profissionais especializados c dirigentes, quando indispensáveis
à composição da delegação.
__ _
Art. 55. Os sistemas de ensino da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, bem como as instituições
de ensino superior, definirão normas específicas pata a vel::ificação do rendimento e o controle de freqüência dos estudantes
que integrarem representação desportiva nacional, de forma
a harmonizar a atividade desportiva com os interesses relacionados ao aproveitamento e à promo-ção escolar.
Art. 56. Fica instituído o Dià do Desporto, a ser comemorado no dia 19 de fevereiro.
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Art. 57. A denominação e os símbolos de entidades
de administração do desporto ou de prática desportiva, são
de propriedade exclusiva dessas entidades, contando com prot~ção legal válida para todo o território nacional, por tempo
indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no
órgão competente.
Parágrafo único. A ·garantia" legal outo-rgada às entidades referidas neste artigo permite~lhes o uso comercial de
sua denominação e de seus símbolos.
Art. 58. _São vedados o registro e o uso, pá_ri ffns comerciais, como mar~ ou emblema, de qualquer sinal que consista
no símbolo olímpico ou que o contenha,_ exceto mediante
prévia autorização do Comitê Olímpico Brasileiro.
Art. 59. As entidades de direção e de prática desportiva
filiadas a entidades de administração em, no mínimo, tr_ês
modalidades olímpicas, e que comprovem, na participaÇão
em competições oficiais organizadas pela mesma, credenciarse_-ão na Secretaria da Fazenda da respectiva unidade da Fede- ração para promover reuniões destinadas a angariar recursos
para o fomento do desporto, mediante sorteios de modalidade
denominada "5ingo", ou similar.
. . -·- .
- § 1o O órgão competente de cada Estado e do Distrito
Federal normatizatá e fiscã.liza_rá a realização dos eventos de
que trata este artigo.
§ 2~ Quando se tratar de entidade de direção,a comprovaçãO de que trata o caput deste artigo limitar-se:~á à fil_iação
_ na entidade de direção n~cJoilal o~ intern~cionaf. Art. QO. Os árbitros e auxiliares de arbitragem poderão
constituir associações nacionais e estaduais, por modalidade
desportiva ou grupo de modalidades, obj_etivando o recruta~
tn.entO. a Iorlnaçã6 e a· prestação de serviços às entidades
de administração do desporto.
Parágrafo único. Independentemente da constituição
das associações referidas no caput deste artigo, os árbitros
e auxiliares de arbitragem não têm qualquer vínculo empre~
gatício com as _entidades desportivas diretas onde_ atuam, e
-o_ a sua remuneração como autonômos, exonera tais entidades
çie quaisquer outras responsabilidades trabalhistas e prcvidenciárias.
Art. 61. Em campeonatos ou torneios regulares com mais
de uma divisão, as entidades de administração do desporto
determinarão em- seus regulamentos o princípio do acesso
e descenso, observado sempre o critério técnico.
Art. 62. É vedado aos administradores e membros do
Conselho Fiscal das entidades de prática desportiva o exercício-- de cargo ou função nas entidades de administração do desporto.·
Art. 63. Nas Forças Armadas os desportos serão praticados sob a direção do Estado Maior das Forças Armadas
e do órgão especializado de __ca_da Ministério Militar.
Art. 64. O Valor do adiCional previsto na alínea-h, doincio I, do art. 45 desta lei não será computado no montante
_da arrecadação das apostas para fins de cálculo de prêmios,
rateiOs, tributos de qualquer natureza ou taxas de administração.
Parágrafo único. Trimestralmente a Caixa Econôrnica Federal apresentará à Secretária de Desportos do Ministério
da Educação e do Desporto balancete com o resultado da
receita proveniente do adicional mencionado no cap~t deste
artigO.
'Art. 65. Do adicional de nove vírgula vinte e nove por
cento de que trata: a alínea b, do inciso I, do art. 45 desta
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lei. a parcela de dois virgula setenta e oito pontos percentuais
será repassada às Secreüuia de Esporte dos Estados e do
Distrito Federal ou órgãos que detenham atribuições semelhantes na área do desporto, proporcíonalmente ao montante
das apostas efetuadas em cada unidade da Fe.deração. para
aplicação segundo o disposto no inciso L do art. 46.
CAPÍTULO XI
Das Disposições Transitórias
Art. 66. Ate:! a regulamentação do valor do passe. prevista no art. 27 desta lei. prevalecem as Rcsolu_çõcs n·~s ..10.
de 10 de abril de 1986 e 19, de á de dezembro de 1988,
do Conselho Nacional de Desportos.
Art. 67. Fica extinto o Conselho Nacional de Deportes.
Art. 68. Até a aprovação dos Códigos de Justiça dos
Desportos Profissional e não-Profissional, continuam e_m vigor
os atuais Códigos.
Art. 69. As atuais entidades federais_ de ..adirliriiSfraÇão
do desporto, no prazo de cento e oitenta dias a contar da
publicação desta lei, realizarão assembléia geral para adaptar
seus estatutos às normas· desta lei.
§ 1" Em qualquer hipótese respeitar-se-ão os mandatos
em curso dos dirigentes legalmente constitufdos._
§ 2'' A inobservâncüi" -do prazo fixado no caput deste
artigo sujeita à entidade infratora ao conceito_a_o_canc_e.lamento
do Certificado de Utilidade Pública Dcspõrtivã. qUe lhe houver
sido outorgado e importará na sua exclusão automática do
Sistema Federal do D.esporto ati! qu·e. se··concrctize c Seja
averbada no registro público a referida adaptação estatutária.
Art. 70. No prazo de sessenta dias contados da vigência
desta Lei, a Caixa Económica Federal promoverá a implantação dos registras de processamento eletróriico, necessário
à cobrança do adicional a que se refere a alínea b, do inciso
I, do art. 45.
Art. 71. O Poder Executivo regulamentará os disposto
nesta lei no prazo de cento e vinte dias.
Art. 72. Esta lei entra entra en vigor· na_ d_ª~ª ~e sua
publicação.
Art. 73. Revogam-se as Leis n"' 6.251, de 8 de outubro
de 1975, 6.269, de 24 de novembro .do...19.75, o Decreto-lei n"
1.617, de 3 de março de 1978, o Decreto-Lei n' 1.924, de
20 de janeiro de 1982, o art. 5" da Lei n" 7.787, de 30 de
junho de 1989, a Lei n~ 7.921. de 12 de dezembro de 1989,
o art. 14 c o art. 44 da Lei n" 8.028, de 12 de abril de
1990, o art. 26 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991, o
inciso VIII do art. s~ da Lei n~ 8.313~ de 23 de dezembro
de 1991, e demais disposiçõe::, cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)"- Emvotação
as emendas de parecer favorável.
Sobre a mesa,. requerimento que será lido pela Sr~ 1"
Secretária.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 430, DE 1993
Requeremos destaque para a votação, em separado, da
Emenda n~ 25, apresentada ao projeto de lei da Câmara n9
3, de 1993, de. iniciativa do Presidente da República, que
"institui normas gerais sobre desportos e dá outras providências".
Sala das Sessões, 4 de maio de 1993 .. -=:- SenadQr. M11uro
Benevides.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pela Sr" P Secrctári"a ..
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 431, DE 1993
Requeremos destaque para a votação, em separado, da
Emenda n" 26. apresentada ao Projeto de Lei da Câmara
n~ 3. de 1993, de iniciativa do Presidente da República, que
"institui normas gerais sobre desportos e dá outras providências··.
Sala das Sessões, 4 de maio de 1993. - Senador Mauro
Benevides.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues).- Sobre a
mesa, requerimento que será lido pela Sr• 1" Secretária.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO
N' - 432, DE 1993
Requeremos destaque para a votação, em sejjã.rado, da
Emenda no 39, apresentada ao Projeto de Lei da Câmara
nn 3, de 1993, de. iniciativa do Presidente da República, que
-"institui normas gerais sobre. desportos e dá ouuas.providências".
Sala das Sessões, 4 de_maio de 1993. - Senador Mauro
BeneYides.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- As emendas
destacadas serão apreciadas oportunamente.
Votação em glObo das emendas com parecer favorável,
que são as de n"$ 8,9, 42, de Plenário. e Emendas na< 18
a 24, 27 a 38, 40 e 41, do Relator, ressalvadas as emendas
destacadas.
_
_
Em votação as emendas de parecer favorável, ressalvadas
as destacadas.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovadas
as emendas em globo, passa-se à vOtação das. emendas destacadas.
Em votaÇâõ a Emenda n~ 25.
O Sr. Mauro Benevides (PMDB-CE)- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE) - Sr. Presidente, ao r_equerer destaque para essas três emendas, Cuja
apreciação V. Exa determina seja procedida agora, desejamos
esclarecer que atendemos a apelos de lideranças da Câmara
·dos Deputados que .entendem que tais emendas desfigurariam
o objetivo do projeto que agora é objeto de deliberação por
esta Casa. Portanto, a _nossa Bancada, já com plena aquiescência do Relator, nObre Senador Ronaldo Ãiagão, manifes~-se-á pela recusa dessas três emendas, daí por que.. fo!_am
elas destacadas.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Pcdiríit ao
nóbre Líder do PFL, Senador Marco Maciel, que se pronunciasse a respeito.
O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE)- Sr. Presidente,
.Srs~ Senadores, a nossa· Bancada secund~ a manifestação. aquifeita pelo nobre lfder do PMDB, Senador Mauro Benevides.
Pelas razões que S. Exa acaba de.expor, votaremos. pelo não
.

.

.
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acolhimento das emendas que foram devidamente destacadas
com esse objetivo.
O Sr. Dirceu Carneiro- Sr. Presidente-, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rcx:lrigu~es) ~ Concedo
a palavra a V. Ex~
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB -se: Pelaordcm.)
-Sr. Presidente, trata-se das Emendas n<~< 25, 26 e 39'?
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Perfeito.
Passa-se à votaçã_o __dt?___destaque referente à Emenda n~
25..
Não havendo mais outro Líder que queira se pronunciar ...
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra a V. Ex"
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para encanúnhar.)
- Sr. Presidente, em nome do Partido dos Trabalhadores,
consideramos que· a emenda com parecer favorável do Relator. em verdade, dá uma representatividade melhor ao Conselho Superior do Desporto.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em votação
a Emenda no 25. destacada.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer
sentados.(Pausa.)
Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação
a Emenda n~ 26.
Os Srs. Senadores que a aprovam, qucífãrii-p-erffiarieCer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em votação
a Emenda n~ 39.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se
à votação em globo das Emendas de no.'i 1 a 7 e de 10 a
17, de Plenário, que receberam parecer contrário do Sr. Relator.
Os Srs. Senadores que estiverem favorável ao parecer,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O Sr. Ronan Tito- Sr. Prcisidente,-0 pareceré ~Ontrário
e a votação é em globo?
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigu<!s) - Exatarnente.
Os Srs. Senadores que concordam com o parecer, queiram permanecer sentados.
O Sr. Eduardo Suplicy- Pelo Partido dos Trabalhadores,
manifesto-me contrário ao parecei-deste bloco, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Portanto,
para ficar bem claro - em última análise é a mesma coisa""
-em votação as emendas e não o parecer. Sendo a votação
das emendas mencionadas, os Srs. Senadores que estiverem
a favor das emendas queiram permanecer sentados. As emendas receberam parecer contrário. (Pausa.)
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Os Srs. Senadores que quiserem acompanhar o parecer,
queiram levantar-se. (Pausa.)
Rejeitadas as emendas.
__
A matéria vai à Comissão Diretora para a redaç~o final.
O SR. PRESIDENTE (Chagas~ Rodrigues) - Sobre a
mesa parecer da Comissão Diretora oferece.TJdo a redação
fiáal que será lida pela Sr' Secretária.
É lida a seguinte
~~

PARECER N• 125, DE !993
_(Da Comissão DiretOI-ã) -

Redação final das Emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n~ 3, de 1993 (n~ 965/91, na Casa
de origem).
A Comissão Diretora apresen-ta a redação final das Emenc!_as do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~ 3, de 1993
(n? 965/91, na Casa de origem), que institui normas gerais
sobre desportos e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 4 de maio de 1993. Chagas Rodrigues, Presidente - Beni V eras, Relator- Lucídio Portella - Carlos Patrocínio.
ANEXO AO PARECERN•125. DE 1993
Institui normas gerais sobre desporto e dá outras
providências.
EMENDAN" 1
(Corresponde à Emenda n? 18, de Relator)
Dê-se ao parágrafo único do art. 3o a seguinte_
re"dação:
''Art. 3o ············-·······--........... .o~•• - •• - ... ·
Parágrafo único. O desporto de rendimento pode ser organizado e praticado:
I - de modo proflSSíórial, caract~rizado por remuneração pactuada por contrato de trabalho ou demais
·
formas contratuais pertinentes;
II -de modo nã() profissional, expresso pela existência de incentivos materiais que não- caracterizam
remuneração derivada de contrato de tra_bal_ho;
I I I - amador, identificid6 pelã inexistência de
qualquer forma de remuneração ou de incentivos materiais."
EMENDA N•2
(Correspo~_de à Emenda n~ 19, de Relator.)
Acrescente-se o § .39 ao art. 4~ e supriina-s~ o art..
'"Art. 4•

-···-····---······-··..····-·····-··-'····

§ 3o Ao Ministério da Educação e d.o Desporto,

por sua Secretaria de Desporto, cumpre elaborar o
Plano Nacional de Desporto, observadas as diretrizes
da Politica Nacional de Desporto, e exercer _o papel
do Estado na formado art. 217 da Constituição Fede~
ral."
EMENDA No3
(Corresponde à Emenda n~ 20, de Relator)
Dê-se ao caput do art. 59 a seguinte redação:
"Art. 5' O Conselho Superior de Desporto é órgão colegiado de caráter consultivo e normativo, repre-
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sentativo da comunidade desportiva brasileira, cabendo-lhe:"

EMENDAN'4
(Corresponde à Emenda n• 21. de Relator)
Dê-se ao inciso VII do art. 5<;> a ·seguinte ·reaaçãó:" Art. 59 ..•.• ·~···· •..••••. _.._.._~~-~--~-.....~ ~>"><· ,p...... ~- .,
VII- propor prioridades para o plano de aplicação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo - FUNDESP. elaborado pelo Ministério da Educação e do Desporto, por meio de sua
Secretaria de Desporto."
.....

EMENDAN'5
(Corresponde à Emenda no 22, de Relator)
Dê-se ao inciso VIII do art. 5~' a seguinte redação:
''Art. 5<:>
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XIX -um representante dos treinadores desportivos.
§ 19 A -escoiha dos mimbi"óS do Conselho dar:sf:-à
por eleição ou indicação dos segmentos e setores ínteressados, na forma da regulamentação desta Leí.
§ 29 Quando segmentos e setores desportivos tOr- narem-se revelantes e influentes, o Conselho, por deliber-ação d_e_doi~ _t_erçOs de se_us p1._embros, poderá ampliar a composição do colegiado.
§ 3~ O mandato dos Conselheiros será de três anos
permitida uma recondução.
§ 49 O Conselho terá um Presidente e um Vice-Presidente eleitos pelos seus membros e, como SecretárioExecutivo, o Secretário" de Desportos do Minfsté-rio
da Educação e do Desporto.
§59 As resoluções do Conselho serão homologadas
pelo Ministério da Educaç~o e do Desporto."

.~ . ...., .... ~•u•••···-····-··•••:;, ............ ow_,.

VIII -outorgar o Certificado de Mérito Desportivo."

EMENDA N•6
(Corresponde à Emenda n~ 23, de Relator)
Dê-se ao art. 6" a_ seguinte redação:
"Art. 6e O Conseltco Superior de Desporto será
composto de vinte c um membros nomeados pelo Presidente da República, discriminadamente:
I - O Secretário de Desporto do Ministério da
Ed_ucação e do Desporto, membro nato;
II - dois, de reconhecimento saber desportivo,
indicados pelo Ministério da Educação e do Desposto;
III- um representante Jo Comitê Olímpico Brasileiro;
IV- um representante das entidades de administração federal do desporto profissional;
V - um representante das en_tidÇI.des de a9QJ.inistração federal do desporto não profissional;
VI - um representante da entidade de administração federal do desporto univesitário;
VII - um representante das entidades de prática
do desporto profissional;
VIII- um representante das entidades de prática
do desporto não profissional;
IX- um representante dos atletas profissionais;
. X - um representante dos atletas não profissionais;
XI ~dois representantes das instituições que formam recursos humanos para o desporto;
XII- um representante das empresas que apóiam
o desporto;
XIII- um representante da imprensa desportiva;
XIV- um representante das entidades que atuam
no desporto destinado as pessoas necessitadas de atendimento especial;
XV - um representante da entidade federal dos
docentes que atuarn no desporto educacional;
XVI- um representante das secretarias ou órgãos
estaduais que atuam na_ área do desporto;
XVII - um representante das secretarias ou órgãos municipais-que atuam na-áerea-do desporto;
XVIII -um representante representa te dos árbiw
tros;

EMENDAN'7
(Corresponde à Emenda n~ 24, de Relator)
"Art. 9<:> Ao Comitê Olímpico Brasileiro_, entidade jurídica de direito privado, compete representar o
País nos eventos olímpicos, pan-americanos e outros
de igual natureza, no Comitê Olímpico Internacional
e no Movimento Olímpico Internacional e fomentar
o movimento olímpico no território nacional, em conformidade com as disposições estatutárias e regulamenw
tares do Comitê Olímpico Internacional.
§ 1'' Caberá ao Comitê Olímpico Brasileiro representar o olimpismo brasileiro junto aos poderes públicos.
§ 2~- É privativo do Coniitê OlímPiCO- Brasileiro
o uso da bandeira e dos símbolos olímpicos."
EMENDAN•8
. (Corresponde à Emenda n~ 27, de Relator)
Dê-se ao Capítulo V e ao art. 17 a seguinte redação:
"CAPÍTULO V
DO CERTIFICADO DE MÉRITO DESPORTIVO
Art. 17. Ê criado o Certificado de Mérito Desportivo a ser outorgado pelo Conselho Superior de
Desportos.
Parágrafo único. As_ entidades con_~~mpladas farãO jus a;
I - prioridade no recebimento de recursos de _D.aw
tureza pública;
II- benefícios previsfóS na legislação em vigor
referente à utilid~d_e pública;
III - benefícios fiscais na forma da lei."
EMENDA N'9
(Corresponde à-Emenda n~ 28, de Relator)
Dê-se ao art. 18 a seguinte redação:
"Art. 18. Para obtenção do Certificado de Mérito Desportivo Sáo reqU.lsitos entre outros:
I - ter estatuto de acordo com a legislação em
vigor;
II- demonstrar relevantes serviçOs ao desporto
nacional;
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III- comprovar a inexistência de restrições Cl)tre
entidades nacionais e internacionais~
IV- apresentar manifestação do Comitê Olímpico Brasileiro, no caso de suas filiadas;
V- possuir viabilidade_ e autonomia financeiras;
VI- manter a independência técnica e o apoio
administrativo aos órgãos judicantes."

EMENDAN"lO
n~ 29, de Relator)

(Corresponde à Emenda

Acrescente-se o § 4\' ao art. 35:

.. Art. 35 __ ----··· ............... ,_ :,,., ___ ~ .. ---·--·--§ 4" O disposto nestã Lei sobre Justis:_a.J~c;:spor
tiva não se aplica ao Comitê Olímpico Brasileiro."
EMENDA N·· 11
(Corresponde à Emenda n~ 8, de Plenário)

Dê-se a seguinte redação ao art. 39: "Art. 39. Os tribunais de Justiça Desportiva serão compostos por, no míniffio. sete ~em_!Jros e, no
máximo, onde membros. ~endo:
a) um indicado pelas entidades de Administração
do Desporto;
b) um indicado pelas entidades de Práti~_as Desportivas que participem de competições oficiaís da divisão principal;
c) três advogados com notório saber jurídico desportivo, indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil;
d) um representante dos árbitros, por estes indicado;
e) um representante dos atletas, por estes indicado.
§ l'·' Para efe~to de acréscimo na composição, deverá ser assegurada a paridade apresentada nas alíneas
a, b, de e, respeitado o constante no caput deste artigo.
§ 2~ O mandato dos membros dos Tribunais de
Justiça Desportiva será de, no máximO, quatro anos,
permitida apenas uma recondução.
__ _
§ 3~ O tempo de exercício do mandato perante
a Justiça Desportiva será considerado como· de serviço
público para todos os efeitos legais. -----~--§ 4~ É vedado a dirigentes desportivos dãs Entidades de Administração e das Entidades de Prática,
o exercício de cargo ou função na Justiça Desportiva,
exceção feita aos inembros de Conselho D~libe_rativo
das Entidades de Práticã Despoi'tíva. ,EMENDA N'' 12

(Corresponde à Emenda n~ 30, de Relator)
Dê-se ao inciso IV do art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40. . ............. ·---··--·-····--"···--·•-··-'·-IV- prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal não reclamadas nos prazos regulamentares."
EMENDAN"l3
(Corresponde à Emenda n~ 31, de Relator)
Dê-se ao § 1~ do art. 41 a seguinte redação:

"Art. 41.

······----·---··· ..··-··--·-·-----~--
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§ 1~· O Ministério da Fazenda poderá, mediante
proposta do Mini_stério da _Educação e do Desporto,
através de sua Secretaria de Desportos. estender o benefício previsto neste artigo às entidades de prática
desportiva e aos_ atletas integrant~s do_ Sistema Federal
do Désporto, para execução de atividades relacionadas
com a melhoria do desempenho das representações
desportivas nacionais."
EMENDAN" 14
(Corresponde à Emenda n" 32, de Relator)
D~ê-se

ao § U do

art~

43 a seguinte redaçã?:

"Art. 43. ··············-···----·····'-----··--···--······
§ 1~' O Fundesp, de natureza autárquica, será subordinado ão Ministério da Educação t;: do Desporto,
-através de sua Secretaria de Desporto, observado o
disposto no inciso VII do art. s~ desta Lei."
EMENDAN 9 15

(Corresponde à Emenda n~ 9, de Plenário)
Suprima-se o art. 44 do Projeto.
EMENDAN' 16
(Corresponde à Emerida no 3~, de Relator)_
Dê-se à alínea b do inciso I do art. 45 a seguinte redação:

"Arr. 45. --···········-···---·······--·-··-"•--·-··---··· I - ··············-------·······-·-·-····---·--·-·-···"'--····
b) adicional de quatro e meio por cento incidente
sobre cada bilhete, permitido o arredondamento do
seu valor feito nos- cOncursos de prognósticos a que
refere o Decreto-Lei n"' 594, de 27 de maio de 1969
e a Lei O'' 6. 717, de 12 de novembro de 1979, destinado
ao cumprimento do disposto neste inciso."
EMENDAN 9 17
(Corresponde..à Emenda D~ 34 de Rel~to~)

Dê-se à alínea d do inciso I do art. 45 a seguinte redação:
"Art. 45. ··-·---···-·-·--·····---•··'-'····--=•-----·-···
I - ············'·'-··---··'·'"·'·'-·'·-·······················
d) prêmios de concursos de prognósticos da Loteria Esportiva Federal não reclamados.''
. EMENDA N' 18
(CorreSponde à Einenda n" 3s; de Relator)

Dê-se ao art. 47 a seguinte redação:
"Art. 47. A arrecadação obtida em cada teste
da Loteria EsportiVa -Federal terá a seguinte destinação:
____ - . ,~_
_
-- _ I - qUare-nta e cinco por cento para pagame~to
dos prêmios, incfuindo o valor correspondente ao Imposto sobre a renda;
__
~ . _
.
I I - vinte por cento para a Catxa Economtca Federal, destinados ao custeio total da administração dos
concursos de prognósticos desportivos·;
III- dez por cento para pagamento, em parcelas
iguais, às entidades de prática desportiva, constante
do teste, pelo uso de suas denominações ou sfmbolos;
IV- quinze por Cento para o Fundesp.
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Parágràfo único. _Q total da arrecadação, deduzido

os valores previstos nos incisos I, II, III e IV será
destinada à seguridade social."
EMENDAN°19
(Corresponde à Emenda

n~

36, de Relator)

Dê-se ao art. 50 a seguinte redação:
'' Art. 50. Os recursos fmanceiros corresp-ondentes às destinações previstas no inciso III do art. 47
e nos arts. 48 e 49 desta Lei constituem receitas próprias
dos benefiCiários, que lhes serão entregues diretamente
pela Caixa Econômtça Federal até o décimo dia útil
do mês subscqüente ao da ocorrência do fato gerador."

EMENDAN'20
(Corresponde à Emenda n• 37, de Relator)
Dê-se ão art. 65 a·seguinte redação:.
"Art. 65. _ Do adiciOrial de quatro e meio
por cento de que trata a alínea b do inciso I do art.
45 desta Lei, a parcela de um ponto e meio percentual
será repassada à Secretaria de Esporte do_s Estados
e do Distrito Federal ou órgãos que tenham atribuições
semelhantes na área do desporto proporcionalmente
ao montante das apostas efetuadas em cada Unidade
da Federação para aplicação segundo o disposto no
inciso I, do art. 46, desta Lei."
EMENDAN"21
(Corresponde à Emenda n~ 38, de Relator)
Dê-se ao § 2~ do art. 69 a seguinte redação:
"Art. 69. . ................................................. .
§ 29 A inobservância do prazo fixado no caput
deste artigo sujeita a entidade infratora ao _cancelamento do Certificãdo do Mérito Desportivo que lhe
houver sido outorgado e importará na sua exclusão_
automática do Sistema Federal do Desporto até que
se concretize e seja-averbada no registro público a referida adaptação estatutária-."
EMENDAW22
(Corresponde à Emenda n~ 41, de Relator)
Inclua-se no Capítulo XI o seguinte artigo:
"Art.
O Poder ExeCUtiVo prõporá a estrutura
para o funcionamento_ do Fundesp e do Conselho Superior do Desporto, num prazo de sessenta dias a contar
da publicação desta Lei."
EMENDAN'23
(Correspondente à Emenda n9 40, de Relator)
Dê-se ao art. 73 a seguinte redação:
"'Art. 73_. Revogam-se as Leis noS 6.251, de 8 de
outubro de 1975, 6.269, de 24 de novembro de 1975,
) Decreto-Lei n"' 1.617, de 3 de março-de 1978, o Decreto-Lei n~ 1.924 tfc 20 de ,ian, =ro-de 1982, o art. 5~
da Lei n~ í.T87. Jç :10 je junio de 1989, a Cei n~
7.921, de 12 do dezembro de 1989, o art. 14 c art.
44 da Lei n' 8. 028._ dc~_l2 d" abril de 1990 e demais
disposições em contráriO."

Maio de 1993

EMENDAN'24
(Corresponde à Emenda n~ 42, de Plenário)
Inclua-se onde couber:
"Art.
As entidades de administração do desporto, reSpeitado o arL 217 da Constituição Federal,.
_-não poderão, a qualquer título, iinpedir o comparecimento de entidade ou pessoa discordante perante o
Poder Judiciário."
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrig~es) --Em discussão a redação finaL (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro
a discussão. __
Em votação.
os-Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada _a redação final, a matéria retorna à Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 113, DE 1992
(Em regime de urgência nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei 9-a
Câmara n' 113. de 1992 (n' 2.453/91, na Casa <!e origem), que dispõe sobre a identificação criminal pelo
processo datiloscópico, a coleta e a utilizaç~o. de ~nfor
mações para conhecimento e controle da crmunalidade
no PaíS e dá Outrãs providências, tendo
Parecer sob n~' 74, de 1993, da ComiSsãO:
..,.....de Constituição, Justiça·e Cidadania, favorável
ao Projeto, nos termos de substitutivo qu_e apresel!ta.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
de 30 de abril último.
Passa-se à votação do substitutivo que tenl preferência
regimental.
Em votação. (Pausa.)
OS Srs. Senadore~ que o aprovam, queiram permanecer
~ · ~
·
sentados. (Pausa.) Aprovado.
.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o prOJeto.
A matéria vai à Comissão Ditetora a ffm --ae redi_gir o
vencido para o turno suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Sobre a
mesa, Parecer da Comissão Diretora, oferecendo a re~~ção
do vencido, que será lido pela sr~ P Secretária.
--- -- É lido o segUinte
_
_ _
_
PARECER N' 126, DE 1993
Da Comissão Diretora
Redação do vencido, para turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de de Lei da Câmara
n' 113, de 1992 (n• 2.453/91, na Casa de origem).
A Coniissâo Diretol"a apresenta a redação do vencido,
para o turno suplementar. do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 113, de 1992,_ (n' 2;453/91,_ na Casa
de origem), que dispõe sobre a tdentlftcaçao cqmutal pelo
processo datiloscópico, a coleta e a utilização de in(ormayões.
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para conhecimento c controle da criminalidade no País e dá
outras providências.
___
Sala das Sessões, 4 de maio de 1993. -Chagas Rodrigues,
Presidente - Lavoisier Maia, Relator - Júnia Marise Lucfdio Portella.
ANEXO AO PARECER W i26, DE 1993
Regulamenta o inciso LVII do art. s~ da Constituição, dispõe sobre a identificação criminal, a cole ta
e a utilização de informações para conhecimento e controle da criminaüdade e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A identificação criminal, a coltita e a utilização
de informações policial ou judiciária, para conhecimento e
controle da criminalidade, serão realizadas de conformidade
com o disposto nesta Lei.
--_
Art. z~ No curso de inquérito policial militar, a autoridade que o presidir ordenará a coJeta de dados sobre o fato
delituoso;-sua autoria e- Vítiin"a, encaminharido-os, imediatamente, ao Instituto Nacional de Identificação.
§ 1" O indiciado não i~~ntificado civilment.ç. sem prejuzo das providências referidas no caput, será submetido a identificação criminal pelo processo datiloscópieo.
§ 2~ O civilrriente identificado não será submetido a
identificação criminal, exceto quando:
I - não comprovar essa condição no ato do indiciamento;
I I - houver fundada suspeita de falsificação ou adulteração do documento de identidade~
III -o estado de conservação do documento apresentado
impossibilite a identificação Oe Seu portador;
IV- condenado por sentença penal transitada em julgado;
V- indiciado ou_ acusado pela prátíca de crime previsto
como inafíançávcl pela Constituição Federal.
_
§ 3" A condição de civilmente identificado provar-se-á
mediante a apresentação da carteira de identiçiade civil,_expedida pelos órgãos oficiais de identificação-: ou da carteira de
identidade de estrangeiros, emitida pelo Departamento de_
Polícia Federal.
§ 4•! Quando o indiciado for civilmente identificado,
uma cópia de seu documento de identidade será jurttada aos
autos e outra encaminhada ao Instituto Nacional de Identificação. côm as informações referidas no caput deste
§_ 5" No caso de ação penal, iniciada por denúncia do
MiniStério Público, independentemente d_o inquérito policial,
ou policial militar, as providências de que trata este artigo
competem ao juiz do feito. -_ ___
-.
Art. 3o A autoridade judiciária compete_ntc _informará
ao Instituto Nacional de Identificaçã~, quand_o Ocorrer-:
I - distribuição de inquérito ou p-roCesSo;
II- sentença penal transitada em julgado;
III- qualquer das situações previstas_ no$~ iifciSos. I, II
e Jll, letras d c e do art. 66 da Lei n'' 7.210, de li de julho
de 1984;
IV- reabilitação;
eV- morte do acusado.
Art. 4~ A adminiStração penitcriciária informârá ao Instituto Nacional de Identificação o recolhimento, a solt1,1.ra,
a fuga, a recaptura ou falecimento do sentenciado~ ·
Art. 5'~" Em atestados ou certidões, ressalvada a tequisiçãO para instrução de inquérito policial ou ação penal, não
constarão:
---

artigo.
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_I~ inquéritcs ou processos cm andamento:
-U_-:-- inquérjtos QlJ. processos arquivados ou trancados;
III- conder.açõcs com suspensão condicional, ou quando cumprida ou extinta a pena:
IV- processos em que o réu for absolvido.
Pãrágrafo único. A ·proibição referida no item I deste
artigq não se aplica quando se tratar dos crimes a que faz
referência o art. 2", § 2", item V, desta Lei.
_
Art. 6"' É assegurado o acess_o _das _pessoas registradas
em cadastros criminais, para requefímento de inteiro teor
das informações neles contidas, inclusive para correção de
erros ou falhas constatados nos registres.
Art. 7~ O Poder Executivo, no prazo de sessenta dias_,
criará um cadastro nacional de informações criminaíS. com
a finalidade de auxiliar na prevenção e rq)re-sSão da "criminalidade.
Art. 8" Esta" lei entra em vigor na data de sua publi~
caçào.
·· Art. 9" Revogam-se as disposições em contrário.
·o SR~ PRESIDENTE (Cb.agas Rodrigues)- Em discussão o substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.}
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerrO"
a discussão.
Em votação -o substitutivo.
-- -os-Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_O projeto volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 3

PROJETO DE LEI DA CAMÂRA N" 45. DE 1993
(Em reg_ime de urgência nos termos do art. 336, __
"c", do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n•45, de 1993 (n' 3.477/92, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que autoriza
a transformação de _cargos vagos no âmbito das inStituições federais de ensino, abrangidas peta Lei n~ 7.596,
.
....
de 10 de abril de 1987, tendo.
Parecer favorável, proferido erll Plenário, Relator:
Senador Bello Parga.
A discussãO da matéria foi encerràda na sessão ordinária
de 30 de abril último.
Passa-se_ à votação do projeto, em turno úníco.
_O Sr. Bello Parga- Sr.- PreSidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ Concedo
a palavra ao nobre _Senador.
O Sr. Bello Parga- Sr. Presidente, peço a palavra peJa
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra a V. Ex\ pela ordem.
O SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Pela ordem. Sem
revis~o do or~dor.)_ --~- -Sr.- Pr_esi9ente, no ayu{s_o que tenho
em mãos, relittivamente ao item 3, em vez de Projeto __ de
~i da Câmara n9 45, está o Yrojeto de Lei do Senado, de
n" 45, que trata de alterar a Lei nq 6.435~- sobre entidades
fechadas de previdência privada. AcrCdito que isso poderá
impedir os nobres Senadores de examinarem e votarem a
matéria.
-- -·-
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O SR. PRESIDEN1"E(Chagas Rodrigues)- No avulso
que está na mesa, a matéria ~stá cor_retamente ptiblícada.
Leio o ítem 3 no avulso:
_
--Senado Federal, Projeto de Lei dil Câffiarã, n". 45/93.
Projeto de Lei da Câmara n'' 45/93, n"3.477'92~_~aCaSa de
- -- ··-- -· origem.
.. Autoriza a tráilsforinação de ca_r_go~ vago_s no âmbito das instituiçõeS federais_ dJ:~ en.sinO.)lhran_g"id~as pda
Lei n" 7.596, de 10 de abril de 87."
·
Art. 1" Fíc~fm tranSformados os cargos vagos existentes
nas instituições fedcrajs _de ensino. ~llraitgtdas pela L(!i n"
7.596.
A Mesa pode fazer chegar a V. Ex~ este avulso.
O SR. BELLO PARGA- Sr. Presidente. já o recebi.
Efetivamente, no avulso que tenho cm mãos,_a matéria se
encontra' equivocadamente impressa.
Muito-obr_ig~9o, Sr. Prcsidcnte:~·0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A matéria
já ti ilha sido' objeto de correção. Infclizniente, chegoU-às mãos
de V. Exa o texto anterior quC estaVa incorreto. _
A Mesa agradece a colaboraçã.o de V. __Ex"
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) à votação do projeto em turno único.

Passa-se
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O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas RodrigÜés) _:.: CÔncedo
a palavra a V. Ex~. pela ordem.
~ O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB·CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)_- Sr. Presidente, n_ão estou
encontrando o parecer do Senador Bello Parga nos avulsos.
... O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Senador
Cid Sabóia de Carvalho, no~ avulsos~coilsti o pã.iecer da Sr'~
Senado_ra Eva Blay, parecer acolhido em P!Cnário e qUe passou, assim. a se~_também o parecer, em_ plenário, do Relator,
Sr. Senador BeBo Parga. ·
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente.
o equívoco é porque foi anunciádo o parecer do Senador
Bello Parga, mas, na verdade, o parecer está em nome da
Sr' Senadoia Eva Blay:
.Está tudo esclarecido.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votaçãoo projeto em turno único.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo permaneçam
seiltadOS.TParisi~) -·
Aprovado. ·
O projeto vai à sanção.
E o seguinte o prOjeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 45, DE 1993
(n° 3.477/92, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Autoriza a traÍl.sformação de ca·rgos
vagos
no
âmbito
das
instituições
federais de ensino, abrangidas pela
Lei n• 7.596, de 10 de abril de 1987.

O CONGRESSO NACIONAL decretai
Art. lg Ficam transformados os cargos vagos existentes

nas Instituições Federais de Ensino abrangidas pela Lei n• 7.596,
de 10 de abril de 1987, cuja vacância tenha ocorrido no periodo
de 1• de janeiro de 1991 a 2 de dezembro de 1992, distribuidos na
forma constante dos Anexos I a X~V desta Lei.
Art. 2• Fica o Poder Executivo autorizado, pelo· prazo
de cento e oitenta dias, a contar da publicação desta Lei, a

realizar similar transformação de cargos nas demais instituições
federais de ensino abrangidas pel~ Lei n• 7.596, de 10 de abril
de 1987, obedecidos os mesmos pariimetros fixados no art. 1 • e
desde que dela não resulte aumento de despesa.
Art. 3g A despesa decorrente da aplicação desta Lei
correrA ã conta dos recursos orçamentãrios próprios de cada
Instituição Federal de Ensino.
Art. 4• Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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IFE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
S!TUACAO EH

SITUACAO !ll'OS

-+-----------------..---+-----+------------ARQUITETO

SECRETARIO EXECUTIVO

JORNALISTA

HEDICO VETERINARIO

PROCURADOR

4

/92

1

BIBLIOTECARIO/DOCUHENTALISTA
ESTATISTICO

•
'

:Q&E.:
---+---1

TELEFONISTA

AFINADOR DE INSTRUHEHTOS HUSICAIS

SOCIOLOGO

ANALISTA DE SISTEHAS

2

-+----------------------+-----+-------------------------·---,
TOTAL

8:

8:

-----------------------------------------
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IFE: FUHDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
SITUACAO EK

/92

------------------SECRETARIO EXECUTIVO

: QOE
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----------SITUACAO APOS

/92

: QOE

+---+----------------------4 PROF. AUXILIAR - NIUEL 1

8

CONTAOOR
ECONOMISTA

3

ARQUIVISTA

PEDAGOGO

TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

2 ENGENHEIRO Elf1RICISTA
REGENTE
AUXILIAR OE ANATOHIA E MECROPSIA

TECHICO EH SECRETARIADO

TOTAL

--+-----·----·
12 :

·-----------+--.

12 :
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DE 199

DE

IFE: FUIKWiCAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
SITUACAO EH

/92

SITUACAO Al'OS

l QDE I

:-----------------------------------------+-----·-: ARQUIVISTA

/92

: QDE l

-----------------+----:

9 : ADVOGADO

:
:
:
:
\
l

1:

BIOLOGO
ENFERMEIRO 00 TRABALHO
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO DE SEG. TRABALHO
MEDICO
HUTRICIONISTA

2 :
1:
I :

1:
2
i

: ECONOMISTA DOHESTICO
: SANITARISTA

1 \ &UIHICO
1 :

2

: TECNICO EH ASSUNT.EDUCACIONAIS

5 l JORNALISTA

2

: PROGRAIIAOOR CUI. TURAL
: ASSISTENTE EM ADKINISTRACAO

: TECNICO DESPORTIVO
: DESENHISTA PROJETISTA
: OPERADOR DE CALDEIRA
3 : OPERADOR OE EST E TRATAM. AGUA
: TECNICO EH EDIFICACDES
11 : TECNICO DE SEG. DO TRABALHO
: TECNICO AUDIO-VISUAL
: TECNICO EK LABORATORIO-AREA

\ BOHSEIRO
' HOTORISTA

7

TaEFONISTA

i

2
1 '
o '

< '

3 :
6 :.

TECHICO EK ELETROTECNJCA

i :

JARDINEIRO
SALVA VIDAS
APONTADOR
AUXILIAR OPERACIONAL

3
1
1

i
i
1

TECNICO EH HERBARIO
AUXILIAR DE LABORATORJO-AREA
ASSISTENTE AUDIO/VJDEO/VIDEO TAPE
TECNICO EK HECAHICA

4

COPEIRO

1

TORNEIRO KECANICO

, GARCOH

1 \ VIDREIRO

\ ..otiiNISTRAOOR

9 l PROFESSOR AUXILIAR

: TECNICO EK ELETROHICA

:---TOTAL

53 :

- - - - - - - - ------:---------

'

4:
5:

-+---·l
: 53 :

3~61

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Maio de 1993

IFE: FUHOACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO HARAHHAO

--------------------------------------------------------------------·--------SITUACAO EH

SITUACAO APOS

/92

/92

: QDE :

:-----------------------------------------·-----+-------------------------------------------+-----:
i

TECHICO EH ASSUNTOS EDUCACIONAIS

11

i

VIGILAHTE

17

i

: ASSISTENTE SOCIAL

5 : VIGILAHTE

9 :

: ECONOMISTA

5 i BIBLIOTECARIO
' REVISOR DE TEXTO
REGEHTE DE CORAL

i :

: ADVOGADO
i

4

COKUNICOLOGO
ADIUNISTRAOOR

1

ASSITEHTE EK AOH!NISTRACAO

3:
i :

ANALISTA DE SISTEMA
HUTRICIONISTA

3 :

ENGENHEIRO CIVIL

i :

ARQUITETO

! :

1:

19 : PROGRAMADOR OE COMPUTADOR
: OPERADOR DE COMPUTADOR
: TECNICO EH LABORATORIO

4 :
21
12 :

DIG!TADOR

3 :

: COZINHEIRO

AUXILIAR DE LABORATORIO

i :

: OPERADOR KAQ. COPIADORA

AUXILIAR DE LABORATORIO

i :

3

AUXILIAR DE LABORATORIO

3:

4

AUXILIAR DE LABORATORIO

4 :

AUXILIAR DE ANATOMIA E NECROPSIA

! :

: MOTORISTA

3

: COPEIRO
i

CONTINUO

: SERVENTE OE L!HPEZA
: PORTEIRO

2 :

2 i AUXILIAR DE LABORATORIO

---------------------·-------+----+----------------------------------------+---1
TOTAL

: 59

~

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

: 71 :

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

Obs. A DIFEREHCA OBSERVADA NOS TOTAIS DAS QUANTITADES OFERTADAS E SOLICITADAS, DEVE-SE AS
TRAHSFORKACOES DE QUINZE VAGAS DE NIVEL SUPERIOR EH VINTE E SEIS DE NIVEL KEDIO.
OBSERVE-SE CONTUDO QUE NAO HOUVE ALTERACAO DE DESPESA.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scç;io II)

Maio de 1\193

Quarta-feira 5

----------------~--------~~~~~--~~~~---

ANEXO No, V DA LEI H.

DE

DE 199

DE

IFE: FUHOACAO UHIVERSIDAOE DO AIIAZOHAS

------------------------------------------------·-------------------------------SITUACAO

:-

EH

: ADUOGAOO

/92

SITUACAO APOS

: QOE :

/92

: QDE :

----·-----+----+---------------------------+----'
3 FARHACEUTICO/BIOQUIHICO
TRADUTOR E INTERPRETE
NUTRICIONISTA

: ASSISTENTE EH ADHINISTRACAO

17

1
I

1

TECNICO EH EHFERHAGEH
TECNICO EH LABORATORIO

6
11

DATILOGRAFO OE TEXTOS GRAFICOS

HESTRE
CONTRAHESTREIOFICIO

: DIGITADOR

CARPINTEIRO

1 : AUXILIAR AGR:PECUARIO

, CONTINUO

1 : COPEIRO

1 '

'.

'

:-------------------------+----+------------SUB-TOTAL

24 :

·---------------

·----+---1

l 24 :

396J

.3%4

Quarta-J\.i.\Ta .5

. DIÁRIO DO CO:-JGRESSQ NACIONAL.(Scçüo 11)

ANEXO No. VI DA LEI N.

OE

OE 199

OE

IFE: UNIVERSIDADE FEDERAL OE GOlAS

-------------- --------·--SITUACM EM
: iDE:
/92
: GOE l
SITUACAO APOS
:------------------ --·----·-------------------+---1
: ADIUNISTRAD!H!
: SECRETARIO EXECUTIVO
I iUIMICO

2

: ARIUIV!STA

4

7

I

BIBLIOTECARIO/DOCUKEHTALISTA

it :

1

RESTAURADOR/ESPECIALIDADE
REVISOR DE TEXTO

1:
3 :

I

ASSISTENTE JURIDICO

ASSISTENTE SOCIAL

! :

I

CIRURGIAO DENTISTA

NUTRICIONISTA

1 :

I

ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO ELETRICISTA

! :

I

HEDICO

PSICOLOGO

1

: PROCURADOR AUTARiUICO
I

TECNICO EH ASSUNTOS EDUCACIONAIS

: LABDRATORISTAIAREA
l

AUXILIAR DE VETfl!NARIO E ZOOTECNIA

' ENCADERNADOR

! I

1 : PEDAGOGO

6 : ARiUITETO

1

I ANALISTA OE SISTEMAS

2

: MUSEOLOGO

1

: EHGENHEIRO ELETROHICO
: PROGRAIIAOOR CULTURAL

1

1

1 I

LINOTIPISTA

1'

1 :

AUXILIAR DE NUTRICAO

1

3 : LOCUTOR

2

: EHSEHHEIRO ELETRICISTA
TECHICO EM ARQUIVO
ASSISTENTE DE ALUNOS
ALIIOXARIFÉ .
.

1 :
1 :
1 :

OPERADOR OE RADIO E TELECOKUNICACOES
MESTRE/OFICIO

2 I MOTORISTA

ARIIAOOR

1 l

ECONiliiiSTA

1 : FARKAtEUTICO

ASSISTENTE EH ADMINISTRACAO

3

3 :

1 :

PINTOR

1 :
1 :

.-----·-------------+-~·------------·-----~-381
SIII-TOTAl
381

-- -Quarta-fdra 5

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçüo II)

Maio de 199.3

ANEXO No. VI DA LEI H.

DE

OE199

DE

IFE: UNIVERSIDADE FEDERAL OE GOlAS
SITUACAO APOS
: GDE !
:-------------------------------------------+-----+--------------SITUACAO EH

/92

/92

: QDE :
+-I
l :

i

HOTORISTA

l

i

TIPOGRAFO

1 i FOTOGRAVAOOR

l :

i

VIDREIRO

1 i TECHICO EH SECRETARIADO

1:

: VIGILANTE
i

~

CIHEGRAFISTA

: TECHICO EH

i

AUXILIAR ADHINISTRATIUO

i PROGRAHAOOR DE RADIO E TV
: AUXILIAR AOHIHISTRATIVO

1 : TECNICO EH HIGIENE BUCAL

COHTABILI~E

: TECHICO EK EHFERHAGEH
: TECHICO EH HECAHICA

1 :

! :

OPERADOR DE EST. DE TRATAMENTO DAGUA

1:

S:
1i
:
:
:

PROGRAMADOR OE COMPUTADOR
TECNICO EH ELETRONICA
TECHICO EK HIGIENE BUCAL
TECNICO EH TELEFONIA
TECHICO EK ELETROTECNICA

1 :
2

: TECHICO EM PROTESE DENTARIA

1 i TECHICO EM ANATOMIA E HECROPSIA

: TECHICO EH TELECOHUHICACOES
: ALFAIATE
SAPATEIRO

1 i AUXILIAR DE LABORATORIO

COZINHEIRO

! :
3:

1

1
1

3

1 :
1:

4 : PORTEIRO
: RECEPCIONISTA
: AUXILIAR OE HUTRICAO

2:
1:
! :

:-----------------------------------------+-----+-----------------------------,--------- ·---:
~
23 ~
SUB-TOTAL
: 23 l
:------------------------------------+----+--------------------------------------·-----:
TOTAL

: 61 :

l 61 :

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

.3965

39ó6

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçüo llj

Quatt;.l-feír3 5

Maio de IYY3

---------

-----~-·~-

AHEXO No. VII DA LEI H.

OE 199

OE

OE

IFE: UNIUERSIOADE FEDERAL DO RIO OE JANEIRO
SITUACIIO EK

/92

:------------------

i

QDE

SITUACAD APOS

ARQUITETO
HUTRICIOHISTA

4 ENFERIIEIRO
4 '

NUTRICIOHISTA
ARQUIVISTA

1

2

MEDICO

7

ADMINISTRADOR DE EDIF!CIO
TECHICO EH LABORATORIO/AREA
HESTRE OFICIO

/92

iDE

+-----+------------------8

ESTATISTICO

3

PROFESSORA AUXILIAR I

7

RECEPCIONISTA
4

te

TECNICO ENFERMAGEM TRABALHO
OATILOGRAFO

4

1t

'---------------------+-----+-----------------------------+----1
:---

SUB-TOTAL
TOTAL

: 33 :

33

: 33 I

33

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

-----------------------·

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scç;hl 11)

ANEXO No. VIII DA LEI N.

{)[

DE

{)[

Ouart:.~·t'('ira

.5

199

IFE: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECHOLOGICA DO KARAHHAD

-------------------SITUACAO

EK

:-.---------------

/92

SITUACAO APOS

: QDE :

/92

:

QOE :

-----+----+---------------------------------+--1

TECHICOS EK ASSUHTOS EDUCACIONAIS

DDCEEHTES DE lo E 2a GRAUS

2

ECOHOIIISTA
ASSISTENTE SOCIAL

ANALISTA DE SISTEMA

2

BIBLIOTECARIO

KEDICO

OOOHTOLOGO

PSICOLOGD

TECHICO

EK

2

REFRIGERACAO

AUXILIAR TECNICO

EK

KESTRE OFICIO
TECHICO EK TELECOKUHICACAO

4

DATILOGRAFO

ASSISTENTE EH ADKIHISTRACAO

6

ELETRICISTA DE AREA
KOTORISTA
DIGITAOOR
ASSISTENTE DE ALUNO

..

..

: 19

I

PROCES. DE DADOS

1

2
1

2

:------------------------------+-----+-------------------------------+---:
SUB-TOTAL

I

18 :

:----------------------------+-----+-------------------------+----1
TOTAL

: 18 :

: 19 l

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

3l.J67

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Soçao 11)

AHEXO No. IX DA LEI H.

OE 19'1

DE

DE

Maio Jl! 1993

IFE: UHJVERSJDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SITUACAO EM

/92

SITUACAO APDS

-: QOE :

/92

: iDE :

:-------------------------------------------+-----+----------------------------------: ARQUITETO
: ARQUIVISTA

FONOAUDIOLOGO
ENGENHEIRO ELETRONICO
ENGENHEIRO KECAHICO
2 MUSICO
3 CONTADOR
AUDITOR
ENGENHEIRO ELETRICISTA
7 MEDICO

: ASSISTENTE SOCIAL
: FARMACEUTICO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

i :

i
3

JORNAliSTA
TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
PROGRAMADOR CULTURAL
RELACOES PUBLICAS
NUTRICJONISTA
DIRETOR DE PROGRAKA
TRADUTOR E INTERPRETE
SECRETARIO EXECUTIVO
TECNICO EK SECRETARIADO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
KOTORISTA

2:

.' ''
l :

u:

1
~

ENFERMEIRO

7 :

DATILOGRAFO

11 :

i
2
i

5
4
4

2!

TORNEIRO KECANICO
, TELEFONISTA
3 : FISIOTERAPEUTA
: ALKOXARIFE
i : TECNICO EK CONTABILIDADE

: VIGILANTE
: TECNICO ANATOKIA E NECROPSIA
: TECNICO EQUIP. MEDICO
: TECNICO EK KICROFILHAGEK
: MESTRE-OFICIO
: RECEPCIONISTA
: CONTRA-MESTRE
: COPEIRO
: ACOUGUEIRO
: ATENOENTE OE ENFERHAGEK
: AUXILIAR OPERACIONAL
: DESENHISTA TECHICO
: EDITOR OE VIDEO-TAPE
: TECNICO EH PROTESE DENTARIA
: BARBEIRO
: VESTIARISTA
: PORTEIRO

TOTAl

." '

2

: ASSISTENTE OE ALUNOS

:-----------SUBTOTAI.
---·--------

2 :
1 :

2 :
1 :
o '

< '

"'

4

."

I :
1 :
1 :
~

TECHICO

EH

ELETRONICA

'

'

49 :

: SERVENTE DE LIKPEZA

27 :
I :
13 :
1

2
I
I

SERVENTE DE OBRAS

2:

AUXILIAR DE ENCANADOR

2 :

AUXILIAR DE ANATOMIA E HECROPSIA

2:

1

I
I

--+--+----------------------·+-----:
: 113 :
~

1t3 l

: 113 :

-----:
~

113 :

Maio de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ANEXO Ho. X DA LEI N.

DE

DE

DE !99

IFE: FUNOACAO UNIVERSIDADE FEDERAl DE MATO GROSSO

----------------------------------SITUACAO EH
/92
: QOE :
SITUACAO APOS
:--------------------+-----+-----------------:
:
:
:

:
:
:
:
:

ASSISTENTE SOCIAL
ECOHOHISTA
AOIJOGAOO
ASSISTENTE EH ADHINISTRACAO

1 HUTRICIOHISTA
2 PROFESSOR AUXILIAR I
1 BIOLOGO
1! TECNICO EH LABORATORIO
TECHICO EH AUOIO VISUAL
TECNICO EH HECROPSIA
EHFERHEIRO
HESTRE OFICIO
HUSICO
OPERADOR ltAi. DE LAVANDERIA

DESENHISTA PROJETISTA
ATENDENTE DE ENFERHAGEH
SERVENTE DE LIHPEZA
TECNICO EH CONTABILIDADE
SERVENTE DE OBRA
JARDINEIRO
VIGILANTE
AUXILIAR AOKINISTRATIVO
PORTEIRO

Quarta-feira 5

2 '
2 COZINI!nRO

------/92

: QOE :

--+---'
1
2
!

5

2
2
1
3

6

1
1
1

1
1

CONTADOR

i :

.,'

: ---------------------+----+·------ ----------+--:
SUBTOTAl

26 l

2ó :

TOTAL

26 :

26 :

+·----

3969

3l)70

!)lÁ RIO DO CQ:--IGRESSO NACIONAL (Scç{!o li)

Quarta-ft:ira 5 __

ANEXO No. XI DA LEI N.

OE

OE

Maio de 1993

OE 199

IFE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

------------ - - - SITUACAO

Ell

/92

: QDE

SITUACAO APOS

~

:-·----------------+-----+----·------

: TECHICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
: JORNALISTA
: ASSISTENTE SOCIAL

I :
I :

: PEDAGOGO
: ADMINISTRADOR

I :
!

HEDICO

: SOCIOLOGO

I :

ENGENHEIRO CIVIL

4 : EHFERI1EIRO

I

HOTORISTA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JECHICO EM ENFERMAGEM

3 : DA TILOGRAFO
9:
9 :

I

JECH!CO EH ENFERMAGEM

1 :

I

I

: ASSISTENTE EH AOHINISTRACAO

TECHICO EM TELEFONIA

52 : TELEFONISTA

AUXILIAR OE LABORATORIO
: TECNICO EH LABORATORIO
: TECNICO EH REFRIGERACAO
VIGILANTE
I

/92

: iOE :

·---+---:
6:

2

21

i

7
34 l
8 :
1:

2 :

SUBTOTAL

83 :

83:

TOTAL

83 I

831

Maio de 1993 .

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL !Seçfoo II)

AHEXO No. XII OA LEI N.

OE

Quarta-f~ira

5 31J71

DE !99

OE

!FE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
SITUACAO EH

/92

: QOE :

SlTUACAO III'OS

/92

:-------------------------------------+-----+------------------ ---------+----:
2 :
: ASSISTENTE EH AOHINISTRACAO

~8

..
: DESEHHISTA/PROJETISTA
: TECNICO EH ECONOHIA DOMESTICA
: .TECNICO EN TELECOMUNICACOES
: TRADUTOR E lNT. OE LINGUAGENS DE SINAIS :
: TECNICO EH ENFERMAGEM
: ASSISTENTE JURIOICO
: TECNICO EH SECRETARIADO
: ALMOXARIFE
' TECNICO EH RADIOLOGIA

HEDICO
TECNICO EH FARHACIA
TECNICO EH ELETRONICA
TECNICO EH QUIHICA
TECNICO EH HECANICA
TECNICO EK ALIMENTOS E LATICINIOS
TECNICO EH EDIFICACOES
TECNICO EK LABORATORIO
TECNICO EH CONTABILIDADE
BIBLIOTECARIO
TELEFONISTA
FISIOTERAPEUTA
EDITOR DE VIDEO-TAPE

3 :

2:
2 :
4:
3:
2!

2:
9:
3 :

9:
3 I

4 :

7:

TEC.EH SUPORTE DE SIST.COHPUTACIONAIS
! :
! :

! :
i :

2 :

6 : OPERADOR OE COMPUTADOR

1

it :

1 '

ASSISTENTE SOCIAL
ADMINISTRADOR

2
7

ANALISTA OE SISTEMAS

9 :

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
METEOROLOGISTA
ECONOMISTA

5

PROGRAMADOR

7'

!
!

ENGENHEIRO CIVIL

AUDITOR

ATENOENTE OE CONSULTORIO

NUTRICIONISTA

----------------------------------------+-----+----------------------------------+-----.
SUBTOTAL

: 83 I

I 83 I

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

3972

DlÁRIQ_DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quarta-feira 5

AHEXO No. XII DA LEI N.

OE

Maio de 1993

DE 199

DE

!FE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
________________________________
____________________________
,

SITUACAO Ell

/92

: iDE l

S!TUACAO

AI'OS

:-------------------------------+-----+----------------------

/92

: iDE 1

: FARMCEUT!ctl

MEOlctl VETERINARIO

1:

: GECGRAFO
: ENGENHEIRO AGRIJHOIIO

TECNICO DESPORTIVO

2:
3:

: CONTADOR
: AUXILIAR DE NUTRICAO

2
1

VIGILAHTE

SECRETARIO EXECUTIVO
CONTINUO
COPEIRO
PORTEIRO
AUXILIAR DE AGROPECUARIA
COZINHEIRO
JARDINEIRO
MARCENEIRO
, OPERADOR DE HAQUINAS COPIADORAS
: PEDREIRO
: AUXILIAR DE SAUDE
MESTRE/OFICIO
MOTORISTA
AUXILIAR DE LABORATORIO

4
3

DATILOGRAFO

4il

CINEGRAFISTA

PROCURADOR

1

RECEPCIONISTA

TECNICO EK CINEMATOGRAFIA

2
4
4
2
'1 :

1
i
I
i
3
9
4

:
\
:
:
:
:
:

-----------------------------+----+--------------------~----'+--:
SUBTOTAL
: -48 :
: 48 :

_____________________

'---------,

TOTAL

: 131 l

: 131 :

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL !Seçüo II)

Maio de 1993

ANEXO No. XIII DA LEI N.

DE

DE

DE 199

!FEz UHIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERIW!BUCII

---------------------------------------·--------SITUACAO EM

/92

:----------------------: ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

Quarta-feiw 5 3973

: QDE :

--+---+-

-----------------------·
SITUACAO AI'OS

192

: QDE :

----·---------------+---:

8 : ELETRICISTA

2 :

l EHCAHACOR

2:

: PROGRAKADOR DE COKPUTADOR

~

:

: EHGEHHEJRO AGROHOIIO

2 : KEDICO VETERIHARIO

2:

: ENGENHEIRO CIVIL

2 : TECHICO EH TELEFONIA

2 :

: CONTADOR
: TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

3 : ANALISTA DE SISTEMAS
1:

~

: HESTRE/OFICIO

6 : AUXILIAR DE EHFERKAGEK
i ENCADERHAOOi
: LAVADEIRO

2:
2 :
2:

: AUXILIAR DE NUTRICAO

9

DIGITAOOR
FOTOGRAVAOOR
TECHICO OE LASORATORJO

7 :
! :
! :

1

EHGEHHEJRO DE PESCA

1:

ADVOGADO

1:

PSICOLOGO
HISTORIADOR
ARQUITETO

1 , VIGILANTE

HOTORISTA
COPEIRO
TECNICO EH CDNTABIL!DAOE
DESENHISTA TECNICO
TECHICO EM KECANICA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PORTEIRO
: ARIIAZEHISTA

:-------TOTAL

2

SERVENTE DE L!KPEZA

:

1 :

12

~

3
1

2
1
1
i
1

·-------~--~-------------·-----------------+----:
: 46 :

: 46 l

3974

DIÁR10 DO CONGRESSO NACIONAL (Soção II)

Quarta-ft!ira 5

ANEXO No. XIV DA LEI N.

DE

DE 199

DE

IFE: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
S!Ttw:AO EH

192

Maio do1YY3

: QOE :

-------------------SITUACAO APOS

/92

.

: QDE :

:-------------------------+----+-----------------------------------+---:
ECGNOMISTA DOKESTICD
ENGENHEIRO AGI!GNOMO

1
1

ANALISTA DE SISTEMA

2 '

TECNICO EH METEOROLOGIA
MESTRE/OfiCIO

1

METEOROlOGISTA

6

s
I
i
I

SERVENTE DE LIKI'EZA

6

AUXILIAR OPERACIONAL

2

TECNICO EK CONTABILIDADE
CURVAOOR DE TUBOS DE VIDRO
COSTUREIRO DE ESPETACULO
RECEPCIONISTA
CONTRAIIESTRE

2
i

COHTIHOO

2

.,'

-+---:
TOTAL

16

16 :

DIÁRIO DO CO:-<GRESSO NACIONAL (Seção II)

Maio de 1993

AHEXO No. XV DA LEI N.

DE

OE

Quarta-feira 5

OE 199

!FEl FUHOACAO DE ENSINO SUPERIOR DE SAD JOAII DEL REI
SITUACAO

Eft

/92

:-----------PRODUTOR ARTISTICO
i
i
i

HIISICO
EHGEHHEIRO SEG. TRABALHO

i

CONTADOR

---·-------------------: QDE I
/92
SITUACAO AI'OS

: QDE I

-+----+------------------- - - - :
i '
1

ANAliSTA DE SISTEMAS

i :

ASSISTENTE SOCIAL

ENFERIIEIRD DO TRABALHO

ADKINISTRADDR

' RESTAURADOR

-·

31

1

: HUSEOLOGO
i

PROFESSOR AUXILIAR - I

CDNFEC&IOHADOi

o. !HSTRUH. HUSICAIS

ENFERIIEIRD

ASSISTENTE EH AOKINISTRACAO

ASSISTENTE JURIDICO

TECHICO EH ARTES GRAFICAS

ATENDENTE DE COHSIAJDRIO/AREA

OPERADOR DE AUDID/VIDED

---------·------i 1t

TOTAl

~

i

1t \

3975

3976

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quarta-feira 5

AHEXD Ho. XVI DA LEI N.

DE

OE 199

OE

IFE: FUNDACAD UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
----------------------------------------·-------SITUACAO Ell

'--------------------ASSISTENTE SOCIAL
ASSISTENTE

Ell

ADKINISTRACAO

TECNICD EK SECRETARIADO

/92

: Qi)E :

SITUACAO APOS

/92

l iOE I

-----+-----+-----------------------------------·--+-1 l

CIRURGIAO DENTISTA

1:

9 l
l

TECNICD Ell LABDRATDRID
LABORATORISTA

7 :
2 :

l

DATILDGIIAFD

FOTOGRAFO

1 i AUXILIAR OPERACIONAL

COHTIHUO

1:

: JARDINEIRO

Maio de 1993

2

1 l PORTEIRO

-------------------~-~----------------·----~14 :

TOTAL

14 :

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Maio de 1993

ANEXO No, XVII DA LEI N.

DE

Qualta-feira 5 3977

DE !99

DE

IFE: UNIVERSIDADE FEDERAl DE JUIZ DE FORA

----------------------------------------------------------------------------------------------/92
I iDE l
SITUACAO EM
/92
: QDE I
SITUACAO APOS
:---------------------------------+-----+------------------------- -+--:
l ADKINISTRADOII

I l NUTRICIONISTA

1 :

l TRADUTOR/INTERPRETE
l COKUHICOLDGO

1 l PROFESSOR AUXILIAR I
1:

2 :

l ASSISTENTE JURIDICO
l ENGENHEIRO CIVIL

2 I PROF. ENSINO 1o.E 2o. GRAUS

3:

1:

ENSEHKEIRO ELETRONICO

TECHICO EM SANEAMENTO
TECHICO EM CONTiiBILIDt«

2 TEC. HAll, AUOIO/VIDEO
FOTDGRAVADOR

DESEHHISTAI PROJETISTA
, TECHICO EK SECRETARIADO
l VESTIARISTA
l TECHICO EK ARTES GRAFICAS
l MOTORISTA
: GARCON

1
1

TECNICD EK ELETROTECHICA
1 TECNICO EM LABORATORIO
1
VIGILANTE

2
5

2•
2

l JARDINEIRO

OP. KESA DE CORTE

·------+-----+

TOTAl

18 I

18 I

3978

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S~ç~o II)

Quarta-feira 5

ANEXO No. XVIII DA LEI H.

DE

DE

DE

Maio de 1993

199

IFE: FACWlADE DE MEDICINA DO TRIAIIGIJlO MINEIRO

·-------------------------------·-----------------------------------------------------------SITIW:AO EM

I

TECNICO

EM

I iDE I

/92

:-------

ASSUNTOS EDUCACIONAIS

3 :

: CONTADOR

I

APDS

/92

I iDE I

PROFESSOR AUXILIAR - NIVEL I

5 I

AUXILIAR OPERACIONAL

2

1 :

: SECRETARIO EXECUTIVO
I

S!TUACAO

-------------+-----+----------------------------------.-----:
1 :

CONTINUO
AUXILIAR DE FARMACIA

1
1

: -·-----------·--+---+-----TOTAL

7

7 I

ANEXO No. XIX DA LEI H.

DE

DE

DE

199

IFEI ESCOLA OE FARIIACIA E ODONTOLOGIA OE ALFEHAS

------------------------------------------·------------------------------SITIW:AO EM

:-----I

TECNICO

EM

OPTICA

/92

I QOE I

/92

l iDE l

2 I TECNICO EK LABORATORIO
I

TOTAL

SITUACAO APOS

·----------+-------------------------------·-----+---

---------+-----+
2 I

PROGRAMADOR DE COMPUTADOR

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

2:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Maio de 1YY3

ANEXO Ho. XX DA LEI H.

OE

Qu_arta~feira

5

DE 199

DE

IFE: FUHDACAO UHIVERSIDADE DO RIO GRANDE
SITUACAO EK

/92

: QOE :

:-----------------l

SITUACAO AI'OS

/92

I iDE :

-+------------------------------------·---;---

ECONOMISTA

i l KED!CO VETERINARIO

l ARQUIVISTA
: SECRETARIO EXECUTIVO
: ASSISTENTE EH ADHINISTRACAO
: VIGILANTE

AUXILIAR AOHIHISTRATIVO

i l
6 :

1 l
3 :

: ATENOENTE OE CONSULTORIO

: AUXILIAR OE ENFERMAGEM

: TECNICO MOVEIS E ESQUADRIAS

6

MARCENEIRO

6

: PORTEIRO

2

MECANICO
PINTOR

I
I

',.

--------------------·------+-----+---------·---TOTAL

: 16 :

AHEXO No. XXI DA LEI N.

DE

DE

-------~-----.+---:
: ió :

DE 199

IFE: CEHTRO FEDERIU. DE EDIJCACAO TECNOI.DGJCA DO PARANA

--------------------------------------------------------------------------SITUACAO EH

/92

:----------------------------------

l TECHICO EH IIOVEIS E ESIUADRIAS
' TECHICO EH CONTABILIDADE
ENCADERNADOR

I

QDE

~

SITUACAO APUS

/92

: QOE :

·------+----:

1 l ASSISTENTE EH AOHIHISTRACAO

2:

1 :

i l AUXILIAR AOHIHISTRATIVO

·----+---:

TOTAL

3:

3:

3979

3980

-p!ÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Quarta-fcíra 5

ANEXO No. XXII DA LEI N.

OE

· Maio de 1993

OE 199

DE

!FE: ESCOLA SII'EIIOR DE AGR!CILTURA DE KOSSORO

----------------------------------------------------------------------------------------------SITUACitO EM

: QOE :

/92

SITUACAO APOS

/92

:------------------------------------------+-----+----------------------: TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
l ECONOIIISTA
l
l
l

1 :

I iDE

J

2

BIBLIOTECARIO/DOCUMEHTALISTA

1:
l - 3 : OATILOGRAFO

~IGILANTE

KOTORISTA
DATILOGRAFO TEXTOS GRAFICOS

6

2:
1 '

12 '

AUXILIAR DE AGROPECUARIA

2

: JARDINEIRO
l CONTINUO
l OPERADOR MAQ. OE TERRAPLANAGEM
l ttECANICO
: PEDREIRO
l CARPINTEIRO
: OPERADOR ESTACAO TRATAHENTO D'AGUA

4

2
1
1

I
I

''

''

''

l ----------------------------------------+-----+-----------------------------------------+-----1
TOTAL

: 21 :

l 21 l

--------·-----------------------------------ANEXO Na. XXIII DA LEI H.

OE

OE

OE

199

IFE: CENTRO FEDERAl DE EDUCACAO TECNOlOGICA CELSO S. OA FOHSECA-RJ
SITUACAO EM

/92

: iDE :

SITUACAO APOS

/92

l iDE I

:--------------------------------+---+---------------------+--:
: BIBLIOTECAIIO/DOCUMENTALISTA

! :

ARQUIVISTA

13 ' ASSISTENTE OE ALUNO
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

l ASSISTENTE EM AOMINISTRACAO
: CONTRA ltESTREIOFICIO
l AGENTE ADMIHISTRATI~O
: VIGILANTE
: ASCENSORISTA

1 :

iil
2 l

1:

2 TECMICO EM REFRIGERACAO - AR COMO.
VIDRACEIRO

1 l

1 ttESTREIOFICIO

3 :

1
1

'

: --------------------------------------+-----+-----------------------------------------+-----1
TOTAL

------------~---'--

:

19 :

I 19 t

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

Maio de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL -(Seçãoii) -

ANEXO Ho. XXIV DA LEI N.
OE
OE
IFE: FUHDACAO UHIVERSIIltiDE DO RIO OE JANEIRO

---------------:--l

SITUACAO

EK

/92

i

iDE

DE
I

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

AVftiNISTRADOR

' RELACOES PUBLICAS

Quarta-feira 5 3981

i~

------------SITUACAO

3 l

KEDICO

1 l

HUTRICIONISTA

APOS

/92

: IDE :
3:
''
' I
•

TECIIICO EK 1\SSUHTOS EDUCACIONAIS

8 l

PROGIAIIADOR CIJI. TURAL
AUXILIAR DE SAUOE

1l
1 :

ASSISTENTE EK ADHINISTRACAO

2 l PROGRAKADOR

INSTRUHENTAOOR CIRUR&ICO

2

AUXILIAR DE EHFERKAGEH

2:

RELACOES PUBLICAS

2

KEOICO

2:

l

TECIIICO EK ASSUNTOS EDUCACIONAIS

3

KEDICO

3:

l

ASSISTENTE

AIIKINISTRACAO

7

AUXILIAR

' ASSISTENTE EK ADKINISTRACAO

2

AUXILIAR ADKIHISTRATIUO

2 :

AUXILIAR OE SAUDE

7 AUXILIAR ADKINISTRATIUO

7l

RECEPCIONISTA

I l ENCAHADOR

I :

i l

KEOICO

1:

EK

, SECRETARIA EXECUTIVA

PROFESSOR AUXILIAR - NIUEL
l KEOICO
: ELETRICISTA

i

ARQUIVISTA

DE

5
2
1

2

2:

ENFERKAGEK

71

l

ASSISTENTE EK ADKIHISTRACAO

7 l

AUAUXILIAR DE EHFERIIAGEK

7 :

l

TECHICO EK SCRETARIAOO

1 l

TECNICO EK ELETRONICA

1:

l

IHSTRUHENTADOR CIRURGICO

I l AUXILIAR DE EHFERIIAGEII

l

ROTEIRISTA

1 l

ENGENHEIRO DE REFRIGERACAO

1

5 l

COPEIRO

5

COPEIRO

2'

.': AUY}LIAR OE SAUDE
l

RECEPCIONISTA

2 l

l

CONTINUO

5 l COPEIRO
l OPERADOR DE IIAtUIHA OE LAVANDERIA

: --------

l AUXILIAR DE COZIIIIA

TOTAL

1

2:
2:
1:

.u:

3982

Quarta-feira 5

Maio de 1993 _

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

IIHEXO Ho. XXV DA LEI H.

DE

DE 199

DE

IFE: Esca..A FEDERAL OE EMGEHHARIA OE ITAJ\JIIA

SITIJACAO Ell

:-

: iOE I

SITUACAO APUS

/92

: iDE l

+---+----------------+-1 l

JORNALISTA

1:

BIBLIOTECARIO/DOCUKEHTALISTA

1 :

HEDICO

i :

AUXILIAI ADMINISTRATIVO
DIGITAOOa
ASSISTENTE Ell AD"IHISTRACAO

2 I

DATILOGRAFO

5:

1 :

, OPERADOR OE COitPUTAOOR

TEC. EM SUPORTE OE SIST. COKPUTACIOHAIS

1

:

~CAHICO

TORHEIRO

i

TECNICD Ell

i

DESENHISTA PROJETISTA

TECNICO Ell SEG. DE TRABALHO

TECNICO Ell CONTABILIDADE

PROGRAIIAOOII DE CWUTAOOR

: CO/lJNicti.OGO

2

~CAHICA

COIITIHUO
PORTEIRO
JARDINEIRO
AUXILIAR DE LABORATDRIO

TOTAL

~CANICO

TECNICO DE LABDRATORIO

2 , SERVENTE OE LIMPEZA
2:

6

1 :

1 :

18 :

18 :

Maio de 1993

DIÁRIO DO CONDRESSO NACIONAL (Seção II)

ANEXO No. XXVI DA LEI N.

DE

DE 199

DE

IFE: FUNDACAO UHIYERSIDAOE FEDERAL DE HATO GROSSO DO SIL
SITIJACAO EK

/92

Quarta-feíra 5

\ QDE I

·----------/92
\ QDE \

SITUACAD APOS

:--------------·---· --- -·-----+--------------------------------+-----1
' AOUIJIW)(J
1 PSICDI.OGO
1l
ANALISTA

SISTEMAS

ASSISTENTE SOCIAL

1:

EKFERIIEIRD

FDHDAWIDI.OGO

1:

MEDICO

ENGENHEIRO KECAHICD

1:

DE

TECNICO EH ASSIJIITDS EDUCACIOHAIS

s ADKINISTRAOOR

ECONOIHSTA
HEDICO UETERIHARID
BIOLOGO
JORNALISTA

I

ASSISTENTE EH ADKIHISTRACAD

1 , TECHICO EH LABDRATDRID

l

VIGILANTE

9 l

SERVENTE OE LIMPEZA

AUXILIAR ADKINISTRATIYD
: LABORATORISTA
: TELEFDHISTA
l VIDREIRO

29 :
l

CDHTIHUO

AUXILIAR OPERACIDHAL
AUXILIAR DE COZINHA

COZINHEIRO
: COPEIRO
l PORTEIRO
l AUXILIAR DE FARKACIA
: AUXILIAR DE LABDRATORID

13 l

: HARCEHEIRD
: SERVENTE DE OBRAS

1 :
2 :

JARDINEIRO

' AUXILIAR RURAL

1 l

OPERADOR DE KAiUINAS DE LAVANDERIA

~---------------------------------+-----+--------------------------TOTAL
65 :

---------------------·---

1 :

1 :
1
1
1
1
1'
3 :
4l
1 :

28 :
1 :

2:
2:

3:
2:
4:

3:

--:

65 l

---·----------·----

3983

3984

ANEXO No. XXVII DA LEI H.
IFE:

Maio de 1993.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção !!)

Quarta-feira 5"

OE

OE 19?

DE

UNIVERSIDADE FEDERAL Rlli!AL DO RIO OE JANEIRO

------------SITUACAO

EK

/92

-----------·--------l iDE :
/92
: QOE
SITIJACAO APOS
J

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

l TECHICO EK ASSUNTOS EDUCACIONAIS

1 : PSICOLOGO

: COHTADOR

2

3:

: HISTORIADOR

TECHICO EH CONTABILIDADE

1 :

: ENGENHEIRO AGROHOHO

ENFERMEIRO

1:

: SECRETARIO EXECUTIVO

2 , TECHICO DE HERBARIO
: SERVENTE DE LIHPEZA

1

1

: ASSISTENTE EH ADHIHISTRACAO
: AUXILIAR DE AGROPECUARIA

~

8 : AUXILIAR RURAL
: CHAPEADOR
: SALVA-VIDAS

9
1
2

l AGENTE AOKINISTRATIVO

1 : CARPINTEIRO

1

: AUXILIAR ADKINISTRATIVO
: VESTIARISTA
: PORTEIRO

i

l VIGILANTE

6

1 :
4 :

.

·----------'-•

''

Maio de 1993

Quarta-feira 5 3985

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ANEXO No. XXVIII OA LEI N.

DE

OE 199

OE

IFE: ESCOLA SUPERIOR OE AGRICULTURA OE LAVRAS
SITUACAO EH

:----------------

ASSISTENTE EH AOHINISTRACAO

/92

S!TUACAO APOS

: GDE I

----+---+-------------ANALISTA OE SISTEMAS

CONTRA MESTRE/OFICIO

192

QOE

2 PROFESSOR AUXILIAR I

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

LOCUTOR

MOTORISTA

SOHOPLASTA

COPEIRO

AUXILIAR OE COZINHA

'

'

'
'
:-- ---------------------+-----+---------------------------+----l

TOTAL

ó :

5 :

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

3986

Quarta-feira 5

- DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seção li)

ANEXO No. XXIX OA LEI N.

DE

!FE: UNIVERSIDADE FEDERAL OE SANTA
SITUACAO EK

/92

OE

OE !99

l QDE :

SITUACAO AI'OS

Maio de 1993

~AR!A

/92

: iDE :

:------------------------------------------+-----+-----------------------------------------+-----:
i ARQUIVISTA

3 :
! :

ECONO!t!STA
CONTADOR

6 : PS!CCLOGO
i PEDREIRO
i

JORNALISTA
TECNICO EM SECRETARIADO
RECEPCIONISTA

ZOOTECNISTA

I : ANALISTA EK ADKINISTRACAO

OPERADOR KAG. AGRICOLA

PR06RAKAOOR CULTURAL
PEDAGOGO
REDATOR
TECNICO EH ASS. EDUCACIONAIS
TECNICO EM CONTABILIDADE
TECNICO EM ESTRADA
DATILOGRAFO
TECNICO EM ENFERMAGEM
TECNICO EM EDIFICACOES
AX!LIAR DE SAUOE

: KESTRE I OFICIO

SERVENTE DE LIMPEZA

DESENHISTA TECNICO

TOTAL

i :
"J ''
é" ''

2 :
1 :

, FONOAUD IOLOGO

i

2:

4 :

2:

SECRETAR !O EXECUTIVO

,
:
:
:

PROCURADOR
ANALISTA OE SISTEMAS

I

ASSISTENTE EH AOKINISTRACAO

1:
13 :

1

1
1

2
2
!

2
I '
I :

18 : SERVENTE OE OBRAS
: SONOPLASTA
: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

2

!2

7

COPEIRO
OPERADOR KAQ. LAVANDERIA
OPERADOR DE CALDEIRA

7 :
I :

4

1

2 TECN!CO EK KECAN!CA
, CHAI'EADOR

-----------+-----+----------------54 :

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

54 :

Maio de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ANEXO No. XXX DA LEI H.

OE

Quarta-feira 5 3987

OE 199

OE

IFE: UNIVERSIDADE FEDERAL OE SANTA CATARINA

-----------------------------------------------------------------------------------------------; iDE f
/92

SITUACAD AI'OS
: QDE I
/92
SITUACAO EH
'-----------------------------------------+-----+-----------------------------------------·-----~
1:
1 l ANALISTA OE SISTEMAS
ADMINISTRADOR
1
:
5
:
ENGENHEIRO
ELETRICISTA
ASSISTENTE JURIDICO
1
:
3
:
QUIHICO
ECONOIIISTA
2 :
8 l FARHACEUTICO
TECNICO EH ASSUNTOS EDUCACIONAIS
1:
2 : BIOLOGO
SDCIOLOGO
1'
: DIRETOR DE PRODUCAO
1
: JORNALISTA

1 l TECNICO OE QUIHICA
2t : TECNICO EH HECANICA
1 l TEC.ELETROTECNICO
9 LABORATORISTA
1 TECNICD EH LABDRATDRIO
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR
TECNICD AGROPECUARIA
TECNICO AUOIVISUAL
VIGILANTE
TECNICO EH ELETRDNICA
OPERADOR DE CAHERA DE TV
EDITOR DE VIOEO-TAPE
OPERADOR DE LUZ
OPERADOR DE MESA OE CORTE

TECNICO EH CONTABILIDADE
ASSISTENTE EH ADHINISTRACAO
DESENHISTA PROJETISTA
MOTORISTA
OP. DE HAQ. FOTOCOPIADORA

1 : COZINHEIRO
9 : SEERVEHTE

APONTADOR
l CONTINUO
l JARDINEIRO
l OPERADOR DE HAQ.COPIACORA
: PORTEIRO
SERRALHEIRO

4

1
2

1t
6
4

1
3•
ii

s
2
i
i

1
• 14

12

6 :
6 :
2 :

1 :

.

.,

.'

..

,-----------------------------------------+-----+-----------------------------------------+-----:

TOTAL
: 76 :
: 85 l
------------------------·-------------------------~-------------------------------------------

I

3988

DJÁRIO-DO CO!'/GRESSO NACIONAL (Sçção !!)

Quarta-fcir.a 5

ANEXO No. XXXI DA LEI N.
DE
DE
iFE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SITUACAO EM

/92

[)E

i 9'1

SITUACAO APOS

: QOE :

:-----------------------+--+----------

: MEDICO

l

Maio de 1993

/92

3 : MEDICO VETERINARIO
: ANALISTA DE SISTEMAS
: DIRETOR OE IMAGEM

ASSISTENTE SOCIAL

3 : SIBLIOTECARIO

: QUIHICO

: QDE l

i :
1 :
i :

2:
'' ''

PROGRAMADOR DE COMPUTADOR

12 :

: ENGENHEIRO CIVIL

2 : TECNICO EH ELETROMECANICA

< '

: SECRETARIO EXECUTIVO

3 :

:
:
:
:

TECNICO EH ASSUNTOS EDUCACIONAIS
PEDAGOGO
SOCIOLOGO
-MOTORISTA

: TECNICO EH ENFERHAGEH

3 :

.' '
----: -

''

j

''

:

TIPOGRAFO
: OPERADOR DE MAQ. FOTOCOHPOSITORA
: TEC. SUPORTE DE 51ST. COMPUTACIONAIS

4 : TECNICO EH ELETROHICA

: TECHICO EH AGRIHEHSURA
: TECNICO EH CONTABILIDADE

~

: EDITOR DE VIDEO-TAPE
: TECNICO EH INSTRUMENTACAO

: IHPOSITOR

o

'

i :
i :
i :
o '

" '
o

'

< '

i :
3 :

TECNICO EH RESTAURACAO

l :

TECNICO EH QUIHICA

5

: MESTRE/OFICIO

5

: CONTINUO

7 TECHICO
TECNICO
TECHICO
TECNICO

EH
EH
EH
EH

HECANICA
EOIFICACOES
ELETRONICA
ARQUIVO

4

1
i

: COPEIRO

3 , ELETRICISTA

3:

: JARDINEIRO

3 : ELETRICISTA

l :
2 :

: DESENHISTA
: ASSISTENTE OE ALUNO
1 COZINHEIRO
l

ASSISTENTE EM

ADHIN!STR~r.AO

l fORTEIRO

I :

5 :

4 :

B l SERVENTE DE LIMPEZA
7 :

----+----+
TOTAL

AUXILIAR DE ENFERHAGEH

7t :

15 :

7t :

------------------------~----------

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II)

Maio de 1993

ANEXO No. XXXII DA LEI N.

OE

OE

OE

Qu.arta-feira 5

199

IFE: FACULDADE DE CIEHCIAS AGRARIAS DO PARA
SITUACAO EH

: QDE I

/92

SITUACAO APDS

/92

: aDE :

\-----------------------------------------+-----+-----------------------------------------+-----1
I

HESTRE/DFICIO

6 I
I

: RECEPCIONISTA

HEDICO VETERINARIO
ENGENHEIRO HECANICO

5:

1 :

3 ' CARPINTEIRO

3:

I
I

TECNICO EH LABORATORIO
COZINHEIRO

2
2

LABORATORISTA

l

MOTORISTA
VIGILANTE

4 , SERVENTE OE l!HPEZA

AJUSTADOR HECANICO

1 :

ENGENHEIRO FLORESTAL

1 :

JAIIDIHEIRO

1 l

AUXILIAI! AGROPECUARIO

1 :

4 :

5:

1 :

''

,-----------------------------------------+-----+------------------------------------------+-----:
TOTAL

AIIEXO No. XXXIII DA LEI

: 21 l

DE

H.

I 21 I

·------ ------·--------------DE 199

DE

IFE: FllHOACAO FACII.DADE DE CIENCIAS HEDICAS DE PORTO ALEGRE
SITUACAO EH
l

A~ISTA

/92

: IDE:
1 I

SITUACAO AI'DS

PORTEIRO

I AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1 I OP. DE ltAI. C!JIIIIAOORAS

: TECHICO EH ELETRONICA

1 \

ASSISTEHTE EH AOHINISTACAO

/92
1 I
1 I
1 :

1---------·----------i---------------3
TOTAL

3:

3989

3990

Quarta-feira 5

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ANEXO No. XXXIV OA LEI N.
!FEl

UNIYERSI~

OE

Maio de 1993

OE 199

OE

FEDERAL DO CEARA

----------------·-------------------·
i QDE i
SITUACAO APUS
/92
: iDE i
SITUACAO EN

:-------

+-----+----------------------+--1

: ADIIINISTRADOI

ó i ANALISTA DE SISTEIIAS
: BIDLDGO

: PEDAGOGO

3 :

CIRURGIAO DENTISTA

3 :

1 i

ARQUIVISTA

I :

i

ASSISTENTE SOCIAL

i
i

ENGENHEIRO CIVIL

i

CONTADOR ·

JORNALISTA

1 :
l :

ENGENIEIRD AGROI«<III

l :

EDITOR

1:

REDATIIR

1I

FISIOTERAPEUTA

1
1

2 i GEOLOGO

: ASSISTENTE JURIDICO

1'

: IIEDICO YETERINAAIO

4 :

2:

•

''

i SOCIDLOGO

2

FOTOGRAYAOOR

COitAHDANTE OE LANCHA
' TECNICO DESPORTIVO

: TECNICO EN ASSUNTOS EDUCACIONAIS

2

l TECNICO EK CONTABILIDADE

3 PSICDLOGO

i TECHICO EN ARTES GRAFICAS
i IHSTR~TADOR CIRUR6ICO

1
1
3
1
1

i

ELETRICISTA

: CEHOTECHICO

: ENCADERNADOI
' LABORATORISTA
ASSISTENTE OE ALUNOS
110TIIRISTA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

l

3•
li

2
1

17 ,

TECNICO EN HECANICA

i TIPOGRAFO

: IIIPRESSOR
i TECNICO EK QUIKICA
: TECNICO EN TELECOKUNICACOES
i TECNICO EK ELETRONICA
: OPERAOOII OE COMPUTADOR

'·,
'

'

1

21
I •
3

2
3
3
3

:SIITOTAL

~9

:

49 :

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Maio de 1993

ANEXO No. XXXIV DA LEI N.
IFE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO

OE

Quarta·feira 5 3991

OE 199

DE

CEARA

---------·--------- -------------------------------·
SITUACAO

EK

/92

: QDE :

SITUACAO AI'OS

/92

: iOE I

:--------------------------+----+---------------------+--1
: ASSISTEHTE EK AOKIHISTRACAO

34 :
:
:
'

: TECNICO EH RESTAURACAO

25
5

2

2

1 AUXILIAR DE ALFAIATE

: CONTINUO
: AUXILIAR DE COZINHA

14

SERVENTE OE LIMPEZA

15

5 ATENDENTE DE CONSULTORIO

5

1

: PORTEIRO
: AUX. TEC DE PROCESSAMENTO DE DADOS
: PROGRAMADOR OE COMPUTADOR
:
:
l
:
'

PROFESSOR AUXILIAR I
AUXILIAR ARTES GRAFICAS
TECN!CO EK AGROPECUARIA
PESCADOR PROFISSIONAL

ASSISTENTE TECHICO OE EKBARCACAO

CIJPEIRO
COZINHEIRO
AUX. !NO. E CONS. DE ALIMENTOS
RECEPCIONISTA
JARDINEIRO
OPERADOR MA~. E LAVANO€RIA

2 : VIGILANTE

2
11

2 :

..""

2:
'
'

1 :

AUXILIAR OE NUTRICAO
ENCANADOR
OPERADOR DE CAIXA

2 l TELEFONISTA

4 :

1 :
i :

: BARBEIRO

SOLDADOR

1 :

: AUXILIAR DE MICROFILMAGEK
: ATENOEHTE DE ENFERKAGEK

ENGENHEIRO ELETRICISTA

2:

''

''

''

1--------------------------------+-----+---------------------------------------+-----t
SUBTOTAL

\ 75 \

: 75 \

:---------------------------+-----+---------------------------------·-----:
: 124 :
TOTAl
I 124 I

-------------------------·-------------------

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) ~

3992 ~ Quarta-[eira 5

ANEXO No. XXXV DA LEI H.

DE

Maio tle 1993

OE 1'19

OE

!FE: UNIVERSIDADE FEDERAL OE ALAGOAS
S!TUACAO Ell

/92

~

QDE l

S!TUACAO AI'DS

/92

: iDE :

:-------------------------+-----+--------------------------------+----1
!IRQUITETO

1

ENGENHEIRO CIVIL
ADHINISTRADDR

1 ASSISTENTE JURIDICD
2 '

TECHICO Ell ASSUNTOS EDUCACIONAIS
TECNICO E11 HIGIENE DENTAL

5
1

AUDITOR
TELEFONISTA

3
3

ARQUIVISTA
AO"IHISTRAOOR OE EDIFICJOS
KOTORISTA

5

OAT!LOGRAFO

7

VIGILAHTE

3

CONTINUO

3

ADVOGADO
3

...

•

'

.

•

,----------------------+---+--------------------------+---:
TOTAL

: 21 :

------------·-------

---------

i

21 :

Quarta-feira 5 3993 -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Maio de 1993

DE

ANEXO Ho. XXXVI DA LEI H.

DE

!FEl UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

-------------------------------------------------------------------------------------------: QDE
SITUACAO EM

/92

SITUACAO

: QDE :

APOS

[-----------------------------------------+-----+------------------: SECRETARIO EXECUTIVO
: ASSISTENTE SOCIAL

4 l HEDICO

: TECH!Cll EH ASSUNTOS EDUCACIONAIS

2

QUIHICll

: ADHINISTRAOOI

3

BIBLIOTECARID/DOCUKEHTALISTA
PROGRAMADOR VISUAL
PROGRAHADBR CULTURAL

ASSISTENTE SOCIAL

1 :

ARQUIVISTA

ECllNOKISTA

1 I

ENFERMEIRO

/92

:

----+-----'

s

1 :

2

, CIRURGIAO DENTISTA
I ASSISTENTE JURIDICO

2 I TECHICO DE LABORATORIO
1l

I ENGENHEIRO CIVIL

2 : TECNICO DE ENFERHAGEH
TECNICO EH AGOPECUARIA

1'

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

ó :

TECNICO EK KECAHICA

1:

LABORATORISTA
DIGITAOOR

2:

I ANALISTA DE SISTEHAS
: ASSISTENTE EH ADHINISTRACAO
: ASSISTENTE DE ALUNOS
I

2
3

TECNICO EK TELECOHUNICACOES

: TECNICO EK SECRETARIADO
DESEMHISTA/PROJETISTA
TECNICD EH KOVEIS E ESQUADRIAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
MOTORISTA
, AUXILIAR OE SAUDE
: VIGILANTE .

3

'

DATILOGRAFO

ii :

CONTINUO
COZINHEIRO

2 :

4

2 l

2 I- ELETRICISTA

: RECEPCIONISTA

1 : PAGINADOR

: TELEFONISTA

1 I AUXILIAR DE LABORATDRIO
TOTAL

I :

2 l
11 I
I

: OPERADOR DE MAQUINAS COPIADORAS
''

1

3

521

9 :

2

52

3994

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quarta-feira 5

AHEXO No, XXXVII DA LEI N,

DE

DE

DE

Maio de 1993

m

IFE: UNIVERSIDADE FEDERAL 00 PARANA

-----------·------ --------SITUACAO 81
192
: QOE :
SITUACAO IIPOS
:------

/92

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

i ASSISTENTE EH AOHIHISTRACAO
: AUXILIAR DE SAUDE

1 :

28 i
:
:
:

: ASCENSORISTA

TECN!CO EH HETEOROLOGIA
OIGITADOR
AUXILIAR OE ENFERHAGEH
LABORATORISTA
OPERAOGR OE KAQUIHA FOTOCOHPOSITORA
REVISOR OE PROVAS TIPOGRAFICAS
IMPRESSOR
ENCADERNADOR
PORTEIRO
AUXLIAR AGROPECUARIA

1:
~

:

3:
5 '
1
2

1
2

s
5

OPERADOR OE CALDEIRA

:---------------·---- ----+

TOTAL

---+------------31 :

31 :

-----------------------------------·------ANEXO No. XXXVIII DA LEI N.

DE

OE

OE 19'1

IFE: CENTRO FEDERAL OE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS

---------- ·---------------·-: QOE :
SITUACAO 81
/92
: QDE l
SITUACAO APOS
:---------------+---+--- ---------------~-·
i

TECNICO EH ASSUNTOS EDUCACIONAIS

1 ' ANALISTA DE SISTEMAS

: ASSISTENTE EH ADHINISTRACAO

2 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR

2

: ARMAZENISTA
: SERVENTE OE OBRAS
: SERVENTE OE LIMPEZA

1 AUXILIAR OPERACIONAL

5

: OATILOGRAFO TEXTOS GRAFICOS

1 : DA TILOGRAFO

:--

1
3

-+--TOTAL

9 :

1 '

9 i

Quana-fefra 5

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAl (Seção TI)

Maio de 1993

IIHEXll llo. XXXIX llll lEI H.

DE

DE 11"1

: IDE :

Sinw:AO AI'IIS

DE

IFE: UH!IIEISIDl!ilE FEDERAL DE "lHAS liBIAIS
SillliiCAO E!!

/92

19'2.

i3 1.PROCIIIAilll
l IIEDICil
: IOICil IIETEIIIIARID
: ANALISTA DE SlSTE!IAS

: mti!Cil Ell ASSIIITOS EDOCl!tiiJIAIS

2:
61

2:
3:

: RELAC!ES PUBLICAS

2 ! ECIJIIOIIISTA
: EHFER~IRI!

I :
I :

: ENGENHEIRO CIVIl

2 ! ASSlSlEIITE SOCIAL

2:

: SEEIEI'ARIO EXEtllTIVO

5 : EHGEIIIEIRO ElETRDIIII:tl
: FARIIACEIITICD
: RMSIIII DE lEX11l

i :
i :
I :

: SllCIIl.llGO
l TRAOOTOR/IlllE!PRETE

: JORNALISTA

! :

l AGIIIKIIO

1:

3 : AlllllllR
: TECHICil Ell HEl!BARID

2:

1

TEOUCD Ell ELETRDIIICA

5:

Ili'RESSIIII
El!CADERIIAO!Il
PA&IIIAOOR

3 :

: DESENHISTAJPRDJETISTA

1
3

: TEtlilCil Ell ARTES SRAFICAS

?

ElETRit:ISTA

a : TEtliiCD Ell EDIFICACOES

: TECHICD Ell !101/EIS E ESQ1lNliiiAS
l TEDIIt:D Ell lELEC!li!UHICACIES
TEDilt:D Ell t:DIITABILIDADE
ASSISTENlE El!-ADKIHISTRACAO

.•

4 l. TEtlllt:D Ell illiiUCA

61 : i!lllORISTA

4 : tl!RPIIITEIRU
: TEt. EM U. DE SIST. CDitPUTACIDHAIS
SIIITDTAL

2:
2:

2:

it :

2 :

: TEDIICD Ell HIGIEliE BUCAl
: PROORAIIAIJII! DE ~UTAillll
: ~CAIIIt:D
: AUXILIAR ADHIHISTRATIVD
RECEPCIDHISTA

i :

~1171

4 :
11 i
J :

5 :
1:

u:
2 l
2t
:117~

o

3995 ·

3996

. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quarta-feira 5

ANEXO No~ XL DA LEI N.
DE
DE
!FE: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

DE 199

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

---------------------------------SITUACAO EH

/92

I

Maio de 1993

QOE I

SITUACAO AI'OS

/92

I

IDE I

:-------------------------+-----+----------------------------------------1
: ENGENHEIRO CIVIL
l ' ENGENHEIRO METALURGICO
l I
: FAIIHACEUTICO
I

ANALISTA DE SISTEMAS

ASSISTENTE TECNICO

I :

2:

2 SIBLIOTECARIO/DOCUKEHTALISTA

HISTORIADOR

REGENTE

1:

HECAHICO

I :

MOTORISTA

I :

GUARDA FLORESTAL

I : VIGILANTE

ELETRICISTA
• HESTREIOFIC!O
ADHINISTRADGR DE EDIFICIOS

I :

I I
3 :
2 :

AUXILIAI! ADMINISTRATIVO

I I

TECNICO SUP. SIST. CDHPUTACIDHAIS

CONTRA-MESTRE/OFICIO
TECHICO DE LABORATORID
TECNICO EH CONTABILIDADE
ALHOXAIIIFE

I : TECNICO EH GEOLOGIA
t I TECNICO EH EDIFICACOES
I I TECNICO EH ELETRONICA

TECNICD EH MOVEIS E ESQUAORIAS
TECHICO EH SEG. DO TRABALHO
TECNICO EH SECRETI lADO
LAVADEIRA

2
I
I
I

I
I
I
I

I :

I I
1:
I :

AUXILIAR DE LABORATORID

5:

PORTEIRO

5 l

OP. HAQ, COPIADORA

2:

: PEDREIRO
: MARCENEIRO

2 :

I OPERADOR HAQ. CONST. CIVIL
I PINTOR

I :
I :

I FUNDIDOR DE HETAL

I I SERVENTE DE LIHPEZA

3 I

6 :

I :

:---·-------·--+--+-----------------+--

3t :

I 31 I

--------------------------ANEXO No, XLI DA LEI N.

OE

DE

DEI99

IFE: FUNOACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
SITIJACAO EH

192

: IDE :

SITIIACAO APOS

/92

: QDE :

1----------------i--+-------------+-I PROFESSOR lo. E 2o. GRAUS

TOTAL

26 l PROFESSOR AUXILIAR

26 :

26 I

26 :

'Maio de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ANEXO No. XLII DA LEI N.

DE

Quarta-feira 5 3997

OE 199

OE

IFE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

--------------------------------------------------------------------------------·------------/92

: QDE :

SITUACAO AI'OS

5 i
i

PROFESSOR AUXILIAR I
ARiUITETO

4 :

ó i ANALISTA OE SISTEMAS

3:
3:

192

: QDE :

:--------------------------------------+-----+--------------------------·-----------+---1
i

i

SECRETARIO EXECUTIVO
TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

i

: CONTADOR
: COKUN!COLOGO

BIOLDGO

2 : NUTRICIONISTA

1:

.'
J '

1

: FARHACEUTICO

3:

ASSISTENTE JUR!DICO
ENGENHEIRO AGRONOHO
ENGENHEIRO CIVIL

1 :

ELETR!C!STA

1 i TECN!CO EK AGRIMENSURA

1:

VIGILANTE
TECNICO EM CONTABILIDADE
: OPERADOR DE COMPUTADOR
: MESTRE

3 i TELEFONISTA
,'

9 :

: KECAHICO
: OPERADOR ESlACAD TRATAMENTO D'AGUA

1 : AUXILIAR DE EHFERIIAGEll
1:

: REVISOR PROVAS TIPOGRAFICAS
i TECNICO ARTES GRAFJCAS

I { TECNICO LABORATDRIO

1 :

i

i

TECNICO EDUCACAO FISICA

: ATEHOEMTE CONSULTORIO
ATENOEMTE DE ENFERMAGEM

i

L

O

2 :
2:
o

2 :

1 i TECNICO RADIOLOGIA

i :

S i AUXILIAR DE COZINHA

14 :

9 :

2 :
2 :
1 :

JARDINEIRO

4 : SERVENTE DE LIMPEZA

, ENCANADOR

L

1:

PORTEIRO
PEDREIRO
COSTUREIRO
AUXILIAR DE CRECHE
AJUSTADOR HECAHICO
AUXILIAR DE MARCENARIA

:--------- ---·----TOTAL

.'

3 : AUXILIAR DE LABDRATORID

lt

I :
1 :

1 : RECEPCIONISTA

4

----· 61 ---------------·---------61
:

399&

DIÁRIO DO CõNGRESSCi"NAb.óNAL (SeçãÓ II)

Quana-fetra 5

NEXIl IIB. Xl.IIl llt\ LEI H.

DE 1W

DE

1lE

Maio de !993

Ifl:: F1NlACAD llii!UEliSIIlt\IJE FEDEIAI.. DE VICIISA
SITUACAII APOS

/92.

: ADUD6AOO

2 : PRIFESSIII AUXILIAR I

: AIIIUIIDO
: ECIJIIIISTA DIIESTICII
: EH6ENHEIRD CIVIl

11
1 :

: EliGEIHIRO IEIIIIItn
: PEDAGOOII

~

2
l.
1
1

4
2

ASSISIDm: SOCIAL

1

AiliiiNISTRlllliJ!
: EHGEliEIRD FL!lRESTAI.
: BIFEIII:IRn
: FllliiGRAFO

2

:
:
:
:
:

1
1

,,'

: OPERADOI IIAIUIHA FOTOC!Jii'DSITDRA
iiDIICII DE l.ABORATIJHD
TECNICII E!! CIIIITAIIILIDAIJE
AIJXILIAII DE AGR!»'ElliARIII
ASSISIDITE E!! ADIIIHISTRACAil
Elt:AIIAIJm
5ECRETARID Em:UTIW
TECIO.OO!l
l.ABilllATORISTA
IJESEIIUSTA/PRDJETISTA
EHCADaHAOOI

42

. 2:

: PROCIJRAOOR
PRIIGRAMil!lt C!Uli!AI.
TECIIICII E!! ASSUIITOS EDOCACIIJHAIS
Clli!TAOOR

: l!OTORISTA

/92.

1

s:
I :
17 :

15 :
22

33
3
\ . i· : PRIHSSIII EliSIIIl io. E 2o. GRAIJS
I
6
1
I

l.t

iiDIICII E!! AG1!0PECUAIIIA

8

ANALISTA DE SISTE!!AS

a

ECONOIIISTA

2

II:DICII

2 :

lliTRICISTA

3

I!EDICD UEliRIIIAIIID
DlRETilll DE PROO. E PROOlbliiACAil

2:
i

Ili'ERAOOR DE CALDEIRA

2

ZDOTECNISTA

2

AJX. DE VETEIIHAiUA E ZDOTECNIA

1

ARIUIVISTA

1

ADIIINISTRlllliJ! ED EDIFlCIDS

2

CIRIGIAII llEIITISTA

~TOTAl..

~

Maio de 1993

_Quarta-feira .5__ 399g

DIÁRIO DQ CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ANEXO No. XLIII OA LEI H.

OE !99

OE

OE

IFE: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

----------------------------------------------------------------------------------------------SITUACAO EM

/92

: QOE :

SITUACAO APOS

/92

: QDE I

:--------------------- ·------------+-----+-----------------------------------------+-----1
: CONTRAI1ESTRE

:.

: HECAHICO
: TECNICO EM HECANICA
MESTRE/OFICIO
TECHICO EH REF. E AR COHOICIOHAOO
CONTINUO
CELEIRO
AUXILIAR EH METEOROLOGIA

8 : HISTORIADOR
: BIBLIOTECARIO
: JORNALISTA
: HUTRICIONISTA

1:
4:
1:
2:

3 : CINEGRAFISTA
: LOCUTOR

2

! :

1

OPERADOR DE HESA OE CORTE

3 :

3 : VIDREIRO
: EDITOR DE VIDED-TAPE
13

1

2

VIGILANTE

1
1

OPERADOR DE COMPUTADOR

MARCENEIRO
, FORJADOR DE HETAIS

2:

:

: SERVENTE DE OBRAS
: PINTOR
: TELEFONISTA
: PEDREIRO
: OPERADOR HAQ. AGRICOLAS
: OPERADOR HAQ. LAVANDERIA
: OPERADOR HAQ. TERRAPLANAGEM
: JARDINEIRO

4 AUXILIAR AOHINISTRAT!VO

: PORTEIRO

2 : SERVENTE DE LIMPEZA

2:

: RECEPCIONISTA
: VESTIARISTA

1 ' CONTINUO

3:

2

: COPEIRO
: AUXILIAR OPERACIONAL

2

4
1
6 :
4 :
1 :

i :
3 :

2 AUXILIAR DE LABORATORIO

4 :

\--------------------------------+-----+------------------------------------+----1
SUBTOTAL

1 68 :

: 68 :

:-----------------------------------------+-----+--------------------------------------~-:
: 136 :
: 215 t
TOTAL

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

4000

DfÁRiú Oér~l'OOGRESSO NACIONAl (Seçüo II)

Quarta-fcin.i 5

ANEXO No. XLIV DA LEI N.

OE

DE

OE 199

IFE: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL 00 ACRE
:

-------------------------------------·----------SITUACAO EH

/92

Maio de I!!93

: QDE :

·------------------------------------SITUACAO APOS

/92

: iDE :

:---------------------------------+----+----------------------------------+---- :
ADVOGADO
TECHICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
ECONOMISTA
ASSIS. EH ADHIHISTRACAO

PROFESSOR AUXILIAR 1
PROF. DE 1o e 2o GRAUS

3
2
2

TECNICO EH LABORATOR!O

AUXIliAR ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE DE ALUNO

3

PORTEIRO
PEDREIRO

1 SERVENTE
1 MATEI RO

PROGRAMADOR DE COMPUTADOR
PROF. DE lo e 2o GRAUS

i

:-----------------------------------+-----+-------------------·---+-TOTAL

2

7

TECHICO EH EDIFICACOES

''

19

J

21.

J

--------------------·------------------------------------------------

I

2

2

19

DIÁRIO Db CONGRESSO NACIONAL (Scção li)

Maio de 1993

ANEXO No. XLV DA LEI N.

DE

DE

Quarta-feira -5

OE!99

IFEI FUNOIICAO UNIVERSIDADE FEDERAl DE SAO CARLOS

----------------------------SITUACAO EH

!-----------l ADHINISTRAOOR
l
l
l
l

TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO

/92

HECANICA
AGROPECUARIA
EH CONTABILIDADE
EH HOVEIS ESQUADRIAS

TECNICO AGROPECUARIA

MESTRE DE OBRAS

: QOE ;

SITUACAO APOS

4 : PROFESSOR AUXILIAR 1

t

11:

2:
3 :

ENGEHHERIO CIVIL
: PROGRAMADOR DE COMPUTADOR
l HDTGRISTA

3 l

PROGRAMADOR CULTURAl
: HEDICO

2 l

1

1
1

1 :
1 :

MOTORISTA

1 : PROCURADOR

1 :

RECEPCIONISTA

2 l ASSISTENTEE SOCIAL

1 :
1 :

l APONTADOR
: AUXILIAR AGROPECUARIA
: DOBRADOR
: OP. KAi. COHSTRUCAO CIVIL

SERRALHEIRO

1 l

6 :

VIGILANTE

2 :
1 :
2 :

TECNICO EH ELETRONICA
TECNICO EH TELEFONIA
t AUXILIAR DE ENFERHAGEH
: AUXILIAR ADHINISTRATIVO
: AUXILIAR DEE CRECE
: AUXILIAR DE LACTARIO

11 :
l

CARPINTEIRO

1 :

AUXILIAR RURAL

5 : ASSISTENTE EH AONINISTRACAO
1 : ENGENHEIRO

l OP. DE CAIXA

: PINTOR
t JAl!OlNEIRO
t

l QDE :

1 :
1:

: TECNICO EDUCACAO Flo!CA

l

/92

+----+---

1
1
1

6

1
1 '
1 :

8:
1:

3 :

COPEIRO

: AOH. EDIFICIO

:-----------------SUB-TOTAI.

1 : HECANICO

1:

1 : JORNAliSTA

1:

--+--+·--48 )

---------------·~:
: 48

J

4001

úTÁRiú DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II)

AHEXO No. XLV DA LEI N.

OE

Maio de 1993

OE i99

OE

!FEl FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
SITUACAO EH

/92

i

QDE I

SITUACAO APOS

/92

: QOE :

:-----------------------------------------+-----+-------------------------------------------------: GARCON

TEC. LABORATORIO
AUXILIAR OPERACIONAL
SERVENTE DE LIMPEZA
SALVA-VIDAS

6

1
i
3
1

:
:

:
:

3

i

PEDREIRO
AUXILIAR OPERACIONAL

OPERADOR OE COMPUTADOR
2 SERVENTE DE LIMPEZA

2 :
3:

i

TECNICO EH CONTABILIDADE

I

1 :

i

i

TECNICO SEGURANCA 00 TRABALHO

: ALHOXARIFE
' OP. OE MAQUINAS AGRICOlA
AUXILIAR ADHINISTRATIVO
LABORATORISTA

1 i ASSISTENTE AOH.
i i TECNICO EDUCACAO FISICA
3 i AUXILIAR DE COZINHA

JARDINEIRO
PEDREIRO
, TELEFONISTA
: SERVENTE

1 : VIGILANTE
2 : CONTINUO
1 i ASSISTENTE EM AOMINISTRACAO

' TEC. ASSUNTOS EDUCACIONAIS

2 i ARQUITETO
ENGENHEIRO ELETROHICO

4 :

1 :
1 :

i

5 :
1 :

3 :

TEC. LABORATORIO

TEC. ENFERMAGEM

ELETRICISTA

ATENOENTE CONS. OEHTARIO

ENG. DO TRABALHO

ASSISTENTE SOCIAL

: SERVENTE OE OBRAS

PROGRAMADOR DE COMPUTADOR

: AUX. DE COZINHA

AUX. LABORATORIO

I '

:--- --------------·-------------------------+-----+------------------------------------------+----SUB-TOTAL

:----------------------------

: 32 :

: 32

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

Quarta-íc.ra

DIÁRIO DCfCON1JRESSO NACIQNÁL 1Scçao l!l

Maio de 1993

DE

iVIEXIl lfo. XLV DA LEI N.

5

DE199

DE

IFE: flJIIIlACAO IJHIIJEl!SIIlAOE FEIDAL DE SAil CARLOS
SITUACilO EH

/92

i92

: QDE :

: aDE :
1 :
1 :
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O SR. PRESIDENTE (Clíagils Rodrigues) -Item 4.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'" 68, DE 1993
(Em regime de urgência nos termos do art. 336,
"c", do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n" 68, de 1993 ( n" 3.632193, na Casa de origem), .
que acrescenta parágrafos ao art. 27 d~ Lei n~ 6.662,
de 25 __de junho de 1979, que dispõe sobre a Política
Nacional de Irrigação, e dá outras providências.
A matéria teve parecer favorável profei"ido em Pleri.ário
pelo Relator, Sr. senador Elcio Álvares. ___ -A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
de ontem, dia 3 do corrente.
Passa-se à votação do projeto em turno únic_Q:
O Sr. Cid Sabói3- de Carvalho - Sr. PrCsfdCitte, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) :_Concedo_-.
a palavra a V. Ex~
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho (PMDB - CE. Pela ordem.) - Sr. Presidente, também não estou encontrando o
parecer do Senador Elcio Alvares nos avulsos.
O SR. PRÉSIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' tem
razão.
A Presidência retirará de pauta a matéria correspondente
ao item 4, que deverá ser devidamente instruída, após o que
voltará à Ordem do Dia pilra votação. O Sr. Cid Sabóia -de Carvalho....:.... -sr. Presidente, antes
que V. Ex~ retire a matéria de pauta, indago da Presidência
se o parecer não poderia ser fornecído agora.
Assim procedendo, Sr. Presidente, nós o leríamos e faríaw
mos a votação logo em seguida, dada a relevância da matéria:
Estou apenas querendo conhecer os termos do parecer, não
quero criar nenhum obstáculo à votação da matéria:
Apelo a V. Ex~ para que não retire a matéria de pauta.
O sr. Elcio Álvares- Sr. Presidente, peço a palavra
para prestar um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares.

O SR. ELCIO ÁLVARES (PFL- ES. Para um esclarecimento. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem tive oportunidade de relatar esse projeto e,
logicamente, atendendo à relevância da matéria, opineí favoravelmente, o parecer, inclusive, foi bastante sucinto.
De maneira que gostaria de reiterá-lO -agOra de viva voz,
uma vez que se encontram em poder da Mesa as conclusões
a que cheguei com a leitura do projeto.
Senador Cid Sab6ia de Carvalho, adianto a V. Ex~ que
o parecer é uma peça bastante sucinta e repito que opinei
favoravelmente ao projeto, inclusive abrindo oportunidade
de financiamento aos elementos alC<:l.nçados pelo projeto. Registro, também, que esse projeto tem um alcance que, ainda
há pouco, foi relevado pelo Líder Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Em face
dos esclarecimentos prestados pelo nobre Relator, consulto
o Sr. Senador Cid Sabóia de Catvalho se está satisfeito.
O SR. CID SAiiÕIA DE CARVALHO- Estou satisfeito,
Sr. Presidente. Não podemos criar obstáculos a uma matéria
de tamanha relevância. Apenas quis registrar a falta do pare-
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cer;mas me dou por suprido na necessidade que tinha, n~ste
momento, pelos esclarecimentos que prestou o Senador Elcio
Alvares.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Mesa
agradece a colaboração de V. Ex~
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação
o projeto em turno único. -·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados.(Pausa.)
Aprovado.
_ .
_
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 68, DE 1993
(N_~-3.632/93, na Casa de origem)
Acrescenta parágrafos ao art. 27 da Lei n~ 6.662,
de 25 de junho de 1979, que dispõe sobre a Política
Nacional de Irrigação, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'' O art. 27 da Lei n·.> 6.662, de 25 de- junho de
~979, passa a vigorar acrescido doS seguinteS parágrafos:
··Art. 27. -~~·····-------·······'··--·--·····----o...... ..
A reversão previSta riO- c3[iõt deste artigo
não se operará caso o imóvel esteja hipotecado a instituições finaflceiras oficiais que ~ajam prestado assistência crcditícia ao_ re~pe~tivo piõjetÇ> público. § 2" Se a instituição financeira ·pretende a ime·
diata satisfação do seu crédito hipotecário em razão
de inadimplê-ncia do irrigante devedor. deverá ela notificar a entidade alienante, 30 (trinta) dias antes de
promover a execuçãOfo_rçada.
§ 3\' A entidade alienante notificada, pretendendo beneficiar-se da reversibilidade prevista neste artiw
go, poderá, no prazo assinalado, oferecer à in~tituição
financeira credora hipotecária, garantia sufíciente para
a substituição da hipoteca."_
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçá o.
Art. Y Revogam-se ~s dispos_içõeS em_ contrário.
§ 1~'

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 5:
PROJETO DE RESOLUÇÃO !•F 37, DE 1993
(Em regime de urgência nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno)

Votação, cm turno único, do Projeto de Re.soluçã_o
37, de 1993 (apresentado como conclusão de Parecer
de Plenário, Relator: Senador Esperidião Amin), que
autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
oferecer garantia à operação de crédito a ser realizada
entre a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento- CASAN e o Banco do Brasil S.A. .• na qualidade de agente financeiro da União, no valor de um
trilhão, quinheiros c setenta e_ quatro bilhões, setecentos e trinta e sct~ milhões e quatrocentos mil cruzeiros, destinada aq financiamento do Programa de Modernização do Setor de Saneamento- PMSS,_naquele
Estado.
n<~

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
anterior.
-
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Em votação o projeto em turno único.

Os Srs. Senadores que o· aprovam queiram perrilanecer
sentad_os. (Pausa.)
Aprovado.

A matéria vai à ComiSS-ão Diretora para- redação final.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
mesa redação final que será lida pelo Sr. 1\' Secretário.
É lida o seguinte

PARECER N• 27, DE 1993
(A Comissão DirctOra)
Redação final do Projeto de Resolução n~ 37, de
1993.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n" 37, de 1993. _que autoriza o Governo do
Estado de Santa Catarina a oferecer garantia á operação de
crédito a ser realizada entre a Companhia Catarinense de
Aguas e Saneamento -C A SAN e o Banco do Brasil S.A. ~
na qu-alidade de agente financeiro da União, no valor de
Cr$1.574.739.400.000,00 (um trilhão, quínhentos .c Setenta c
quatro hilhõcs, setecentos e trinta e nove milhões, c quatroa
centos mil cruzeiros), destinada ao financiamento do Prograa
ma de Modernização do Sctor de Saneamento- PMSS. naquele Estado.
Sala de Reuniões da Comissão-. 4 de maio de.1993. Chagas Rodrigues, Presidente - Lavoisier Maia, Relator Júnia Marise - Lucídio Portella.
ANEXO AO PARECER N·' 127. DE 1993.
Redação final do Projeto de Resolução n9 37, de
1993.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
, presidente, nos tennos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N', DE 1993
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina
a oferecer garantia à operação de crédito a ser l"ealizada
entre a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
- CASAN e o Banco do Brasil S.A., na qualidade de
agente financeiro da União, no valor de
Cr$1.574.739.400.000,00, destinada ao financiamento
do Programa de Moderni~ação do Setor:: d~_Sa_neamento
-. PMSS, naquele Estado.
O Senado Federal resolve:
_
..
Art. 1" É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a oferecer garantia· à operação de crédíto a ser-realizada
entre a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN e o Banco do Brasil S.A., na qualidade de age~te
financeira da União. no valor de Cr$1.574.739.'100.000,00 (um
trilhão, quinhentos e setenta e quatro bilhões, setecentos e
trinta e nove milhões e quatrocentos mil cruzeiros), ~qui valentes a US$79,300,000.00 (setenta e nove milhões e trezentos
mil dólares) em 26 de fevereiro de 1993.~Parágrafo ún"ico. Destinam-se os recursos referidos no
caput deste artigo ao financiamento do Programa de Modernização· do Setor de Saneamento, no âmbito do Ministro do
Bem-Estar Social, naquele Estãdo, dentro do contrato de em a
préstimo externo firmado entre a República Federativa do
Brasil e o Banco Internacional para Recolisti"ução e Desenvoivim€mto- BIRD, autorizado pela Resolução n" 47, de 1992,
do Senado Federal.
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Art. 29 As cOndições financeiras básicas da operação
a ser garantida são as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$1.574.139.~60.000.0o"(equiva:
lente a US$79,300.000.QO}_em 26 de fevereiro de 1993;
b) ?razo para desembolso dos reCursos: até abril de 1998;
c) JUros: pagos semestralmente sobre o principal das retiradas e do valor restante. do empréstimo, a uma taxa para
cada trimestre, equivalente aos Custos.dos Empréstimos Qualificados (em tomo de 7_% ao ao.o) determinados de acordo
·com o trimestre anterior, mais 0,5% ao ano;
. d) comissão de compromisso: 0,75% ao ano, pagos a cada
sers meses sobre o valor do principal do empréstimo que não
tiver sido retirado;
. ·-e) taxa de serviço: 0.2% ao a_J!.O, incident~ sobre as quã"ntias retiradas, pagável ao agente financeii"o (Banco do Brasil
S.A.);
O garantia: parcelas do Fundo de Partídfjaçãó dos Estados- FPE;
_g) destinação dos recursos: Projeto de Modernização do
Setor de Saneamento-PMSS;
_
h) condições de pagainento:
- do principal: em parcelas semestrais, vencendo a primeira em outubro de 1997 e a última em abril de 2007;
- dos juros e comissões: semestralmente. sendo paga a
primeira parcela no primeiro semestre de 1994.
Art. 39 A autorização concedida por esta resolução de~
Verá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias a contar
da data de. sua publicação.
Art. 4o Esta resolução entra em vígor ria data de sua
puhlicação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Se.nadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai ã ·promulgação.
O SR. PRESIDENTE-(Chagas Rodrigues) -Item 6:

-6-

.

.

.

PROJETO DE LE!DA.CÂMARA N' 73, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
"c", do Regimento Interno)
Discussão, cm turno único, do .Projeto de Lei da
Càmara n'" 73, de 1992 (n' 3/91, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, .que disPOe
sobre os incentivos fiscais para a.capacitação tecnoló-gica da indústria e da agropecuária, e dá outras providências. (Dependendo de Parecer.)
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo
o nobre Senador Ronaldo Aragão para proferir o ·parecer
sobre o projeto e as emendas.
O SR. RONALbO ARAGÃO (PMDB- RO. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Projeto de
Lei da Câmara n' 73/92 (n" 3/91 na origem). que dispõe sobre
incel}iivos fiscais· para ã capã.dtâ.Ção-·tecnológica da indústria
e agropecuária e dá outras providências, deve ser apreciado
no Senado em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.
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Na Cãmara. o projefo de lei em questão foi aprovado
nas seguintes Comis.-.õcs:
· ··
.....: Constituíção e Justiça e Je Redaçào (aprovado em
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O Congresso Nacion;a) ~deCreta:

CAPITuLO I

. Das Disposiçóes l'r<!õminan:s

:!5-5-91):

- Ciência. ·Tceno10gia. ComU.ôiéã.Ção ·e informiiica
{aprovado cm 9-10-91):
-Finança.-; c Tn"hulação (aprovado em 11-12-91 ):
- DdCSa do Consumidor. Meio Ambiente c Minorias
(aprovado em 8-7-~)..
Em C-&-9:::!_ foi aprovada a redação finat oferecida pelo
Relator Nilson Gibson.
No Senado. fOi lido e aprovado o requerimc:nto de urgência. con(onnc o an. 336. c .. do Rcgimenw Interno ..
Foram ofereada.o;,. quatro emendas ao projeto original pelo
Senador Mário CoVa\õ~.sendo que a de n" 1 refere-se às deduções. contemplada."> do art. -l": a de n·· 2. para inclu.~ão no
capitulo IL propõe· deduções com ênfase na formação dos
rea~rsos humanos; a de n" 3 propõe incluir no capitu_lo IV
artig.o que relaciona deduções do Imposto de Renda com investimento de risco cm empresas de base tecnológica. através
de aquisições de açóes em pequ~as c __~édia.~ cmp_r~ nacionais~ e a de n" -l é uma emenda que ·propõe a supressào do
art. 11.
No seu conjunto. as emendac:. são coeret:rtcs~ mas não
acrescentam significativa melhora ao projeto. razão pela qual
3S consideramos prejudicadas.
Acreditamos que o Projeto de Lei da Câmara n'" 73. de
l ~ na forma em que se encontra~ atende a necessidade
do Pais em investir em tecnologia de ponta~ _com Cnfase na
fonna\"ào de pessoal altamente cãpacitado. tanto para as atividades induslriais quanto agrícolasL
Assim serdo. :;umos de parecer favorável à aprovação
do projeto aprovado na Câmara dos DCputados. rejeitando
as emendas.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --,- O parecer
é favorável ao projeto e. pela rejeição das emendas.
Completada a instrução da matéria. passa-se à discussão
do projeto e das emendas_ em turno tinico.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra. encerro
a discussão.
Em votação o projeto. ressalvadas ao; ~mend~ de_ parecer
contrário_
Os- Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer
sentados. (Pausa_)
Aprovado o projeto.
O SR- PRESIDENIE (Chagas Rodrigues) -Em votação
as emendas que receberam parecer contrário.
.
Os Srs. Senadores que forem contrJ.rióS às emendas.. de
acordo com o p..trecer do nobre relator~ queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitadas as emendas.
O projeto vai à

sanção~

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N-73, DE 1992
(N• 3/91, na Casa de origem)
(De iniciativa do Senhor .Presidente da República)
Dispõe sobre os incentivos riSClÍs para a capacitação
h!<nológica da indústria e da ogrupecwiria, e dá outras
pro'l"idências.

Art. l'" A capacitação tencnoiógica ~a in~~l!ia e da
agropecuãria nacionais será estimulada através de Programas
de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI .. e Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário PDTA .. mediante a concessão dos incentivos fiSCais estabelecidos nesta lei.
Art. 2~ Compete à Secretaria de Ciência e Tecilologia
da Presidência tia República aprovar os PDTI e os PDTA.
bem como credenciar ôrgàos e entidades federais_c_:: _estaduais
de fomento ou pesquisa tecnológica para o exerCício dessa
atribuição.
CAPITuLO II
Dos lncentiNos FISCÜS p3r:1 a Capacitaçào Tet:DOiógica
da Indústria .-da AgroP<cuária

An. 3" Os incentivos fiscais estabelecidos no art. 4" serão _çoncedidos .às empresas industriais e agropccuárias que
executarem Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI e Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário - PDTA .. às empresas de desenvolvimento de circuitos integrados e àquelas que~ por determinação
legal, invistam em pesquisa e desenvolvimento de Tecnologia
de Produção de software~ sem que esta seja sua atividade-fim.
media ri te a criação e manutenção de estrutura de gestão tecnológica pcnnanente ou o estabelecimento de associações entre
empresas.
Parágrafo único_ Na Tealização dos PDTI e dos PDTA
poderá ser contemplada a contrata~o _de suas atividades.. no
Pai!;~ com universidades. instituições de pesquisa e outras empresas~ ficando a titular com a responsabilidade. o risco empresarial. a gestão e o controle da utilização dos resultados do
Programa.
.
Art. 4" As empresas industriais e agropecuárias que
executarem PDTI ou PDTA poderão ser concedidos os seguin!es incentivos fiScais~ nas condições fixadas em regulamento:
1- dedução. até o limite de oito por cento do Imposto
de Renda devido~ de valor equivalente à aplicação de a1íquota
cabível do Imposto de Renda à soma dos dispendios. em
"_ atividades Qe. pesquisa e de desenvolvimento tecnológico .. industrial e agropecuário.. incorridos no período base~ classificáveis como despesa pela legislação desse tributo ou como
pagamenro a terceiros, na
-prevísta. no parágrafo único
do art. J9. podendo o eventual excesso ser aproveitado nos
dois períodos-base subseqüente$
I I - isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
incidente sobre equipamentos ... máquinas.. aparelhos e instrumentos .. beiÍl como os acessórios sobressalentes e ferramentas
que acompanhem esses bens.. destinados à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico;
-fli - depreciação acelera<la- calculada pela aplicação da
taxa de depreciação usualmente admitida. multiplicada por
dois~ sem prejuízo da depreci9ção normal das máquinas~ equipamentos. aparelhos e instrumentos novos~ destinados a utilizaçào nas atividades de pesquisa e desenvo1vimento teci.ológico industrial e agropecuário . . para efeito de apuração do
Imposto de Renda;
_ _
_
IV- .amortização acelerada~ ·medianle dedução com'O
custo ou despesa operacional~ no exercício em que forem
efetuados. dos dispêndios relativos à aquisição de bens intangí-

forma
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veis, vinculados exclusivamente às ativid~des de pesquisa e
desenvovimento tecnológico industrial e agropecuário, classificáveis no ativo dikrido do beneficiário, para efeito de apuração do Imposto de Renda;
V- crédito de cinqüenta porcento do Imposto de Renda
retido na fonte e redução de cinqUenta por cento_ do Imposto
sobre Operações de_ Crédito, Câmbio e SegurQ ou. relativos
a Títulos e Valores Mobiliários, incidentes sobre os valores
pagos, remetidos ou creditados a beneficiários resídefltes ou
domiciliados no exterior, a título de roya_lties, de assistência
técnica e ciCntíficá e de serviços especializados, previstos .em
contrato_s de transferênciã de tecnologia averbados nos termos
do Código da Pro2ricdade Industrial;
VI- dedução, pelas empresas industriatse:lou agtoj:>ecuárias de tecnologia de ponta ou de bens de capital não
seriados. como despesa operacional, da soma dos pagamentos
em moeda nacional ou e.strangeira, a título de royalties, de
assistência técnica ou científica, àté ô limite de dez por cento
da receita líquida das vendas dos bens produzidos com a aplicação da tecnologia objeto desses pagamentos~ desde _que o
PDTI ou o PDTA esteja vinculado à averbação de _ÇÇ!1trato
de transferêncja de tecnologia, nos termos· do C6digo da Propriedade IndustriaL
0

§ 1\' Não serão admitidos, entre os dispêndios de que
trata o inciSO I, os pagamentos de assistência técnica, científiCa
ou assemelhados e dos royalties por pate-ntes industriais, exceto quando efetuados a instituiçãO de pesquisa-constituída no
Pafs.
§ 2~ Na. apuração dos dispêndios realizados em ati_vidades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico industrial
e agropecuário não serão computados_ os motitarites alocados
como recursos não reembolsáveis por -õfgâcis-eentfdades do
poder público.
§ 3" Os benefícios a que se refere o inciso V somente
poderão ser concedidos a empresa que assuma o compromisso
de realizar, durante a execução -do seu Programa, dispêndios
em pesquisa no País, em montante equivalente, no mínirrio,
ao dobro do valor desses benefícios.
§ 4~' Quando nãp_puder ou_ não quiser valer-se do_ benefício do inciso VI, a empresa terá direito à dedução prevista
na legislação ,çl_o Impos~o d_~ Renda. dos pagame~tos nele
referidos, até o limite .de. cinCo por cento -da receita i(quida
das_ vendas do bem produzido com a aplicação da tecnologia
objcto desses pagamentos. caso em que a dedução independente a averbação do contrato. nos termos __ d,o_ CóClíg_o da
Propriedade IndustriaL

§ Y O regulamento preverá as condições para a concessão dos incentivos fiscaiS mencion.ádos riêste artigO ou,-para
os casos cm que os respectivos fatos geradores já se tenham
completado. do benefício correspondente a seu equivalente
financeiro. como_contr"apartida, a atividades_ de pesquisa o_u
desenvolvimento tecnológico iiidustrial ou de agropecuária,
realizadas cm exercícios anteriores aO da aprováção dO respectivo PDTI ou PDTA.
··· -- ·§ 6'-' Fica assegurada a manutenção e utilização do crédito relativo _ao Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre matérias-primas, produtos intermediários e mate_-__
rial de embalagem efetivamente empregados na fabricação
dos produtos a que se refer.c o inciso II.
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CAPÍTULO IJJ _
Das lnfra_çõe~
Art. 5" O descumprimento de qualquer obrigação assumida para obtenção dos incentiVos-de que trata eSta lei, além
do pagamento dos impostos que seriam devidos._ monetariamente _corrigidos e acrescidos de juros de mora de um por
cento ao mês ou fraç,ão, na forma _Qa _l~gislação_ pertinente,
acarretará:
- I - a aplicação automática de multa de cinqüenta por
cento sobre o valor monetariamente corrigido dos impostos;e
I I - a perda do direito aos iocentivos aí_!lda __não utilizados.
Parágrafo único. Além das sanções penais cabíveis, a_
comprovação de que não é veidadeira a declaração firmada
na forma do parágrafo único do art. 7n acarretará:
a) a exclusão dos produtos constantes da declaração da
relação de bens objetos de financiamento, por entidades ofi.
ciais de crédito; e .
b) a suspensão da compra-desses produtos, por órgãos
e entidades da Administração Feder~l direta e ind_ireta.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 6~ Não está suje1tri"ã 'rete"itçãO--do IITfPosto de Renda na
Fonte a remessa destinada à solicitação, obtenÇão e manutenção de direitos de propriedade industrial no exterior.
Parágra_fo único. As remessas a que se refere este artigo"
- são íseritas do Imposto sobre Operações de Valores Mobiliários, incidente sobre--as resp_ectivas õperações de câmbio.
Art. 7o Para efeito de financiamento por entidades oficiais de crédito e de compra por 'órgãos e entidades da Administração Federal Direta e l_ndireta são considerados de fabricação nacional os bens de capital e de tecnologia de ponta
com índices mínürios _de nacionalização fixados, em nível nacional, pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, nas condições definidas em regulamento.
Parágrafo únicO. A comprovaÇão de que o produto satisfaz os índices mínimos fixados em nível nacional far-se-á
mediante dedaração firmada pela empresa fabricante.
Art. 8'·' Os programas e projetes aprovados até a data
da publicação desta lei ficarão regidos pela legislação anterior.
Art. 9~ Os incentivos fiscais instituídos por esta lei não
poderão ser usufruídos cumulativamente com outros da mesma natureza,--previstos em lei anterior ou supe-rveriiente~
_ Art. 10. O Poder Executivo, .nO prazo de 30 dias da
prOmulgaÇaõ desta leí, encamirihará ao Congresso Nacional
estimativa da renúncia de receita em 1992, decorrente da utilização dos incentívos fiscais criados por esta lei. em atendimento ao disposto rio § 6" do art. 165 da Constituição Federal.
§ 1~' Acompanhará o demonstrativo constante do caput
deste artigo o montante correspondente c a especificação das
despesas que, em decorrência da renúncia de receita prevista,
-q Poder Exe_cutivo proporá anular.
§ 2~ A Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidência da República encaminhará à Câmara dos Deputados, até
o início de cada ~essão legi~lativa, para análise técnica e financeira,- tela tório circunstanciado, com a avaliação da utilização
dos incentivos fiscais no exercício anterior.
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Art. 1 L EquipaJiam-se àS empresas industriais e agropecuárias, para os· efeitOs do inciso II do art. 4':>, as universidades e as instituições de pesquisa.
·
Art. 12. Esta lei entra em vigor a· partir do exercício
financeiro de 1992.
Art. 13. ReVogam-Se os arts. 1~ a i6, o inciso V Cio
art. 17 e os arts" 18 a 29 do Decreto-Lei n• 2A33, de 19
de maio de 1988, com as alterações do Decn!to-=cerri9 2~451,
de 29 de julho de 1988, e as demais disposições_ em cOntrári?·
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V" Ex• tem
a palavra.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA" Pela ordem.
Sem revisão do_ orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
como a matéria estava em regime de urgência, e teríamos
que votar hoje esse projeto- inclusive o parecer já fof dado
- , gostaria de dizer que se o Senador Mário Covas aqui
estivesse iria pedir destaque de suas emendas, mas, infelizmente, isso não será possíVel.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodiígues)- Fica registrado o pronunciamento de V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 7:
Votação, em turno único, tlo f>rojeto de Lei da
Câmara n• 91, de 1990 (n• 1.480/89,-na origem), que
dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminal
e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n'' 322, d~ ·!9!Í2, da Co;.issão
-de Constituição, Justiça e Ch.ladania, favorável,
nos termos do SubstitutivO que ofefece.
Em discussão o projeto, (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Passa-se agora à votação do projeto em virtude da aprovação, em sessão anterior, do Requerimento n9 414/93, de preferência para a votação do projeto sobre o Substitutivo.
Em votação o projeto, ressalvado o substitutivo.

O Sr. José Paulo Biso!- Sr. Presidente; peço a palavrapara encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a· palavra, para encaminhar, ao nobre Senador Jos~ Paulo
Biso!.
O SR. JOSÉ PAúL"O lliSOL (PSB-RS:-J>ara encaminhar.
Sem revisão do orador.) --:- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
trata-se de uma questão muito simples. É que o projeto que
veio da Câmara, sobre os juizados_especiais, os ]uizados de
pequenas causas, é um projeto exaustivo, que entra em todos
os_ meandros e rege todas as particularidades~ Então, ele não
permite nenhuma inici3.tiva leg!sl~tiVa por parte dos estados.
A Constituição, no art. 22~ díz: - Art. 22. Compete privativãmente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo; aeronáutico, espacial e do trabalho.
No caso, -s-eria direito processual.
Mas no art. 24, inciso X e inciso XI, §§ J9 e 2!>,
diz:
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Art. 24. Compete à União, aOs-Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
X - criação, funcionamento e processo do juizado
de pequenas causas.
Em I-azã·o· disso ...:... pOrque a Constituição manda que
nesse caso se deixe as regras mais partic-ulares, mais específicas, para os estados .:...... , apresentei substitutivo.
Quero afirmar que o projeto original, oiíundo da- Câlnara,
~ ':lm bom _projeto, só que é incoriStitüçlonal, porque não
deixa para os estados nenhum espaço de competência. Por
isso, apresentei um projeto mais amplo para que cada estado,
conforme a Constituição, legisle concorrentemente. Apenas
isso. Acho o projeto, que veio da Câmara, muito bom e,
ademais, como todos sabemos que a Fe_deração é uma utopia
constitucional no Brasil e o que temos é um Estado unitário
c,om um presidente imperial, então, dane-se. Estou pouco
preocupado com o resultado dessa votação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem apalavra V. Ex~
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB-CE. Pela
ordem.)- Sr. Presidente, o requerimento é para quê?
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) do projeto, ressalvado o substitutivoT-

Votação ·

0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Sr. Presidente,
por que não há preferência do Si.absiihitiVo?
O SR. PRESIDENTE (Chagas RQdrigues) -Porque hou-ve requeri_men~o a~~eriormente apreciado, votado e aprovado,
invertendo a ordem. De modo que é por isso que se vai proceder à votação do projeto, sem prejuízo do substitutivO.
_
O Sr. Cid Sabóia De Carvalho - Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a palavra V. Exa
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB-CE. Parl!' encaminhar a Votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senador:es, estamos diante_ de uma matéria altalnente complexa. Acredito que esta Casa devería ter ouvido,
com mUlta ãtenção, a explicação dada pelo Senador José Paulo
Bisol. Ela adverte-nos para um fato da maior importância,
de que muitas vezes o legislador federal é __ rão minudente,
tão específico nas suas minudências, tâo detalhista, buscando
tanto ir às nuanças mais íntimas, que termina retirando dos
estados federados a sua existéncia na regulamenti_çáo da matéria atinente aos projetes dessa natureza.
No caso presente, a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania receb_eu _o projeto da Câmãra dos Deputados
e o entregou à Relataria, a um dos seus_ mais ilustres membros,
exatamente o Senador José Paulo Bisol, e este, na condição
- adequada, fez um estudo para tirar do projeto o excesso que
iria à inconstitucionalidade. O parecer da ComisSão de Constituição, Justiça e Cídadania, contendo um su_bstitut_ivo. _nada
mais é do que_ a exclusão dos excessos cometidos pela Câmara
dos Deputados. E é essa exatamente a função do Senado
Federal, como Casa revisora das matérias que se iniciam na
Câmara dos Deputados.
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O ato de revisão, aplicado pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, está perfeito. Não há por que desprezar
o trabalho da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
porque, pela votação da preferência para o prOjeto origiriârio
da Câmara, nos seus teimas originais, vamos esvã.ziãr todo
o trabalho da ComYSsãb quanto a isto. E discordo plenamente.
Por isSo, es.tou encaminhando contra o projeto, para que
seja aprovado o Substitutivo. E faço urri apelo a6s componentes da Casa no sentido de que prestigiem seu órgão técnico,
princlj)ãlffientc quando esse órgão técniCo se há cOm tanto
zelo e com tanta cautela. como é o caso da matéria específica.
Portanto, encaminho contra o projeto de lei, originário
da Câmara dos Deputados, para acolher o substitutivo prepaM
rado e aprovado no âmbito da Comissão de Constituição_,.
Justiça e Cídadania. Eu góstaria que V. Ex• colhesse a posição
dos Partidos quanto a essa matéria para sabermos a votação,
porque não se trata de Lei Complementar. Inclusive, porque
essa matéria é tipicamente processual na verdade. matéria
de código.
---

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a palavra V. Ex~
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-i3A." Para um
esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, eu gostaria de esclarecer que _para _·_s_e votar
a favor do substitutivo teremos, primeiro, que ré1eltâr 6 projeto. Então, teria que haVer primeira votação, e os-que quiserem
apoiar'o substitutivo-do Senador José Paulo Bisol teriam q~e
rejeitar esse projeto inicialmente para, posteriormente, votar
o substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Ê procedente a consideração de V. EXT-Nõs anunciamos a votação
do projeto, ressalvado o substitutivo. De modo que se o projeto for réjeitàdo, passar-se-á à votação do substitutivo. Mas
se o projeto - quero lembrar - _ porventura for aprovado,
o substitutivo fica prejudicado.- -Eu gostaria de ouvir o pronunciamento dos Srs. Líderes.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem a palavra V. Er.
O SR. CID SABÔlA DE CARVALHO (PMDB:cE' Para
encaminhar a votação. Sem reviSão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a posição do Líder do PMDB, Oo exercício do cargo, Senador Cid Sabóia de Carvalho, é uma posição
técnica, contra o projeto.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Como vota
o iwbrt: Líder do PFL?
O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE) - Sr. Pro;iuonte
eu go~taria de dizer, em rápidas p3lav-ras, que secundo inte:.gralmente a manifestação feita pelo nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho.
_Daí por que vamo:; separar a nossa Bancada, a do PFL,
no sentido de rejeitarmos o projeto, para que pnssamos, assim,
acolher o substitutivo elaborado pela ComiSsão de Con-Stituição, Justiça e Cidadania, de autori<l: do nobre Senado i- José
Paulo Bisol.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Como vota.
o nobre Líder do PTB? (Pausa.)
S. Exn está ãusente.
Como se manifesta o nobre Líder do PRN?
O SR. AUREO MELLO (PRN-AM.) - Pela rejeição
do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Como vota
o nobre Líder do PDT? (Pausa.)
S. Ex• está ausente.
Como vota o nobre Líder do PP?. -

e.

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) __:_ O nobre
Sen.1dor Cid Sabóia de Carvalho encerrou as: s-uas consideM
rações no encaminhamento?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Estava para
encerrar quando, em diálogo com o nobre Senador Josaphat
Marinho, precioso juriSta da Casa, es~e- me- alertou. QJ.Iero
advertir que é uma matéria de ordem técniCa=~ nâoe-ii.ssuitto
político, e é tecnicamente que estou opinando pelo substitutivo
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com a rejeiM
ção pela matéria advinda da Câmara dos Deputados.
Era o que tínha a dizer, Sf. Presidente. O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
para um esclarecimento.
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O SR.IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP-GO.)- Sr. Presi~
dente, concordamos com a opinião do Senador Cid Sabóia
de Carvalho, mesmo porque nós o convencemos a adotar
essa atitude.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Líder
do PDC, Senador José Paulo Biso!, já se pronunciou. S. Ex•
é contrário ao projetO~-- --

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Como vota
o Líder do PT?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, voto a
favOr do substitutivo, portanto. sou contrário ao projeto.
O SR. PRJ;:SIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Em. votação
oprojeto.
--- - - - ----Os Srs. Senadores que são favoráveis ao projeto queiram
permanecer seiltados, e os qu_e forem contr<~rio~. queiram leM
-·varitar-se. (Pausa.)
Rejeitado o projeto.
PassaMse à votação do substitutivo_._
Os Srs. Senadores que forem favoráveis ao substitutívo
da Comiss:io de Constituição~ J 1.1stiça e Cidadania _que'i:i'ampermanecer sentados. (Pausa)
· Aprovado o substitutivo.
O projeto vai à Comissão Dir"etora, a fim de ser redigido
o vencido para o turno suplementar.
É o seguinte o substitutivo aprovado:
A tendência centralizadora que caracteriza o federalismo
brasileiro e a tradição reafirmada na regra geral ao fixar (,!.
competência exclusiva da UniãO em matéria de legislação processual, não justificam o atropelo ao. esplrito federatista impre<;so no texto constitucional. Há inequívoca reg-ra especial
que determina competência aOS estadOS-me-rribros Pãralegislarem concorrentemente_s_obrc processo dos juizados especiais.
A intenção do_ cons.tituinte ao fixar esta competêncía concorrente foi a de fazer valer o federalismo através da descentralização legislativa. Aliás, é tão oportuna e necessária a preocuM
pação federativista do constituinte ao impor este exercíciodescentralizador, que o seu descumprimento por parte do
projeto em questão é a mais palpitante evidência.
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Outra evidência é a de que a legislação federal, quando
se propõe de forma exaustiva, carrega uma força inerciai inibidora do exercício da competência .concorrente por parte dos
estados-membros. EllJ. especial quando se trata de- matéria
onde tradicionalmente a competência é exçlusjva da União.
Assim, a iriovação constitucional, ao propor regra especial que fixa competência concorrente dos._eJitados-m~mbros
de legislarem sobre processo no que tange aos juizados especiais, fica prejudicada pelo caráter exaustivo âo projeto. Também ficani. preju.dicadas.. ou.tras cÇ>mpctências concorrentes do
estado, como a de legislar sobre procedimento. De um modo
geral, fica prejudicado, como se sustenta o espírito federatista
do legislador constituinte.
SUBSTITUTIVO AO PRO]i;:TO DE LEI DA CÂMARA
N" 91, DE 1990
Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
Substitua-se o Projeto de Lei da Câmara. n\' 91/90, dando-se a seguinte redação:
DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1,, Os J uizados Especias Cíveis e Crimina_is,- órgãos
de Justiça Ordinária, serão criado.s pela União, no Distrito
Federal e nos Territórios, c pelos Estados -para a conCiliação,
processo, julgamento e execução, nas causas d~ sua__ competência.
Art. 2'-' O processO orientar"-se-á pé-los cri tê tioS da oralidade, simplicidade, informalidade, economia proce-ssual e Celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou
transação.
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em lei, a transação e o julgamento dos recursos por turmas
de juízes de primeiro grau.
Art. 6" Consideram-se infrações penais de_ men_or potencial ofensivo:
..::'--~- I - as contravenções penais;
-'-II- Qs delitos apenados com multa ou detenção. _
§ 1\' De acordo com suas.peculiaridades regionais, a
lei local poderá limitar os casos de incidência do item II deste
artigo_._
§ 2" FiCam excluídos dos_Juizados Especiais Criminais
-~~iscj_uer delitos previstos em leis especiais.
DISPOSIÇ0ES TRANSITÓRIAS E FINAIS
ArL 7'-' Nas Comarcas em _que o mOvimento fÕre~se
não Cofl:lportar a instalação dos Juizados Especiais Cíveis e
CffmmâiS, aplicar-se-ão as normaS da legislação comum, salvo
aS hipóteses de instalação itinerante.
-- _
__
Art. So Fica revogada a Lei n'4.611, de 2de abril de
- 1965, aplicando-se, no que couber e subsidiariamente, a Lei
n'-' 7 .244, de 7 de novembro de 1984 e as disposições dos
Códigos de Processo Civil e Penal, na parte em que não conflitarem com esta Lei.
·
O _SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Itení 8: ..
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câinara n' 145, de 1992 (n' _3.355!92, na C_asa_ge~_ori
gem), de inicüúiva do Tribunal Superior do TrabalhO,
que cria cargos em comissão na Se_cretaria do__TribJ.!.nal
Regional do Trabalho da _IO• Região, com sede em
Brasília - DF, e dá outras providências, tendo PARECER FAVORÁVEL, sob n' 65 de 1993 da
Comissão:
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
de 29 ,de abril tJltimo.
Passa-se à votação do projeto em turno único.
Em votação.
.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção.
É o seguinte_o projeto aprovado:

CAPÍTULO II
Dos Juizados Especiais Cíveis
Art. 3'-' O Juiz;iclo Especial Cível. provido por juízes
togados e leigos, tem competência para conciliação, processo
e julgamento das causas cíveis <;Je menor complexidade, assim
consideradas:
I - cujo valor não exceda o valor d~ vinte salários _mínimos (à data de aprovação do projeto) que deverá ser cõrrigido
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 145, DE 1992
mensalmente pela Taxa de Referência (TR) ou qualquer outro
(N~ 3.355/92, na Casa de origem)
índice oficial que vier a substituí-la;
(Do Tribunal Superior do Trabalho)
I I - de menor complexidade, estabe_lecidas em lei locaC
§ 1"' Esta lei não se aplica às causas de natureza alimenCri~ cargos fm comissão na Secrétaria do 'J'riliU.nal
tar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, nem
Regional do Trabalho da 10~ Região, com sede em Braas relativas a acidentes do _trabalho, às sucessões e ao estado
sília - DF, e dá outras providências.
e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.
§ 29 Quando ent~nder, o }u_iz remeterá a causa ao juízo
O Congresso Nacional deCn;ta:
comum, por reputá-lo complexa, não podendo este recusar
Art. l~' Ficam criados, no Quadro Permanente de Pesda competência declinada.
Art. 4"' A execução do julgado e seus incidentes proces- o·SQ_a] da Secretaria do Tribuna) Regional do Trabalho da )Ü'
·Região, os cãrgos em comissão constantes do Aqexo desta
sar-se-á no próprio juízo.
lei, iiltegrantes do Grupo-Direção e Assessoramento SuperioCAPÍTULO III
res, código TRT. 10• DAS.100.
Dos Juizados Especiais Criminais
Art. 2~ As despesas decorrentes da aplicação desta lei
conerão por conta das dotações_ orçamentárias próprias da
Art. 59 O Juizado Especial Crimiiiã.l, provido por juizes
Justiça do Trabalho.
togados, tem competência para o julgamento de infrações
- Att. 3'-' Não poderão ser designados, a qualquer título.
penais de 'menor potencial ofensivo, mediante os procedipara os:cargos em comissão, previsto na presente lei, parentes
mentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas
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consanqüíneos ou afibs~-até terceiro grau~ de j~ ~úi_ atividade ou aposentados~ até cinco anos~ exce_to se--admitidos
no Quadro Fucional lnediante concurso público.
Art. 4<> Esta lei entra em vigor_ na data de sua publieação.
Art. 5• Revogam-se as disposições em contrário.

GRUPO

DLreção e Assessoram~
to Superior
cÓdigo
im'l'-101-DAS-100

Assessor de Jui.z
Diretor de Secretaria

06(se1.s)
03(três)

-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Item 9:

CÓDIGO
TRT-10•-DAS-102.5
TRT-10•-DAS-101.5

VOTAM ""NÃO" OS SRS. SENADORES:
Alfredo Campos
·

Votação,. em Primeir~ turno~ da Pr~posta t;ie
Emenda à Constituição n' 17, de 1991, de autoria do

Cid Carvalho . Iram Saraiva
-Eicio Alvares
Josaphat Marinho
Mauro Benevides

Senador Pedro Simon e outros Senadores, que dá nova
redaçào ao inciso H do an. 40 da Coostituiçáõ Federal.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
de 25 de fevereiro de 1992.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do
art. 288,. inciso TI~ do Regimento Intemo a matéria depende~
para a sua aprovação, do voto favorável de 3/5 da composição
da~ devendo a votação ser feita pelo processo eletrõnico.
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ANEXO I
LEI N• , DE DE 1992
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO .
DA 100 REGIÃÓ
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL
DA SECRETARIA
CARGOS EM COMISSÃO

DENOMINAÇÃO

NÚMERO
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LU.cidio PorteUa
Saldanha DeiZi.

7

'"An. 40.
ll -compulsoriamente,. aos setenta e cinco anos
de idade, com provenms proporciOnais ao tempo de
~~;

.

................ ,·--·---~------~~A emenda~ portanto, objetiva elevar de setenta para setenta e cinco anos a chamada_ aposentadoria compulsória. -

Solicito aos Srs. Senadores que compareçam ao plenário
para procedermos à votação, pois a proposta de emenda constitucional a ser votada necessita de qooro.m. qualificado.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

(PROCEDE-SE À VOTAÇÃO.)
VOTAM ''SIM" OS SRS. SENADORES:
AureoMello
BeUo Parga
Carlos De'Carli
Carlos Patrocínio
Dirceu Carneiro
F. Rotlemberg
Goiihenne Palmeira
João Calmon

João França
Jntaby Magalhães
Ney Suassuna
Paulo Biso!
Pedro Simon

Pedro Teixeira
Ronaido Arngão
Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) dencia vai proclamar o resultado.
' · Votaram SIM 16 Sis. Senadores; e NÃO 8.
Total de votos: 24.
Wao há q1101"11111.

A Presi-

~ mat~

SC:::rá o?jeto de~ votaçãO: na próxinia seSsão .
O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Concedo
a palavra pela ordem ao nobre Senador.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela ordem)- Sr.
Presidente~ solicito o registro da minha presença para efeitO
de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) tnda a presença de V. Er

Fu:a regis-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 10:
_ DiscussãO,- ém tuino tinicO~ do -Plojeto cie Lei do
Senado o• 40, de 1992 - Complementar, de autoria
do Senador José Eduardo, qne regulamenta dispositivos constituciOnaiS qUe enunciani Dormas sobre os
pagameutos pelo Poder Puolioo a seus fomeeedores
- · de bens e serviços, assim como a executores de obJaS,
e dá outras providências, tendo
·
·
. Pareceres da Comissão de Assuntos Eamômicos,
sOO 11"
..

-266, de 1992, favo.ávei ao Projeto, COtll enien.das que apresenta de 11" 1 a 3-CAE; e
-369, de 1992, contrário às Emendas oferecidas
perante a Mesa.

4012

Quarta-feira 5

DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Trata-se de Projeto de_Lei Complementar, que exige quorum qualificado. Não havendo quorum para ~atação de lei

complementar nesta altura de sessão, fica a votação da matéria
adiada para a próxima sessão.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo
a palavra, pela ordem. ao nobre Senador.
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDI\·PE. Peiaor·
dern) -Sr. Presidente, não sei pOr- que raZão meu nome
não apareceu no painel. Quero registrar a- mii1hã presença
e o meu voto favorável à emenç)a.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Deve haver
algum defeito.
Ficil, portanto,- registrado o pronunciamento _d~_ V. Er
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 11: _
PROJETO DE LEI DO SENADO N' \19, .DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
172, I, do Regimento Interno)
De autoria do Senador Aureo Mello, que cria o
Parque Nacional das Anavilhanas. (Dependendo _de
Parecer)
Nos termos do art. 140, letra b, do Regimento Interno,
designo o nobre Senador Pedro Teixeira pãra proferir o parecer.
O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP-DF. Para proferir parecer.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente., Srs. Senadores,
o ProjetO de Lei do Senado n·' 119, de 1991, de autoria do
Senador Aurco Mello, visa criar o Parque Nacional de Anavilhanas onde hoje é a EsTação Ecológica de mesmo nome.
O projeto em epígrafe fái -encaminhado a esta Comissão para
decisão terminativa, nos termos do art. 58,§ 2~~1, da Constituição Federal. e do art. 91, § 1", do Regimento Inferno do
Senado. Não foram apresentadas emendas no prazo regimentaL
No seu art. 1", o projeto determina a mudança de denominação da Estação Ecológíca de Anavilhanas.. _no EstaQo do
Amazonas, para Parque Nacional das Anavilhanas. O art.
2~ estabelece o prazo de 60 dias para que o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, elabore o plano de manejo de área,- identifiCando
os locais que devem ser mantídos intactos e _aqueles a serem
abertos ao turismo.
A breve justificação chama a at_eoção para a importância
da indústria do turismo para o Estado do Ama?:onas e para
os atributos especiais do arquipélago das Anavilhanas, os quais
poderiam ser usufruídos pelos visitantes sem prejuízo da proteção ambiental.
_
_
A análise do projeto exige alguns esclarecimentos prévios
sobre: unidades de conservação e s9b~{! os dOis tij:>os ·confrontados neste caso: os parques naciQnai_s e as estações ecológicas.
Unidades de conservação, de maneira gera], são áreas com
características naturais especiais, repfeséntativ"as-·de ecossistemas fundamentais e, por isso, mantidas sob regimes administrativos diferenciados. visando a sua proteção. Os principais-objetiVos da criação âe ufiidadesde conservação são preservar
a biodiversidade, espécies vulneráveis ou e.ro: perigo de extinção, incentivar o uso sustentado dos recursos naturais; garantir
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o equilíbrio mínimo em áreas já intensamente degradadas
ou -mesmo preservar paisagens intãctas ou pouco alteradas,
__ o
_
em função de sua beleza._
·· Há, contudo, uma gradação no objetivq_preservaciqni~tã.,
indo desde as reservas biológicas, absolutamente fechadas- à
visitação pública ou a qualquer forma de e_xploração de seus
recursos até as áreas sob proteção especial, de_domínio público
ou privado, que podem, após estudos mais aprofundados,
Virem a ter uma OO'<'a classificação no sistema de unidades
de conservação.
As estações e_cológicas devem te_r, no mínimo, 90% de
sua área total destinados à preservação integral. No restante,
podem ser desenvolvidas pesquisas básicas ou aplicadas. Não
é permitida a visitação pública nem usos económicos.
Os parques nacionais são áreas de grande extensão, podem ser abertos ao Público e devem Oferecer oportUnid-ades
de lazer c educação ambient;:~-1, juntamente com as finalidades
de estudo e pesquisa~ É_vedada sua exploração econômica.
Na prática, a história das unidades de conservação no
··Brasil é a da transgressão dos limites de atividades previstos
para cada um dos tipos, basicamente por deficiências de fiscali- _
zação. falta de recursos para implantação dos equipamentos
necessários ou demarcação;·e, ainda, por omissão das autoridades. Em alguns casos, as unidades já foram cria-das com
contradições de origem, que configUram situações de fato dificilmente superáveis.
A Estação Ecológica de Anavilhanas_ é_ __um _caso típico
de um património biológico e paisagístico que justifica plenamente. a sua classificação. Está localizada no baixo Rio Negro
e tem 350.D00h_a. Distante cerca de 20Kiij de Ma naus, está
em áreas dos municípios de Ma naus e Novo Airão e é acessível
apenas por via fluvial. Sua manutenção como estação ecológica, porém, enfrenta o problema quase insolúvel da navegação no Rio Negro, fonte permanente de intervenção humanã. no ecossistema, a dCspeito de sua proteção legal.
A mudança de denominação para Parque Nacional permi~
tiria, assim, que a sítuação de fato fosse amenizada _e controlada, tornando possível auferir, da atividade turística, benefícios económicos que poderiam reverter para a própria proteção da área.
-Deve-se advertir, contudo. que essa medida será inútil
- e acabará simplesmente justificando a depredação -caso
o Executivo não _elabor~. de conformidade co_m o previsto
nesta Lei, um plano de manejo responsável, capaz de disciplinar o turismo e a navegação no arqUipélago e de identificar
as áreas a serem mantidas intactas.
A despeito desse risco. deve-se reconhecer que a área
está, como Estação Ecológica, à mercê da transgreSsão e da
destruição. A categoria Parque Nacional permite maior flexibilidade para adaptar à realidade a_ necessidade de adoção
de parâmetros técnicos de proteção. Além disso, é inegável
que a regulamentação do turismo em Anavilhanas trará grande
- retorno econômico ao EStado do Amazonas, tendo em vista
"'J.Ue o Arquipélago é de beleza ímpar. reconhecida internacionalmente.
_
Finalmente. cabe introduzir algumas emendas no projeto
a fim de aperfeiçoá-lo e adequá-lo à legislação pertinente,
sem prejuízo de seu conteúdo e objetivos.
Assim, entendemos necessário modificai a sua ementa
e § 2~ a fim de compatibilizá-los com_ o texto constitucional
no que diz respeito ã alteração de " ... espaços territoriaiS e
seus componentes a serem especialmente protegidos ... " (art.
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225, § 1~, III) e à iniciativa de sua aprese-n-taç-ãO (art. 61,
§ 1', II, "e").
Para atender ãs regras da técnica legislativa,_ é d~ toda

conveniência a]terar a rcdação do art. 3~, bem como introduzir
no projeto a usual cláusula revogatória.
Diante do_exposto, o voto do relator é pela aprovaÇ'J.O
do PLS n 9 119/92, com as emendas seguintes:
EMENDA N•I
Dê-se a seguinte-reâãção à ementa do projeto:
"Transforma a Estação Ecológica das Anavilhanas
em Parque Nacional das Anavilhanas".
EMENDA N•2
Dê-se a seguinte i-edaç-ao ao art. 2" do

projeto-~

"Art. 2'. O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias contado da publicação desta Lei, deverá
elaborar o Plano de Manejo do Parque_ ora cfiãdo,
bem como adotar as demais medidas necessárias ao
pleno atendimento de suas finalidades."
EMENDA N"3
Dê-se a seguinte redação ao art. 3~' do projeto:
"Art. 3~. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.''
-EMENDA N'4
Acrescente-se o seguinte artigo-aO projeto:
"Art. 49 • Revogam-se -as disposições em contrário."

Esse o nosso parecer.
SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - b parecer é
favorável ao projeto, com as quatro-emendas que apresenta.
A matéria ficará Sobre. a mesa, nos termos do art. 23_5,
inciso II, letra "d", d.o Regimento Interno, para recebimento
de emendas, durante cinco sessões oidinárias.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
----

0 Sr. Dirceu Carneiro - Sr. Presidente, p-eço a palavra
para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a palavra V. Ex~

breve

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB-SC~Para uma
comunicaçáo.)-Sr. Presidente, registro nos Anais do Seri-ãdo
·a reunião do Tribunal das Águas, ocorrida em Florianópolis,
na semana passada, dada a relevância do acontecimento."Uma iniciativa da maior imporÍâhcia Começou
a ser desenvolvida em Santa Catarina - O TRIBúNALDAÁGUA.
.
Criado por um grupO de ambientalistas, o Tribunal
da Água, sob a coordenação da Fundação Águà Viva,
de Florianópolis, surgiu com o intuito de defende.r e
de. preservar o meio ambiente, nos termos .;:lo art. 225
da Constituição Fedúal. Não é um Tiibunal Judicial.
Ele busca produzir efeitos morais e pedãgógiCos e dê.spertar a consciência dos brasileiros para a questão do
meiO arn biente.
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A idéia do Tribunal inspirou-se em iníci<ifíVáig-u-al,
ocorrida em Amsterdã, na Holanda, e podemos, movidos por esse projeto, conquistar aqui vitórias como
lá. Graças a ele, conseguiu-se, lá, a despoluição do
Rio Reno.
Para nosso constrangimen!_o, no ano pa!;sado, o
Tribunal Holandês condenou o Brasil pela construção
da hidrelétrica de Tucuruí e por negligêncif! n~__contaminação do Rio Tapajós com mercúrio.
O Tribunal da Água reuniu-se pela primeira vez
em Florianópolis, entre os dias 25 e 30 -de ãbril. Revelou-se, na oportunidade, dados assustadores.
Relatou-se, por exemplo, que:
- 80% dos recursos hídricos catarinenses estão
contaminados por metais pesados, agrotóxicos, efluentes urbanos e industriais e lixo urbano, Não bastasse
a poluição das águas, vemos urn ·quadro de desmatarnento irracional impressionante (mais de 80% da cobertura vegetal nativa do Estado já foi destruída). Há
tarribém as queimadas e o assoreamento dos rios, das
lagunas e das lagoas.
Esses dados foram colhidos pela F ATMA (como
demonstra o ATLAS ESCOLAR DE SANTA CATARINA, Secretaria de...Estado de Coordenação Geral
âe Planejamento, SEPLAN/SC, página 20).
A preocupação cresce ainda mais quandq vemos
qUe Os recursos financeiros destinados no orçamento
anual do Estado à defesa e preservação do meio ambiente são inferiores a 1% da receita geral do Estado.
Hermano Assis Baeta, Presidente do TRIBUNAL
DA ÁGUA, sugeriu a instalação do TRIBUNAL em
urna das capitais do Nordeste, no próximo ano.
Na reunião em Florianópolis, o TRIBUNAL condenou 24 empresas, enquadradas em sete casos de_devastação e poluição ambiental. O júri foi formado por
especialistas em meio ambiente.
Foram condenadas, entre outras, as seguintes em_presas:
1) Carvão: empresas Barro Branco, Treviso. São
Domingos Comércio do Coque- por poluição do Rio
Tubarão.
Fundação de -Amparo e Tecnologia do Meio Ambiente (FATMA), órgão do governo catarinense, por
omissão na fi§calizªção de poluição da bacia carbonífera de Araranguá.
2) Loteamentos Irregulares: Hidrominas -:-:--- Por
loteamentos que devastam as floresta-s e·cõ~proinetem
as fontes de água mineral.
__ _ ___
_ __ _
A prefeitura de Cambuquira (~G)- por omissão
na solução do problema.
3) Devastação Ambiental: Fecularias Multicollor
e Siegel Faller National - por devastação ambiental
do Rio Trombudo, no Vale do Itajaí.
Prefeituras de Agrolândia, Braço do Trombudo
e Trombudo Central - por omissão no controle da
poluição do Rio Trombudo.
Foram absolvidas, entre outras, as seguintes empresas:
_ - Supergasbrás- por falta de provas, no caso
de loteamentos irregulares;
- Fatma~ Casan e prefeituras de Santo Amaro
da Imperatriz e Águas Mornas- por falta de prova-s,
no caso de poluição da Bacia do Rio Cubatão; e
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- Prefeitura de Agronômica- põr Ia.lta Jé prona acusação de omissão no caso de contrate do
Rio Trombudo.

vas~

Sr. Presidente~ Srs. Senadores~ este registro da criação
de um Tribunal da Água não tem efeitos jurídicos nem condenatórios do ponto de vism judiciaL Todavia~ é de enorme
significação do ponlO de vista moral. Creio ser o Tnõi1nal
uma das contribuições fornecidas pelos ambientalistas do Brasil~ reunidos em F1orianópolis~ ao julgar pTocedimenios de
entidades púbücas privadas ou de prefeituras. Por estarem
mais próximos dos problemas~ têm uma contribuição imporlantíssima a dar <iO nosso País., para que este tome cwdado,
.:ada vez com mais afinco~ com mais seriedade. nas questões
ambientais. Não se trata apenas da preservação do meio__ ambiente em que vivemoS, e sim de um direito das ~ções
futuras_ Muito obrigado!

de ;.-1'1'13
.Ma1o
.
-

O Dr. GuidO participou ainda~ como -Membiu ConsultiV_O~
do Conselho do Centco Gráfiro do Senado Fedoriii - CEGRAF- e do-Centro de Processamento de Dados do SeDado
Federal - PRODASEN - . deixando sempre sua marca de
dedicação em todos os trabalhos em que se aplicou-.
Acima de tudo.,. o Dr. Guida iez-se estimar pclO'i colegas
e- por todos nós~ Senadores~ que tivemos a irata :satisfação
tJe conhecê-lo de peno~ t.ie conviver com seu caráter íntegro
e de apreciar sua personalidade plena de cordialidatle e lha-neza.
O Sr. João Calmon- Permite-me um apane, Senadt...r
Jutahy Mag<llhães?

O SR- Jl..'TAHY MAGALHÃES- Com todo o prazer.
-Sena.dor João Calmon.
O Sr. Jo:iu Calmoa -

Senador Jurahy Magalhães. V.

peço a palavra

Er fala em nome de todos os Senadores na boca em que

O SR- PRESIDENTE (Chagas ROdrigues)- Tem a palavra V. Ei·
·

exalta dS exrraordinârias quálidades do Dr. Guido Fana de
Carvalho? que foi um impecável servidor desta Casa e que
deixa um marco indelével do seu devotamento ao Congresso
Nacional. V. EX" traduz~ de maneira fiel, os iclevantes serviços

O Sl'. Jutahy Magalhães -Sr.
oomoUder.

Presidente~

O SR- JliTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA.: Como
l.idec_ Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores.. o Senado Federal tem o privilégio de contar~ em seu
quadro de pessoal.,_ com funcionários de alto nível e reconhecida capacidade de trabalho. Hoje. neste plenário~ desejo
prestar uma homenagem especial a um desses servidores~ o
Dr. Guida Faria de Carvalho~ que prestou inestimáveis serviços a esta Casa desde que aqui ingressou em 1964. 1 onb.eci-o
como um dos auxiliares do Senador Ruy Santos.
Durante treze anos, o Dr. Guida exeiceu a função de
assessor e Secretário-Geral da Mesã;: dedicando-se tanto aos
trabalhos legislativos quanto aos trabalhos adm.inisrrativos do
Senado Federal. Durante tOdos esses anos. o Senado Federal
ocupou papel preponderante em sua vida~ tal o esmero e
a solicitude com que sempre aluou no acOmpanhamento da
atividade parlamentar. Homem digno, de conduta exemplar
tanto sob o aspecto pessoal quanto proli$11 •nat despede-se
de nós em virtude de sua aposentadoria.
Bacharel em Direito, Guido Faria de <..arva]ho <>-pecializou-se em Admin:iStraçãQ-pública na Universidade de Albany ..
nos Estados Unidos, reunindo, assim, o conhecimento indispensável para ocupar com eficiência um cargo- de ramanha
responsabilidade, junto ã Mesa do Senado Federal, <oordenando athidades a partir elas quais são tomadas as grandes
decisões nacionais_
--

Nesta oportunidade, gostaria de relembrar sua atuação
incansável durante os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, quandO participou ativari:tente de tod:J o processo
constitucional, abdicando dos interesses pessoais em função
de um ideal maior: o de contribuir para a elaboração de uma
nova Constituição. Ai seu aõi])Jo saber jurídico fez-se notar
ainda mais 7 ao apresentar, fieqüentemente~ ·as soJUçOes mais
adequadas diante de cada situação prOble;mática emergente.
Em virtude de seus méritos próprios~ de sua grande capa~
cidade e conhecimen~ ju~dicos, afiados à incontestável experiência no trâmite legislativo, foi designado Escrivão no processo de impaclunent do Presidente Fernando Collor de Meno. Mais uma vez., seu valioso trabalho fez-se imprescindível
para o desfecho final de uma atividade históriCa do Congresso
Nacional.

presTados pelo Dr. Guido Faria de Çarvalbo ao Senado. ao
Congresso ~acional. Estou cen:o Ue que ele constituirá para
todos os seus colegas que aqui trabalham uma fonte perene
Ue inspiração. Muiro O:i?rigado.
O SR- JL'TAHY MAGALH..W- Agradeço> V. Ex•,
-Senador João Calmon.
Tive a oponunicfade~ aqUi ilêsie plenário~ quando ·a Dr.
GuiJo foi escolhido pela Mesa anterior.. de prestar uma homenagem a esse funcionário_ e;_emplar do Senado_~ E agora. no
momento em_ que ele se aposenta~ volto a prestar-lhe home-

nagem.
Convi~i

com o Dr. Gnido durante todo o períodO que
pouco mais de quatorze :anos i! tive a satisfação de tê-lo como amigo~ auxiliar e funcionário
que considero um exemplo para esta Casa.
Por essa razão. venho à tribuna mais uma vez para falar
.1 respeito. Conversei oom ·o Ur. Guida sobre o fato de ele
re:r apressado a sua aposentadoria e lhe ~ que se eu soubesse de suas inteng5es antes do fato consumado~ certamente
tentaria demovê-lo dessa idéia. Todavia, tenho a certeza
Je que nós ainda iremos tê-lo peno de nós_
Desejamos~ finalmente,. expréssar ao Dr. Gnido Faria
Je Carvalho nossos vows de pleno êxito nas atívidades que
de ora em diante vier a exercer,..assim como sempre foi oo!oada
Je êxito sua atuação nesta Casa. Da mesma fonria.. expres~samos nosso desejo de que .. apesar de aposentado. náo venha
a desligar-se do Senado Federal. onde sempre haverá um
lugar para seu vasto conhecimento e sua notória experiência
legislativa.
Sr~ Presidente~ o Senado Federal reconhece nesta oportunidade o grande ménto do Dr. Guido Faria <fe Carvalbo e
formuia ao seu dedicado servidor, que durante tantos anos
se estorçou para dar o melhor de si em pr0ld3 Nação brasilerra,.
os mais proõcu~ votOs de sucesso,. seja qual for o caminho
que o destino lhe tenha reservado.
Era o que tinha a dizer~ Sr. Presidente.

_lenho esl:ado no Senado -

O SR- PRESIDE."'TE (Chagas Rodrigues) - A Mesa
asSocia-se âs palavras. Jos nobres Senadores J~~y Magalhães e João Ca.lmon. Reconheço que o Dr. Guido Faria de
Ca.rialho foi um servidor competente.,. homado e dedicado.
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As palavras de V. Ex•, portanto, fizeram justiça a esse
servidor que prestou trabalhos relevantes ao Senado e que
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é inflacionária? Existe déficit õfçaffientári6?- QUais se-riam as
·
prioridades a serem contempladas?
agora se aposenta.
Quanto à primeira questão - se o Orçamento é: ou não
Há oradores inscritos.
inflacionário ..;....., convém observar que a inflação brasileira
Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor.
é uma doença conhecida pelos seus efeitos, não pelas suas
causas. O que, afinal, gera e alimenta a inflação em nosso
País? Os economistas oficiais tentafam em vão responder a
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Pronunessa
pergunta. Uns dizem que é o excesso de demanda, invocia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
a última etapa do processo legislativo referente ao orçamento' Cam a lei da oferta e da procura e tentam refrear o consumo
de 1993 foi cumprida a 29 de abril com o sancionamento através de medidas de enxugamento da moeda, entre outras;
outros culpam a política salarial e buscam a solução no arrocho
pelo Presidente Itamar Franco do projeto Çe lei_ votado no
e na queda do poder aquisitivo dos assalariados e, por que
Congresso.
não dizer, da própria fome dos trabalhadores; outros ainda
A atenção do País, agora, voltar-se-á para a execução
do. orçamento, que se regerá pela lei sancionada sob o no pensam que é a ganãncía desenfreada e a sede de lucros c
recorrem aos congelamentos e às medidas heterodoxas.
8.652~ É sobre a execução orçamentária que venho falar hoje
Agora, a mais recente causa da inflação é o Orçamento.
rapidamente.
Mas
que Orçamento? De jane_iro a,abril, tivemos umaméd.ia_
Antes, porém, quero louvar a decisão do Senhor Presidente da República, Itamar Franco, e da Ministra do Planeja~ inflacionária de mais de 25% ao mês, e o Orçamento de 1993
ainda não foi executado em um centavo sequer.
mente, Yeda Crusius, de sancionarem a lei orçamentária pra ti~
Relacionada com essa, Sr. presidente, verrt a segurida
camente sem veto.
questãO:
o Orçamento é, de fato, deficitário? Os técnicos
O único veto, feito ao art. s~. niio diz reSpeito a qualquer
da SOF, que apontaram um déficit que variava em torno
programa aprovado pelo Congresso, seja na proposta do Exe~
de 10 bilhões de dólares, têm razão?
cutivo, seja ·nas eniendas dos parlamentares. O art. 8Ç> visa
Quero responder, clara e peremptoriamente, como alà adequação d~ proposta do Executivo aos parâmetros da
guém que acompanhou toda a elaboração do processo orçaWO.- Esse disposi~ivo demonstra que o Congresso quer o
mentário de 1993 e como Relator-Geral da Lei Orçamentária,
cumprimento dos parâmetros da LDO referentes à destinação
que não há déficit nenhum no Orçamento de 1993. Existe,
dos recursos da área social para as regiões: "!-metade desses
siiri, um superávit orçamentário, estimado por um segmento
recurs_os, na razão direta da população de cada região, e a
respeitável de técnicos da própria SOF, que pode chegara
outra metade, na razão inversa da renda per capita. O veto
mais
de 20 bilhões de dólares, evidentemente, em termos
ao art. 8~>é por demais-inãdequado, porque traduz o propósito
brutos; e um superávit líquido que chega a quase três bilhões
do Executivo em não obedecer a esses parâmetrOs na sua
de dólares. Os pressupostos desta estimativa são: média inflaproposta.
cionária
mensal em torno de 25%, câmbio médio em 1993
A questão fundamental, contudo~ é que não houve nepara o dólar de 70 mil cruzeiros; inflação de média de 12%
nhum veto, nenhum corte n0::. programas constanteS da- proprevista na proposta do Executivo; inflação média de 18%
posta do Executivo e das emendas dos Parlamentares. Esse
no
Relatório aprovado pelo Congresso.
corte, tão defendido por alguns tecnocratas, não teria razão
O que ocorre ante essas premissas?
de ser, nem do ponto de vista político, nem do ponto de
____ O.corre que _o alegado déficit vem da mera comparação
·
vista econômico-financeiro.
entre a execução da proposta feita irrealisticamente pelo Exe- - Na realidade, defe~de-se uma execução orçamentária rícutivo, com inflação estimada em 12%, e a aprovação da
gida, racional, transparente, fundamentada nas grandes prioriLei
Orçamentária, com inflação de 18%. A realidade, porém,
dades nacionais. Isso pode ser realizado sem a necessidade
é
bem
diferente: há uma receita orçamentária indexada à
de serem anuladas decisões do Congresso Nacional através
inflação real.
das odiosas ediscriminatóiias medidas de contingenciamento
Não estamos fazendo apologia da inflação. Nem desejaditadas pelos Governos anteriores.
mos transmitir excesso de otimismo diante de um quadro induO Presidente Itamar Franco entendeu muito bem a letra
bitavelmente crítico. Superávit orçamentário não significa de
e o espírito do arr. 6~ da Lei Orçamentária. Se tores_ da tecnoimediato superávit de caixa do tesouro.
cracia quiseram interpretar esse dispositivo como indébit"a li· Mas esses segmentos do Goverrio que transmitem à sociemitação das prerrogativas do Poder Executivo no que toca
dade uma posição negativa no que se refere à receita tributária
à execução do Orçamento. Houve _diminuição para 20% da
'"estão chorando de barriga cheia", para usar uma expressão
faixa de limite dos remanejamentos e dos cortes, conforme
popular. Houve, sim, desde novembro passado, um acréscimo
determina o art. 69 da Lei Orçamentária. Essa 1imít3.ção no
real da receita tributária. A soma dos quatro meses de 1993
remanejamento das dotações orçamentárias fol riii.llto bem
já faz com que haja um acréscimo da receita tributária nesse
traduzida pelo Presidente Itamar Franco e pela Ministra Yed3
período, comparando com o mesmo período de 1992, em
Crusius como sendo a busca qa co_-responsabilidade entre Execerca de 35_o/a..
cutivo e Legislativo, o que significa, nas -atuais circunstâncias,
A Folha de S. Paulo, em sua edição de domingo passado,
a busca da governabilidade. 0- Executivo -e o Congresso, de
enfoca que a receita de abril, em comparaçã9 com a: de março
mãos juntas, determínarão as prioridades na execução do Orçamento de 1993. Isto não contraria o sistema presidencialista de 19~3, teve um acréscimO real de7%-Errou. Esse acréscimO
foi de 14%. Isso mostra que o Gõveíno já- niarcba para um
de governo. É decisão política amadurecida e, agora, determiequilíbrio nas suas contas de caixa. A esta altura, praticamente
nação legal.
inexiste défii:TI de caixa, e déficit orçamentáiio não há.
A essa altura, Sr. Presidente, Srs. Senadores, convém
Pelo contrário, segundo estimativas de téc_nicos do próresponder alguns questionamentoS que são levantados noimaiprio SOF, a esta altura, já existe um superávit orçamentário
mente através da imprensa: a Lei Orçanlentáriã, sancionada,
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de US$22,6 bilhões, em termos brutos, no que diz respeito
aos Recursos do Tesouro, subdivididos .em:
-Tesouro Ordinário: US$7,4 bilhões
- Imposto de Renda e !PI: US$ 3,6 bilhões (1ransfere
a estados. e Municípios)
-Manutenção e Desenv. do Ensino: US$1,7 bilhão
-Salário Educação: US$0,3 bilhão
-- PIN/PROTERRA: US$0,1 bilhão
- PIS/PASEP: US$1,0 bilhão
-Disponibilidade do Tesouro: US$2,6 bilhões
-Contribuição Seguridade Social: US$5,4 -bilhõ~s
-Outros Itens: US$0,5 bilhão
E\'identcmente, Sr. Presidente, isso é um sUperávit brutO,porque inclui todas essas despesas. e vinculações. Desse superávit poderá também ser abatido o montante relativo a utilização da fonte 188, ou seja. os recursos da remuneração das
disponibilidades do Tesouro. Esses recursos e-ram destinados
exclusivamente para pagar o serviço e a amo-rtizaçpo da dívida
ex.tema.
Isso foi um acordo do Governo com o Fundo Monetário
Internacional. Essa fonte era exdusiva. Mas este ano houve
uma inovação: utilizou-se_ essa fonte para emenda dos parlamentares. Então, diz-se: "Isso é inflacionário". Ora, se é
inflacionário para atender despesas, investimentos. por que
não o seria para pagar despesas do endividamento externo?
Não vemos nenhum raciocínio lógico neSsaS. argumentações.
Se_ o Governo quer manter o seu compromisso com o FMI
e com o Banco Mundial, que substitua o uso da Fonte 188,
no que toca _às emendas parlamentares, por outras fontes do
orçamento, baseando-se nesse superávit orçamentário.
Com isso, abateriJ.os desse superávit US$2-,8 -bilhões. E
teremos ainda disponível, para reprogramação, US$2,7 bilhões. Gostaríamos de sugerir que esse superávit fosse aplicado, no combate_ à fome (cerca de _US$300 milhões acrescidos
ao programa já _existente); no combate aos efeitos da seca
(cerca de US$200 milhões além dos recursos já destinados
no orç?.mento); na merenda escolar (US$700 milhões.- além
daquilo que está no orçamento); na construção de casas populares (US$1 ,1 bilhão) e em novos programas a cargo do próprio
Executivo (US$400 milhões), perfazendo um total de US$2,7
bilhões.
Com isso, Sr. Presidente,_a primeira pergunta está respondida: não há, absolutamente, nenhum déficit no orçamento
1993. Foi uma decisão muito.inteligente do Presidente Itamar
Franco e da Ministra do Planejaffiento de não fazer cortes
nem contingenciamento.
Defendo que se faça apenas o ··contingenciamento_branco'' naqueles programas não prioritários. Para isso, basta que
haja um atraso de dois ou três meses no crOnogrãma de liberação de recursos para esses programas. Um atraso de trêS meses
em qualquer programa orçamentário significa_ um _corte indireto, em razão da queda do poder aquisitivo dos respectivos
recursos. Numericamente, o quadro não se modifica. mas
o valor dos recursos decai progressivamente com o- decurso
do tempo, em vista da inflação.
O Sr. Ney Suassuna- Permite-me Ex~ um aparte?
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Pois não: riobre Sena-

dor.

-

O Sf. Ney Siiãssuna - É apenas para perguntar se é
US$22,5 bilhões o total do crescimento da receita~
O SR. MANSUETO DE LAVOR -São US$22,6 bilhões
de superávit bruto tio orçamento. Isso não quer dizer que
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seja um superávit de caixa, não tem nada a ver, é um superáVit
orçamentário, conforme estimativas feitas por técnicos da Secretaria do Orçamento e Finanças.
A terceira questão é saber quais são as -prioridades na
execução orçamentária.
Essa questão é política e deve ser definida pelo Executivo
em harmonia co~ o Congresso. É_ fundamental que denionstremos à sociedade que não estamos interessados em desperdiçar e pulverizar recursos.
Mas o croi:lOgra-ma de liberações não deve anular as deci:S6es do CongressO, o-qUe certamente ocor:rerá caso fique aó
arbítrio de tecnocratas.
Defendo, em primeiro lugar, o desenca.deamento de prOgramas geradores de emprego. Alguém poderia dizer que primeiro deve vir o combate à fome, ou à seca, à víolêncía.
Considero que esses problemas corno toda crise social do País,
indireta, mas fundamentalmente, serão solucionados, em
grari.de parte; por uma firme- e _decidida agilização.
-Evidentemente, quando se vai a uma área con:flitada por
tantos males económicos-sociaiS, ao lado da terrível seca, como é o caso do Nordeste,_o pritlleiro sentimento é o de atender
aos que sofrem. É claro que temos que adotar medidas de
emergência para quem está desmaiando de fome. Não vou,
aqui, fazer nenhuma crítica ao Presidente do PT, Luiz Inácio
Lula da Silva, por ter, na sua "caravana da cidadania" distribuído pães, mas isso tem um caráter simbólico, não é nenhuma
solução duradoura, definitiva, que modifique a realidade.
Então, na execução orçamentária, deve-se colocar- é
a sugestão que estou fazendo aqui-, em prinleiríssllno Iúgar,
aquelas atividades do poder público geradoras de empregos.
É através da execução orçamentária que o Governo vai-demonstrar aos segmentos mais atingidos pela cris-e brasileira
e, ainda mais, aos afetados com a seca no Nordeste, que
quer dar condição de vida digna, empregos~ e não esmolas
e assistencialismo ao povo.
A segunda prioridade é a alimentação~ Daí a importância
do programa agrícola preconizado pelo plano económico e
já previsto no orçamento. Príoríza:f" a pf-otlução de alimentos,
regularizar o ~l:!astecimento é tarefã inãçiiáveL -sem eSquecer
os programas de alimentação relacionados com a saúde de
crianças, idosos e pessoas carentes. Reclama-se agora a volta
do programa do leite implantado no governo do Presidente
Samey. As mães exigira!ll_em praça pública, defronte ao Palácio do Planalto. É evidente que esse prog:rama, conjugaqo
às ações de saúde pública, se torna indispensável na atUal
-situação do país.
--Outra prioridade tem de ser a educação fuzi_çiamentái.
Não me refiro às univer_sid~des . Elas são import;:mtes, mas
eu priorizaria a educação fundamental, a educação de base.
Em boa hora temos, no orçamento, grari.çie quantidade d_e
recursos para os Caie. É possível fazer-Se um-grande programa
de educação fundamental, agora que, na filosofia ex_posta pelo
Ministro Mun1io Hingel, o Caie te_m_como pçmiõ central não
a edificação-~ prédios, fábricas de escolas, mas um programa
de educação fundamental centrado na criança e no seu meio.
Ein quarto lugar, devemos enfatiZar a recuperação da
infra-estrutura de transportes, de energia e de comunicação,
não só pela atividades fins, rõas tambéiri pela-Oferta de empregos.
.
_ . _
_ .,.
Por fim, Sr. Presidente, quero propor que se cOiõqueiii
no rol dessas prioridades _os programas do Nordeste. Essa
é a melhor forma_ de o Governo demonstrar que está solidário
com o sofrimento do povo do Nordeste na ocorrência de uma
grande seca.
-
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cada do sistema educaçíonal púhlico do Pa.fs. tudo isso amarrado a um modelo econõmico esgotado decretou a falência
total do Estado. A ruptura drástica de nossa trajetória na
direção do desenvolvimento sustentável pela recessão que nos
Eis a minha posição, Sr. Pres~dente,. em dei e~ de uma humilha e destrói corno nação, ameaçando inclusive a própria
execução orçamentária racion-al, transparente, réàl~sta e ao inteiriCade nacional - vemos as novidades do separatismo
- , se não for imediatamente sustada por política governamesmo tempo política, isto tudo sem ~o~tradizer o_ mt~resse
mentãl firme, correta e detúmiriãda completará o sucateapúblico e sem desprezar as grandes pnondades nacionais.
mento do nosso parque industrial, ainda o mai:; importante
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Cuncedo
do Terceiro Mundo, e nos impedirá de colher os bent!fícios
a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna ...
da Terceira Revolução Industrial, o que marginalizará, em
definitivo, o nosso País. Aí, então - é triste dizer - , só
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB._ Pronuncia o
nos restará o lamento, e nem mesmo os arautos do adiamento
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores. estamos
terão mais o que dizer, pois não seremos mesmo "o país
vivendo a última década deste incrívêl, violento e paradoxal
do futuro".
século XX. SéculO que -reglstr"a a- ocorrência de duas sangrentas
Diante disso~ qual o caminho a ser imediatamente trilhado
guerras mundiais<;: de _mjlhar_cs de _conflitos arma?os regionais
para que o nosso País possa sair desse doloroso impasse, po~sa
que ceifaram milhões de vidas; século de genocídios, de opresreconquistar o tempo perdido e avançar para melhores d1as
são política, de luta ideológica, de rancor_.religioso; século
e trazer felicidade para o nosso povo? E evidente que o fundaque ficará -Sinãiizado na marcha inexorável da história como
mental será nossa ampla, profunda e radical reforma do Estaum tempo que_propiciou o aparecimento de dois superimdo para trazê-lo à modernidade e P.repará-lo para os desafios
périos nUCleares e a surpree-ndente derrocada de um deles;
do próximo milénio. Contudo, o ponto de partida, os esforços
século em que as p<.rderosas formações imperiais.· nas.cidas
imediatos na direção dessa reforma devem destacar de pronto
do alargamento dos horizontes m~n~íais__ pela epopéia dos
a estrutura educacional do País. É lamentável dizer mas a
descobrimentos, após dominar e -explorar d_c;>_is__!_e!Ç9S da humarealidade é uma só: dé_cadas de abandono, erros na seleção
nidade, desmoronaram definitivamente; século, enfim. rico
das prioridades nacionais, desperdício de recursos, muíta deem contradições e que, a despeito de tudo, aflora na trajetória
magogia e mistificação destruíram o ensino público no Brasil,
da humanidade como urna fase de Ç,onquistas sociais, políticas, sobretudo o ensino básico. Aliás, o Senador Mansueto de
científicã.s, úi!Cnológ!caS, em fonnas qualitativas e quantitativas
Lavor referiu-se muito bem ao assunto. ou seja, este é o
jamais obtidas pelo ser humano desde que o Criador o expulensinO importante. o ensino básico.
sou do paraíso e que, nesses últimos decênios_. abriu as persE, nos últimos anos, com a mesma ação nefasta. tentam
pectivas de uma nova era histórica, chamada por Galbraith
acabar com o que ainda resta de bom no ensino particular
de "Sociedade da Abundância'', por Daniel Bell -~e "Era
brasileiro. Não quero dizer que não haja exceçóes no ensino
Pós-Industrial", por Marcuse como "Socieda~e I~dustrial
público, como também não haja exceções no ensino particular.
Avançada" e por Brzezinski como "Era Tecnotrônica"~ niol~
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores~ para a reconstrução
dada cultural, psicológica, social e economicamente pelo imnaciOnal não há necessidade de planos mirabolantes ou de
pacto- das tecnologias de ponta e da revolução nas comunisoluÇões tecnocráticas salvadoras. O nosso País possui todos
-o~~
cações.
os recursos físicos e humanos para escalar o desenvolvimento.
Esta nova e promissora fase histórica, Sr. Presidente,
Com vontade política, honestidade no trato da coisa pública,
Srs. Senadores, dinamizada pela revolução científica que trou.
um bom grau de eficiência na gestão do Estado, o Brasil
xe ã sociedade humana as altas tecnologias) com destaque
sairá da crise. Porém, o que todos sabemos é que sem maciços
para a robótica, a engenharia genética, a "quíinica fii"la, os· investimentos em capital humano, sobretudo no elisinO básíco,
condutores cerâmiCos, as fibras. óticas, as inovações nas teleco·
não chegaremos a lugar nenhum. A educação é o melhor
municaç6es e nas viagens espaciais, a exemplo das revoluç6es _e mais adequado instrumento de promoção e realização do
tecnológicas anteriores a RevOluÇão Náutica promovida
desenvolvimento. Os investimentos na educação. na formação
pelos portugueses nos anos finais da Idade Média, a primeira
e nas pesquisas pura e aplicada, nos Programas de alfabetirevolução industrial que os ingleses comandaram na segunda
zação, formação profissional influenciam e determinam o- quametade do século XVIII e a segunda revolução industrial feita,
dro sócio-cultural e, uma vez realizados, conformam a base
prinCipalmente, pelOs norte~arnericanos nos últimos decênios
para o desem_'olvimento integrado. Um povo com um ~lido
do século XIX - traz, como é óbvio, a marca da scgrew.ção
sistema educacional sabe o que quer, conserva a sua auto-ese da excludência, cristaliza o que se conven.dOnóu-- chamar
tima, avança com determinação na direção do futuro. Um
de ''apartheid tecnológico" mantém a estratificação internaquadro educacional eficiente, não só transmite, cria e multicional oriunda da divisão internacional do trabalho que prosplica o i::onhecim.ento, como, é cl~ro,_ favorece -a ·inovação
perou a partir da introdução, pela nascente indústria inglesa,
tecnológica, amplia as possibilidades de escolha. desperta o
do vapor e do tear mecânico nos processos produtivos no
pensamento e a capacidade criadora. influi sobre centros locais
final do século XVIII.
-e nacionais do poder. forja um futuro diferente do passado.
Foi, como sabemos. Sr. Presidente, Srs. Senadores, co111.
O Banco Mundial, em seu relatório sobre o desenvolenormes sacrifícios, a duras penas, que o Brasil conseguiu
vimento de 1991, às paginas 63/65, afirma:
vencer os desafios- internos e externos para promôver, Via
substituição de impórtações, a sua fnâustrializa-ção tardia.
"Os países que, durante rnuito tempo, marith·eram
Nas últimas décadas, principalmente nos anos 80, agrao compromisso de educar a_populãção têm hoje as
vando as dificuldades históricas e estruturais do País_, oco.!reecq.ç.omias mais avançadas. A educação reforça a caparam desacertos políticos e institucionais, ausênCia de políticas
cidade das pessoas de satisfazer suas necessidades próadequadas à realidade brasileira, e, principalmente, a derroprias e as de sua famnia, aumentando-lhes a produti-

E não são necessários recursos novos. Trata ~se dos (ecur~
sos orçamentários e do superávit orçamentário. Não é preciso
emitir moedas, levantar títu!os. Falo dos recursos já previstos
no orçamento.

-

e
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vida de e tornando-as mais capazes de alcançar um melhor padrão da vida. Fazendo Crescer a confiança do
indivíduo c sua capacidade de criar e de inovar. educação· multiplica suas oportunidades de realização pessoal.''
O contínuo êxito.do Japão está diretameote subordinado
às mudanças extraordinárias feitas nO início da Era Meiji.
Em meados do século XIX. o Japão. fruto de urna rev9Iução.
guindou ao poder um governo altamente progreSsiSta. Tendo
permanecido isolado do desenvolvimento tecnológico mundial
durante mais de dois séculos, a partir de Í868. ess~ país entrou
em acelerado processo de mod~mizaçãO. No iriícío âa Era
Meiji, a taxa de alfabetização era de apeÕas 15%; quatro
anos depois, cm 1872, um sistema compul!;ório ·de ensino elementar estava em pleno funcionamento e os alícerces de um
sólido sistema de cduca.ção básica estava lança~o. _Seguindo
o modelo francês de escolas distritais_para o enslno"básicõ
e o modelo norte-americano para o e"nsino superior, a taxa
de freqüência nas escolas primárias elevou-se de menos_ de
30%, em' 1873, para mais de 90<7c. em 1907. Além disso,
inúmeras missões científicas foram enviadas ao exterior para
aprender ciência, tecnolog~a c administração; bens de capital
foram importados e legiões de assessores estr~n-geirós foram
contratados. Os salári9s pagos a estrangeíros cori.tratadoS, que·
acompanhavam as novas máquinas importadas: em· 1R70 e
1875, representavam cerca de 42%- dos gastos anuais totais
do Ministério dos Negócios Industriais.
-

a

Vejam V. Ex"' que o Japão gastava 42o/c do orçamento
desse Ministerio Só com salários c técnicos estrangeiros.
"O Japão" - diz o relatório do Banco Mundial
- ··gastou sistematicamente com educação uma parcela maior do seu produto nacional real do que qualquer _ração européia ou qualquer outra_ nação asiática.
E bom salientar que. nas economias de mercado,
os empresários são os elos de ligação entre a inovação
e a produção. Identificam novas oportunidades econômicas, assumem riscos e mudam os seus méto_dos de
pr_?duçã~ e distribuição .. A capacid3dC empresarlal já
foi descnta como a cornbmação de moderada de aceitação de riscos, responsabilidade_ individual, plariejamento a longo prazo e aptidão organizacional. A educação
promove esses quatro fatores."
O Brasil, portanto, precisa resgatar seu sistema educacional; investir seletivamente na educação pública; recuperar
o ensino básico, que já foi eficiente em outro"s tempos.
A economia brasileira está atravessando a pior de suas
crises. Todos sabemos, contudo, que o Governo F~deral, Estadual e Municipal, cada um em sua esf_era cOnstitu"cional de
participação na educação do povo. precisam criar a c_çmsci~ncia
de que a educação é prioridade absoluta, está acima das demais; e só o desenvolv_!mento científico e tecnológico levará
a urna maior qualidade de mão-de-obra nacíO"n-al e, a médio
prazo, poderá dar ao País condições básicas para forçar a
porta do fechado clube das nações ricas.
A universalização da educação fundamental é -um dever
constitucional do Estado; é o fator de democratização e de
justiça social, uma vez que a educação, difundida por igual,
estabelece oportunidade idêntica e funciona como-instrumento de igualdade entre-os homens. Escola públiCa boa, eficierite,
universal, gratuita e obrigatória: este é- ·o-camfnh~ a segui~.
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Esta é a luta que_ devemos._ todos nós, homer;t~ públicos, empre~
sário~ •. povo e governo, empreender, desde agora, para salvar
o País.
Não podemos mais cónVi•;.-er com esse dram~ diário de
alunos sem escolas, de escolas sem mestres, da dinlin~ição
do tempo de permanência do aluno na escola, de escând31os
na distribuição da merenda escolar. da defasagem salarial dos
pais c dos professores, da ausênci~ da autoridade dos djr~tores
-desde que inventaram eleições nas escolas. a ausência de
autoridade é total - , de aventura~ ped3.-gógicas, InaréâdaS
pelo avanço ideológico, pelo proselitismo político, enfim, pela
baixa qualidade do ensino na agonizante escola pública de
1'' e 2° graus.
·Quando se te-m vontade política, criatividade, senso de
_patriotismo c de responsabilidade, mesmo dispondo de_poucos
recursos,_ de instalações humildes, muita coisa pode ser feita
para dar eficiência à escola pública. No meu EstadO, a Paraíba.
o Governador Ronaldo da Cunha Lima vem realizando um
grande _governo. No que toca ao ensino público -fundaiu!ntal,
a·Para:íba dá um claro e definitivo exemplo ao País de como
recuperar, manter e ampliar a rede de ensino público. Foi
~om orgulho de paraibano e de brasileiro que li a reportagem
"Um Soco na Pobreza", matéria publicru:la na revista Y.eja,
n~ 18, desta semana. Ao lado do Ceará e do Piauí- o Estado
de V. Ex•, Sr. Pre_sidente -,_a Pa~<;~:íb~ aparece com~ exempiO,
por executar um programa de educação básica que garante
vagas nas escolas para todas as crianças_ que as procuram.
Com muito esforço, o governo do EStado recuperou 1.45:r
escolas da_ rede pública. Não fez os "templos" de CJEP o_u
ClAC, temos escolas. até .de pau-a-pique; mas, em números
absolutos- diz a revista Veja- ã Pafãíba ficoU atrás apenas
do Estado de_ São Paulo no crescimento das va.gas escolares,
pois, no-ano passado, a oferta cresceu em um_terço. Proporcionalmente, o crescimento do Estado .ela Paratba foi o maior·~
do País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que vem atrapalhando
de_forma inquestionável a educação brasileira é, -sem dúvida,
a não-seletividade dos recursos e dotações orçamentárias destinados à áreá. Na mesma revista acima citada, em entreVista 7
nas páginas amarelas~ o ec.onoro.ista e especialista em educação_
do Banco Muo_dial, o brasileiro Cláudio de Mo!J.rã. Castro,
afirma que o Brasil aplica mal os recursos da educaÇão. Gas~
ta-se demais no ensino superior, cuja qualidade n_ão é bo"a.
e, aome.smo tempo, gasta-se muito pouco com o ensino básico.
E, na mesma linha, propõe a criação de bolsas de C$t1,1do.
para universitários pobres, financiados cem por cento com
6 dinheiro dos atunos é).bastados. E isso não é cobrar o custo
da universidade, mas criar um Sistelna de redistribuição de
relida.
De fato, considerando eSSfl. realiPade, o Brasil precisa
rever eSsa situação. No quadro educacional latino-ameriCano,
somente o Brasil e a República Domit.liC~n~ ga,stain maiS-cQm
g ensino superior - 58% contra 15% destinados áo ensino
básico.
Lamentavelmente, em todas as estatísticas sobre educação o nosso país figura em posição vergonhosa. Com uma
taxa de 18,9% de analfabetos ad_ultos, só perdemos para a
Bolívia. Nossa taxa de repetência na escola primária é a primeira de toda ã América Latina.
Profe·ssores desestimulados pelas precárl.as condições de.
trabalho;- podemos importar pilotos de avião, engenheir9s,
químicos, tudo o mais, mas não po_çlemos importar professores
de Port~guês, Geografia e História do Brasil, pois isso não
y

••
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h<i em outros pa:~ses-:: classes supcrpcwoadas e um~ bre-\·íssima

jornada escolar; programas que não dáo ao aluno sequer os
rendimentos de uma verdadeira educação primana: salas de
aula e prédirn escolares em ruínas; partidarização e excessiva
atividadc política nas escolas. Tudo isso. amarrado à crise
econômíca e ao ímediatismo de políticas educacionai$ inadequadas.. mantém a escola pública em a~onia

Temos acompanhado os esforços do Governo ltam3r
FT3.11c-O~

que está. há poucos nicsCs. tentandO melhorar a situação. observando a atuação do Ministro da EdUcação~ Professor
Mun1io HingcL para reverter esse quadro.. T emm- oonfianca
em S. Ex" e acreditamoS que levará 3-hom teimo es.;.e;esforço~
A educação é um direitO inaliCnáveT dC Cadã:-hOmern,
de cada mulher. de cada criança. tanto nas nacõe~ :fica:-: cOme

nos paisc~ ricos
O an. 26 da Declaração Un"·ersal dos. DrreltO!<. do Ho-
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integram o cardápio onde o caJango já foi iguaria apreciada
peles flagelados da seca. na década de so·~; e: ··Maria do Socorm. lide r que o senão forjou - Nordestina que bloqueou
caravana de Lula em Pernambuco ~invade.,., gabinete de prefeito do PFL para conseguir fubá e pão~·.
Em verdade~ quero até _re~trar que. na realidade~ o
"'"i.n\.-·ade""~ bem-descrito na matéria~ refefe-Se ao fato de a
líder Maria do Socorro ter sido recebida pelo Prefeito José
tle Julião. do PFL. na Prefeitura, depois de_~ naquela manhã~
S. Ex- não ter recebido sessenta famílias. lideradas por Maria
do Socorro e acompanhadas por mim e pelo Deputado Alcides
Modesto. O prefeitO recebeu a comitiva - é- aqui esta O
registro na própria fotogi"afia tirada pelo jornalista Zuenir
Ventura. que foi tanto jomalista-redator como fotógrafo de
sua própria repOrtagem.
--

o

mem expressa.: ""Toda pcs.,oa tem direito à educação .... A
Encíclica PopnJornm Progressio é clara: -A. educacão de hase
é o primeiro objetivo de todo plano de desenvolVimento. A
fome de instrução não é menos deprimente do que _a fome
de alimentos~ um analfabeto é Um espírito Subnutrido,_..
E hora. portanto. Sr. Presidente. Sn.. Senadores~ de em·
preendermos~ de forma definitiva·;-uma verdadCii-:a-cruzada
para salvar a escola púbhca. a escota fundamentaL E.s..;;a e~
realmente. a cruzada a que devemos IJOS unir.
Muito obrigado. Sr~ Presidente. fMllitô bem~ P3.tma's.l

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Coneedo
a pala'\Ta ao nobre Senador Ronaldo Aragão_ (Pau~.}
·
S E r não se encontra em plenário.
Concedo a palavra ao nobi:c Senador Eduard0. Suphcy.

O SR. EDUAROO SUPLICY (PT- SP. PronunCia- o

seguinte discurso. Sem reviSão dO oritdor.) - s~ _Presidente.,.
Srs:.. Senadores~ gostaria. inicialmente, de extemar meu..;; cumprimentos ao Dr. Guidc Faria de Camargo. que· bojf" está
o

sendo homenageado pelo Senaâo Federal. por se aposentar.
em função dos seus relevantes serviços. Dese.io. tamhém~agra
decer a atenção que demonstrou, durante esses dOL' anos
e mem que aqui estou~ porque sempre agiu com muita atenÇão
e respeito na Secretaria da Mesa.
~r. Presidente. Srs. Senadores. o Senador ESperidiáo
Amin. hoje_. mspirando-se inclusive na fonmt bíbti,_ca do jon:ia-

lista Gilberto Diinenstein~ procurOu diZer. rete-riD.do-se ao Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores. que não sabc:ria propriamente o que estaria fazendo e lembrou. questõc~
da Bíblia. DisCordo da manêira comn" GíJbenü Dlmen.."lelL
colocou a sua observação e reflexão e tenho a certeza de

que o tempo dirá de como Luiz Inãcio Lula da Silva sahe
muito bem o que está faZendo: acertou na sua decisão OC
realizar a ....Caravana da Cidadania •·. no sentido ·de proclani3i
à Nação. de condamar a todos para cerrarem fileiras na campanha contra a fome~ contra a miséria.

e

Eu gostaria de solicitar reQuerà à Mesa que sejam
transcrita-; nos Anais as matérias do jornalista Zuenlr Ventura.
publicadas nos dias 2~ 3 e 4 de m3.io,. sob o~ título~ "Lula,
um Peregnno em VISita à Terra Natal --Presidente do PT
chega ao sertão de Antônio Conselheiro e Padim ClÇO e é
quase celebrado como milagreiro: a chuva caiu~·: '"Dieta çla
miséria impressiona e comove Lula - Palma e chupa-pedra

O Sr. Ney Suassnna- Permite-me V. Ex" um aparte?

OSR. EDUAROOSUPLICY _:Ouço V. Ex-comprazer.
O Se. NeJ' Snassuna- Fiquei feliz em ver a participação
de V. Er na comitiVa e sua intennediação nesse encontro~
por uma razão simples: é uma pessoa do Sul que -viu a miséria
·e a calamidade que estamos vivendo e~ também. o universo
_que, quand(} _vislumbram<?s~ dá-nos ~_!é Veigoilha de sermos
-Oiasileiros. Quantas Vezes percorri aqueles- sertões e tive esse
sentimento de vergonha ao ver irtnãos nossos em- situação
tão calamitosa. Esse depoimento de V. Er é muito iriJ.põrlante
para todos nós. Por isto~ congratulo-me com V. Er

O SR. EDUARDÓ SUPLICY- Agradeço, Senador Ney
Suassuna. o seu testemunho.
Embora não pertencendo à região nordestina e~ poi"isso~
não a conhecendo tão bem quanto V. EX". náo é a primeira
vez que a visito_~ porque nunca tive a oportunidade de percorrê-la com tempo- particularmente o sertão -muito embora
o deseja$5e. Venho dessa viagem com o firme propósito"- de
voltar ao local para conhecer melhor e mais detalhadamente
toda aquela região.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, hoje o Senador Esperidiâo Amin lembrou uma passagem da Btblia, que eu gostaria
de relembrá-ia, que me chamou a atenção. Na Bíblia está
escrito que não se pode servir. 3o mesmo tempo. a dois senhores. E o próprio Presidente Itamar Franco~ em 1"' de agosto
de 1989., apresentou projeto de 1ei que -dispõe sobre os requisitos para o exercício dos cargos da diretoria e presidência
do Banco Central. Esse projeto - e já rOi aprovado pelo
Senado - em seu art. 4":
É Yedada a designação de pessoa que~ nos últimos
quatro anos. tenha exercido atividade com ou sem vínculo empregatfcio ou~ de qualquer forma~ colaborado
-com .a gestão ou administração de empresas integranteS
Qo sistema financeiro privado~ ou que opere nos ramos
de previdência ou seguro. bem assim suas coligadas
ou controladas. .,..,

Ora., essa era a intenção correta do Presidente Itamar
O Pieslàente Itamar Franco designOu para Ministro da Fazenda Eliseu Resende~ que tem obviamente um cargo superior ao de Presidente do Banco Centra]
e do Banco do BrasiL O Ministro~ então_~ viajã para: Wasbfugton. na. companhia do Diretor de Re_lªçõ~ Públicas da Cons~
trutora Norberto Odebrecht~ Rúbio Fernal Ferreira e, segunFran~ enquanto Senador.
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do informa O Estado de S. Paulo, hospedaram-se no Hotel
Plaza, em Washington. E vêm ocorrendo algumas coiricidências, porque têm --sido definidas prioridades governamentais,
tais como a concessão de empréstimo ao Peru, qu~ está relacionada a empreendimento da Norberto Odebrecht.
Há uma matéria da jornalista S.!lely _C<!ldas,~do_jornal
O Estado de S. Paulo de hoje, que diz O seguinte:

"O Ministro da Fazenda, Eliseu Resende, determinou prioridade rfas obras das usinils CQrlpnbá I, Samuel e Jorge Lacerda IV, que envolvem o trabalho
da empresa do grupo Odebrecht. Todas elas, mais a
Xingó, suspeita de superfaturamento, são executadas
por consórcio que inclui a CEPO, ligada à Odebrccht."
Ressalto, aqui, que precisaríamos melhor examinar esse
assunto. Tenho a certeza de que, amanhã, o Ministro Eliseu
Resende explicará se está ou nã9: have_nçlo um conflito de_,
interesse, um conflito ético que é, exatamentc, o que o então
Senador Itamar Franco, hoje PreSidente da República, tentou
evitár. Será que não es_taria ocorrendo agora?
··
O Senador Jutahy Magalhães informou-me que· procu-__
raria, o mais rápidO possível, dar uma resposta ao requeri-~
mento de informações, _gge_ ontc_g1__ f_2i apresentado por mim,
aqui neste plenário. Hoje, o Senador, atenciosamente, explicou-me que, por não ter ainda a informação, talvez possa
o próprio Ministro Eliseu Resende respOnder pessoalmente_
a essas reflexões.Pondero apenas que percebo um cQnflito de natureza
ética, no qual está envolvido aquele que, de ; 183 a 1990,
foi Vice-presidente do Conselho de AdministraÇão- de uma
das empresas principais contratantes do Governo Federal.
Espero que isso possa ser esclare;,:ido, para que não esteja
o Ministro Eliseu Resende envolvido ~m urna situ~ção tal
corno a descrita - e, novamente voltando . à_ Btblia_- por
aquele que disse que não se pode servir, ao mesmo tempo,
a dois senhores.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. ex• um_aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois nao. nobre Senador.
O Sr. Jutahy Magalhães - Eu estou chegando agora
no plenário, vindo de uma outra reunião, e -perCebi que V.
Ex~ fez uma -ãfifmação correta. Procurei _v. Ex• para dizer
que, infelizmente, eu não teria condições de- dar a-_respasta
que imaginava;- no dia de hoje. Eu_ tenbo___infonn_ações __ da
parte legal, da parte jurídica e da córreÇ30 ·era -aÇão nessa
parte, mas corno a indagação de V. Ex~ não __é_tanto a respeito
da legalidade, eu, infelizmente, sobre _o outro aspecto eu não
tenho qualquer inf6iri1ação ainda. Mas disse a V. Ex' _que
poderia, amanhã, quando o MiniStro -ãC{U1 estiver, fazer a
indagação diretaroente a S. Ex~ porque tenho a _certe_z_a de
que poderá dar as devidas explicações. Eu possuo apenas
algumas informações da área, jurídica e do aspecto legal da
propost"- o que, ao que parece. V. Ex~ não cOntesta. - -.
OSR.EDUARf'.;~, '!.,· l'-Mu. oobrigado.Euagradeço a atenção do Sen~ciur J,~iali.y Magalhães.
Eu gostaria de ver defctido o n~_q_uerimento para traiiscri·
ção-, nos Anais do Senado Fe-Uifal, das três matérias publi·
cadas no Jornal do Brasil, do jornalista Zue:oir Ventura.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SEN.
EDUARDO SUPLICY EM SEU DISCURSO:
. LULA, UM PEREGRINO EM VISITA
À TERRA NATAL
Presidente do PT chega ao sertão de António Conselheiro e Padim Ciço e é quase celebrado como mil_agreiro: a chuva caiu.

Zuenir Ventura
Feira de saiiiana, B-Ã-- DepoiS- de percoi-rer cerca de
1.500 quilometras em quatro estad9s e de fazer de quatro
a cihco comícios ou atos públicos por dia, em mais de 20
lugarejos, Luís Inácio Lula da Si)va chega ao fim da primeira
semana de marcha pelo sertão nordestino como candidiúQ
decLarado à Presidência da República. ''Quero ser presidente,
tenho interesse em disputar a convenção do partido e vou
fazer tudo para ser candidato'', declarou ao Jornal do Brasil.
"E se for candidato, não tenho dúvida de que s_erei eleito".
Durante toda a semana, Lula negou que a Caravana- da
Cidadaniª' fosse o início de su~ campariha eleitoral. Em Caniridé de_ São Francisco (SE), ele chegou a mandar r_etirar uma
faixa anunciando sua candidatura em 94. Por onde_ passou,
porém, foi sempre re_cebido como candidato e, às vezes, até
como presidente, Em alguns lugares, foi preCíso explicar porque o plebiscito não fez de Lula presidente.
O atraso dessa região não é só de informações. Do ponto
de vis_ta social, há milhares de pessoas vive-ndo cOmo no tempo
de Antônio Conselheiro, que há 100 anos entrava em Canudos.
Por coincidência, na quinta-feira passada, no momento
em que Lula fazia sua entrada triunfal na Nova Canudos,
urna chuva torrencial desabou sobre a cidade, que há trés
meses estava seca~ Velhos, jovens e crianças foram para ã.
praça celebrar Lula e a chuva. Cantaram e dançaram pela
dádiva divina. Houve até uma eucarística distribuição de pãos
aos sem-terra. A música- um ·saffiba-reggae lembrando que
"Canudos não morreu" - erÇt profana. A cerimónia, porém,
era religiosa. No reino mítico de Cõnselheiro, Padim Ciçó~
Lampião e Glauber Rocha, não existe acaso. Só milagre.
Choque- Lula saiu de Garanhuns na_segunda-Ieira passada às 9h e teve seu primeiro choque uma hora depois. A
sua cidade natal surpreende pela topografia serrana e pelo
clima nada tropical. Fica a 800 metros de altitud~. tem cerca
de 100 mil habitantes c é o lugar que pemaiiJbucanos e alagoanos procuram quando querem sentir frio. E chamada a Suíça
pernambucana.
Descer a serra de Garanhuns significa deixar _o agreste
a caminho do sertão, (ú.i seja, sair de Umã zona _ri_?iâ_e ainda
há Verde, apesar da seca, para -uma reg"ião onde tUdo é sec_o-,
até a vida. É assim na cidade com o irónico nome de Águas
Belas onde ocorreu talvez o episódio mais dramático da primeira semana de_ viagem. Poi.!~O ·antes, a Caravana foi parada
na es~rada por um ajuntamento de pessoas que se postaram
diante do ónibus carregando __faixas. Elas queiram mostrar
a Lula o estado de sua sede e desespero. Uma fjla_ de latas
de queró~~fle vazias à espera de um carro-pipa que pOdia
demorar até 24 horas. Era o Sinal de que estávamos entrando
na terra do sol e do absurdo.
A poucos quilómetros na serra de Garanh_uns, os, mananciais são fartos e de _excelente_qualidade. Com a água que
brota de duas fontes, fabricam-se duas prestigiadas marcas
de água mineral. Essa abundância existe ali há 500 anos e
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ninguém sabt: por que um exccçlente dessa água não vai ~-OlC·
nizar a sede que existe tão perto. Na falta de outras leis,
talvez foss_e o caso de recorrer à ld da gravidade.
Lula é logo cercado pelas 100 pessoas (ilegível). São m-oradores de lati, uma cidadezinha ameaçada por saques. Ele
praticamente não fala: ouve a pergunta. Virou_repórter. As
histórias que recolhe são terrivelmente repetitivas: filhos com
fome em casa. sede, falta de emprego. desespero.
Um desses personagens iria causar especiai-ÍinpreSsão -em Lula: um caboclo de 41 anos,l2 filhos c uma renda mensal
de Cr$600 mil. Diante dessas informações, _entrevistador deixou de lado a objetividade. c passou uma descompostura no
entrevistado: "O ca:ra. cõmo é que você faz isso? Ooze filhos?
Você tem quase a minha idade".
_
__
Dois dias depois, Lula ainda falava do personagem: uvacê se lembra daquele cara?'' Centenas de per!>onag~n~ igualmente trágicos tinham passado por ele, mas o pai de 12 filhos
e Cr$600 mil por mês talvez lhe evocasse uma história que
poderia-ter sido a sua própria, se não migrasse parã São Paulo.

"QUERO SER PRESIDENTE DO BRASIL"
A bordo d'.:· sua Caravana da Cidadania, o presidente
do PT, Luís Inácio Lula da Silva, assume sua ca_ndidatura
a candidato do PT à Presíd€:naa: da República. "Tenho um
partido político, tenho ulna central sindical, tenho a confiança
do movimento popular. tenho a Igreja progressista", enumera, para-mostrar a legitimidade de seu pleito. Mesmo confundindo seu sonho pessoal com o interesse do pais - ··o que
é mais útil para o Brasil: fazer uma campanha como essa
ou ficar falando via Embratel?" -Lula acerta no diagnóstico
da principal doença do Brasil: .. Embora tenha sido o país
..JUC mais cresceu neste século até a década de 80,_ a elite
dirigente não teve competêncfáParã diStribuir esse- crescimento", aponta. Por fim. afirma enfátiCo: "Não possO negar
que, se for presidente, po::.so mudar a forma de administrar
esse país. E tenho. como ninguém, condições de ganhar essas
eleições". Lula explica que a miseria na periferia de-s-ao Pai.llÕé gerada no Nordeste 4ue agora visita. E sonha com a instalação, no sertão, das agrovilas que viu na Alemanha, "com
casas decentes, irrigação, possibilidade na laV-oura, la?:er e
qualidade de vida''. Ele jura que assím, os nordestinos que
vivem mal em São Paulo voltam logo para sua terra. Nacapítal
paulista, assegura, há 1,7 milhão de indigentes.
- Você é o primeirõ candidato a se apreseni3.f como tal,
não?
_
-Acho ridículo o Fleury ficar dizeildo que iião é candidato, o Brizola negando a candidatura, quando todo mundo
sabe que eles são candidatos. o·Brizcila é tão candidato_que
passou 45 dias ra:zendO campanha pela televisão._Na última
semana, então, fez campanha explícita.
- Quem mais é candidato?_
__
-O Ciro GomeS é preten-SO càndicÍato, 0- Jàlme Lerner
também. Tasso Jciressati é prentenso ·candid<úo, assim como
Álvaro Dias, Sarney, Anto-nio CarlOs Magalhães. Todos são,
só que não assumem. A hipocrisia é geral, eu, ao contrário,
estou dizendo: quero ser candidato, quero ser presiderife da
República. E vou batalhar püra ser. E mais: não vou trãbalhar
a máquina do partido, vou trabalhar a sociedade.
- Por qne você fez tanta questão de dizer que não estava
em campanha?
_
-Porque, se fosse campanha convencional, não ·est(lda
sendo feita do jeito que está. O PT certamente não deixaria,
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os diretúrios estaduais c municipais int~rferiram c o~ deputados estaduais iriam impor as regras. além do mais. se fosse
uma campanha poHtica o povo não viria às tuas.
-Por quê?
-Porque ele não participa de campanha com um ano
e meio de antecedência. Ele está indo agora porque não viemos para pedir votos. A nossa campanha é contra a miséria,
contra a foine, é pela cidadailia. O-povO sabe:: também que,
não sendo campanha eleitoral, ele pode vir para as ruas sem
medo de ser pressionado pelos depurados, vereadores, pelo
prefeito ou pelo fazendeiro. fazendo-lhe propostas e promessas~ Outra coisa: se fosse campanha dcitoral. você acha, por
exemplo. que o prefeito de Glória ou de kremoabo, 4ue
ri.ão são do PT. iriam para o palanque comigo? Es~a 0- a g~ª-nde
novidade: nós estamos mudando o jeito de fazer política neste
país.
- ~as é claro que ''ocê está pensando em votos também.
-E claro que seu fizer bcm esse trabalho~ se eu tiver
competência. o movimento pode se traduzir em votos para
mim e o meu partido. É daro que essa simpatia. esse carinho
que renhoreccbido por onde passo - você ~ testemunha
--pode ~e transformar kgitim~mente _em voto~. O que é
mais útil--para o Brasil: faz~r uma campanha ~..:-orno essa ou
ficar falando via Embratcl?
- Como você tem- eftcorffr3d0 esse Brasil?
- A elite política brasileira fracassou. É :;ó pegar O!:- indicadores _suciais deste_ .século. Eritbora o Brasil tenha sido o
pais que mais crescco neste século at~ a década de 80. a
elite dirigente não teve compcténda para distribuir es~e crescimento. E não levou o Brasil a lugar ne~hL:InL
- O que você tem para oferecer a seus eleitores?
-Pouca gente conhece o. Brasil como eu. Não é por
mérito peSSóal. Ii.ão. É porque tive que criãr o PT, particípo
da _l_u_ta 9os scm~terra. sempre estive junto do movimento
popular. dos operários, das grandes causas nacionais. Não
coilheço o Brasil pelos livros ou pelas páginas dos jornais.
Eu conheci vivendo, conheço vendo. Não posso negar que,
se for presidente, posso mudar a forma de administrar esse
país. E tenho, corno ninguém, condições de ganh_ar essas elei- ··
ções.
__ Pelo tema que você escolheu - combate à miséria considerado chato, você não teme ficar falando sozinho?
-E muito mais difícil hoje tentaiem miniinii:ar esse problema. Não estou sozinho. Não sou apenas o Lula. Tenho
um partido político, tenho uma central sindical, tenho a confiança do movimento popular, tenho a Igreja progressista.
Há hoje milhares de pessoas por esse Brasil preocupadas com
esse_drarna. ~ão é um tema que envolve a minoria. mas a
maioria da sociedade. P_9Nue m~smo _quem está trabalhando
numã fábrica, ganhandO tn~s salários mínimos, não está comendo a comida adequada, não está mandando os filhos para
a escola, não está vivendo uma vida digna. Esse é o único
problema que afeta a maioria da população brasileira. Para
só dar um exemplo: em São Paulo há hoje 1 milhão e 700
mil pessoas vivendo em estado de indigência.
- E por que você não fez essa caravana Já?
-Acontece que cu acho que aqui está a origem da miséria_ de_-4i. O desprezo, o descaso com o que está acontecendo
aqui ~ que gera o que aContece lá. Qy.em está Já só vOlta
para cá se houver uma perspectiva de melhora. Espalhe por
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esse Nordeste agrovilas como as que vi ii.a Alemanha - com
casas decentes. irrigação, possibilidade na lavoura. lazer ,_qualidade de .,;da -para ver se as pessoas que estão na míséria
lã não voltam pata cá.

UFRR. _Há~ no entanto~ necessidade de m.Us recursos para
que ~ Universidade Federal de Roraima possa expandir o
Seu Campus. e equipar as bibliotecas e laboratórios. sem o
que não existe universidade.
A principal atividade da Universídade Federal de Rorai- Como se explica a resignação,. o &talismo com qoe
ma é o ensino de graduação,_ somando-se 14 -repitoessas pessoas aceitam essa situação?
os atuais Cursos: História, Geografia. Matemática. FíSica. Quí-Esse povo ainda guarda a pureza c:!e dizer que as únicas
coisas que não fazem é matar e roubar. E uma éti~ inacredi- mica~ Ciências Biológicas. Letras~ Comunicação Social. Admi.::
táveL Como é que alguém. três -aias Sem comer é capaz de -· nistração. Economia, Ciências Contãheis, Direito. Engenha·
ria Civil e Antropologia Social. Dominada pela consciência
dizer: ''"Não mato e- não roubo.~ resto e1,1_ fa9>··. _O que é
o resto? Nada. Mas um dia a -casa cai. (Znenir Ventur•) - · de servir ao desenvolvimento da sociedade de Roraima~ a
UFRR tem por lema a democratização do acesso~ de tal fOTina
que a maioria dós alunos é ·con..,o~tituida de trabalhadores, dos
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
quais 55% correspondem a professores de lo e 2~ graus que
a palavra ao nobre Senador João França.
lutam para conseguir a habilitação.
O SR. JOAO }"R.-'I.NÇA (PDS- RR. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, SI"'" e Srs. Se~mdorcs~ o desenvolvimento auto-sustentado da Amazônia. de que; tanto se
fala atualmente~ só será possível mediante o conhecimento
de seus diferentes ecossistemas. O que significa que. sem conhecimento científico da sua rica fauna e flora. não haverá
condi,&_õcs de se '\-"iabilizar a exploração ecoifõmic3. dO
potenciat de forma a preservar a regiã6 dos predadOres de
todos os tipos. A obtenção dos conhecimentos científicos adequados impõe o fortalecimento da pesquisa mediante o fortalecimento das universidades federais da Amazônia.
Com recursos e meios adequados. as universidades federais lá existentes poderão desenvolver PeSquiSas -em preservação ambiental, produção mineral sem o uso de substâncias
químicas nocivas (como o mercúrio, empregado na purificação
do ouro)~ reflorestamento. povoamento dos rios com espécies
típicas da região e adaptação de espécies de outras regiões.
A madeira, as essências florestais, os minérios, os_ peixes e
até os animais, além de excelentes manchas de terras, estãO
à espera de expJoração racional adequada.
Entre as universidades federais da Amazônia~ cumpre-me
destacar o trabalho pioneiro que vem realizando, com grande
esforço~ a Universidade Federal de Roraima. única universidade brasileira locali.zada no hemisféiio Norte. Criada pela
Lei n'" 7.364, de 12 de _setembro de _ J985~ e institul~a pelo
Decreto n" 98.127, do Presidente José Sarne~, a Unive:rsidãde
Federal de Roraima foi implantada em 1989. quandO passou
a contribuir para o desenvolvimento do Estado que aqui tenho
a honra de representar. fonnartdo mão-de-obra especializada
em todos os setores: educação, saúde_, técni~administrativat
etc.
·
-A UniVersidade Federal de Roràllna eniPenba-se p3ra
se transformar em centro de excelência aC:adêmicá no extremo
norte do Brasil~ graças ao trabalho árduo e dedicado de um
grupo de abnegados. Para isso, ê preciso venCer ]rrevenções
e preconceitos arraigados daqueles que não acreditam na possibilidade de se disseminarem centros de pesquisas do mais
alto nível em regiões pioneiras~ como <.. nóS'sa.
Porém, ao comemorar o terceiiO~ à:ôiVersãrio de suã implantação~ a Universidade Federal- de Roraima conta coni
14 cursos_ de graduação, 15 cursos de extensão~ 1 curso de
pós-graduação e 3 ·~campr' avançados em municípios do ln te-·
rior do Estado. A Biblioteca da Universidade tem sido alvo
de atenções especiais~ sendo seu acervo permanente razoaVelmente enriquecido e suas instalações aperfeiçoadas. Um complexo de sete laboratórios (biologia~ química. física~ cartografia e planejamento gráfico~ técnicas de fedação~ informática
e contabilidade~ audiovisual) valorizam a base científica: da

nco

A administração da Unive:rsidade Federal de Roraima
está preocupada com a permanente ampliação do acervo da
Biblioteca, bem assim com a melhoria das condições de ensino.
Por isso, empenha-se em adquirir equipamentos necessários
ao desenq>enho de melhor qualidade do ensino. adquirindo
microscópios. mimeógrafos, fotocopiadoras~ retroprojetores.
episcópios, projetores de slides, mapas. máquinas de datilcr
grafia, pranchetas. microcomputadores, aparelhos de TV e
vídeo, antena parabólica, jornal-laboratório. câmara escura,
etc.
Não há outro meio de se elevar o nível de qualidade
do ensino senão mediante o emprego de corpo docente qualificãdo. A UFRR conta com professores em regime de dedicação
exclusiva e admitidos por concurso público. A preocupação
tem sido a de aprofundar os seus conhecimentos em cursos
de pós-graduação no Brasil ou oo exterior~ Atualmente~ 30CU
dos professores da UFRR f~m m_estrado e doutorado no
Brasil, na Venezuela, na Itália, no Canada. nos Estados Uni-dos e na Inglaterra.
A UniVerSidade Federal de Roraima nasceu com a preocupação de servir à comunidade para a qual foi cri-ada. Os
cursos que oferece procuram atender às reais necessidades
-do mercado de trabalho regional. preparando profissionall.competentes e conscientes de suas responsabilidades sociais..
A adoção dessa filosofm capacitarã cada um desses profi~
sionais a conhecer os modelos de desenvolvimento url?ano~
industrial e- da ocupação de espa:çb mediante a expansão da
_fronteira agrícola e da exploração racional dos recursos minerai;;~ de maneira a preservar os interesses da comunidade.
.Sr. Presidente. Srs. Senadores~ o Estatuto da Uffiv.e!-sidade Federal de Roraima proclamá sua vocação pelo desenvolvimento regional e a preservação do meio ambieDte, Tal
compromisso~ voltado para os interesses da comunidade a
que tem de servir~ condic:iona todas as atividades acadêmicas
aos valores relacionados com a preservação dos aspectos ecOlógicos e culturais daquela região.
A administração da Universidade teve~ por isso mesmo_..
a preocupação de suborrlinar a pesquisa e a extensão aossuperioreS infereSses da coinunidade a que se destinam. A
UFRR está atenta para suas responsabilidades estratégicas
na investigação cientfficil da "ariada região amazônica. Como
é notório~ Roraima registra rita e diversificada riqueza geológica~ verificaiido-se em seu subsolo jazirlas minerais de grande
importância econômiCa, tais como ouro~ casslteiita~ Uiân1o.
diamantes. entre muitos outros. Seu território enVolve coro plexos ecossistemas cuja biodiversidade ainda não e ·conhecida~
Sendo habitado por numerosas comunidades indígenas- ma-
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cuxi, wapixana, tatircpang, ingúikó, mayongong, _wai--"?~ai,
O pi'!meiro "indexador obi{gat6ri0 do País data de 1958.
wairniri-atroari c ianomârni.
Tinha por ohjetivo corrigir o capital fixo das empresas. Em
A administração da UFRR está consciente da comple19("2, a Caixa Económica Federal passou a utilizar como indexidade das relações do setor geológico com ecos~temas_ e
xador para os seus empréstimos habitacionais o Salário mínidas comunidades_ indígenas com a economia, a sociedade e
mo. Como não havia uma regra definida de reajuste salarial.
o Estado, e advertida para o papel importante que_está resero Governo arbitrava o índice de correção.
vado à pesquisa científica de-ntro desse universo.- ESta é a
No período "revolucionário''. coube aos economistas ROra_zão principal por que coloca-suas estruturas-e recur~9s humaberto Campos e Octávio Gouvêa de Bulhões generalizar o
nos para enfrentar tal desafio. Nesse sentido, foi criado um
processo.
curso de pós-graduação cm_ Metodologia de PesqUiSa. Sua~
A idéia central era a de preservar o valor monetário
Faculdaâes e seus Institutos são mobilizados para c!_ç_senvoidos financiamentos habitacionais que historicamente vinham
verem proj&ros de investigaçá~. _ao mesmo te.IÍ)pO :~:m- que
sendo corroídos pela inflação.
se constitui um Centro de Estudos Ecológicos com a preocu- _
A corrosão dos recursos inviabilizava a manutenção de
·
pação de obter resultados a curto prazo.
um programa habitacional que pudesse resolver ou, pelo meConferiu-se prioridade â pesquisa básica e aplicaria Coni
nos, minorar a situação dos ·'sem-teto" no País. Dessa forma,
vistas à' geração de tecriologia apropriada ao desenvolvi_mento
foj desenvolvida a idéia de criação de um sistema de corre_ção
regional. A pesquisa educacional está voltada para a- busca
monetária _que pudesse manter o valor real dos recursos que
da educação ·e do educador que tenham condições de gerar
seriam aplicados em programa habitacional a partir de 1964.
conhecimento adequado aos grupos étnicos existen~es. 'No
A correção monetária. como é hoje conhecida. foi insticampo da extensão, a Universidade Federal de Roraima e~ta·-~- _ tuída pela Lei n" 4.380. de 21 de agosto de 1964. que criou
belcceu proveitoso intercâmbio com as comunidades da re- _'
o Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e o Banco Nacional
gião, buscando reciprocidade com o meio em que a tua, pres-·da Habitação (BNH). Inicialmente, a correção monetária incitando conhecimentos e técnicas sistematizadas c recebendo
dia apenas sobre os contratos de financiamento para a- aquiside volta infOrmações e demãndaS que realimenta:ril suas ativição da casa própria, e tinha o intuito de preservar o valor
dades de ensino c pesquisa-.
monetário da aplicação, para que o BNH e o SFH pudessem
Desta forma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os cursos
continuar a financiar novas unidades habitacionais com o re· _
instituídos pela Universidade Federal de Roraima- que tem
torno dos financiamentos cfetuados, evitando, desta forma,
como Magnífico RCitor o professor José Hamilton Gondim
o ocorrido com a carteira habitacional da Caíxa Econõmica
Silva- destinam-se a formar-profissiOnais com talerito para
Federal, que teve os seus recursos ··comidos" pela inflação.
a pesquisa, para a exploração dos novos rumos do conheciCofrt o advento da correção monetária seria possfvel,
mento, sem perder de vista o essencial de sua exísténcia,
acreditaVam _os -seus idealizadores, atingir o objetivo fundaou seja, servir ao Brasil, à Amazõnia oà comunidade que
mental .do Sistema FinanceirO da Habitação, que era o de
a abriga.
suprimir o déficit habitaCional exist~nte no ·País nos anos 60,
Desta tribuna, dirijo" veemente apélo ao Presidente Itae qUe hóje está ~nda mais agravado. Esse déficit era resultante
mar Fran-co, tão sensível às questões que afligem nossos comda crescente urbanização verificada a partir da década de
patriotas mais sofridos, para que não esqueça os que estão
50, provocada pela industrialização e pela total ausência de
defendendo nossa Pátria lá no extremo Norte, liberando recuruma política habitacional.
sos para o desenvolvimento das universidades federais da
A. concção monetária, ao permitir a _Il}~_n!Jtenção do valor
Amazónia, para as quais está destinado papel relevante na
montetáriô das aplicações do SFH, teve !l1l1 papel extremª-exploração daquele universo ignoto.
mente importante no início de sua írriplantação~- ao propiciar
Era o que eu tinha a dizer.
a resolução de um problema de desemprego de ordem conjunO SR. PRESIDENTE (Çhagas Rodrigues) - Concedo
tural que se verificava em função da política de reajustamento
a palavra ao nobre Senador Alvaro Pacheco.
económico empreendida pelo Governo Castello Branco.
Ela foi criada pat-a corrigir co~ti'atoS anuais _quando a
O SR. ÁLVARO PACHECO (PFL- PI. Pronuncia o
inflação anual estava em queda. Funcionou de forma adequase.guinte discurso.)- Sr. Prcsidcnte, __sr~~ e .Srs,__ Senador~s,
da quando a taxa inflacionária não ultrapassava os 25% a.a.,
não sou economista. nem expcrt cm finanças públicas e-privamenor
que a taxa mensal de nossos dias. O problema da
das, mas apenas um leitor assíduo c curioso de matérias cconôcorrcção monetária entre nós reside _no fatO de ela ter virado
micas, além de sofredor. _perplexo. comC? toQo_ br~sileiro, da
um inStrUmento de Üso instantâne-o e universal. aliás, único
aflição inflacionáfia que nos pune c atormenta em níveis insu.:
Ii.o
mundo moderno. que serve para c:orrigit toda e qualquer
portáveis já há quase quatro décadas, sem remédio e com
operação econômica co~ o único objetívo de anestesiar os
explicações que em nada resuitam.
efeitos da inflação.
Quase uma dezena de governos. inumcrávei,s planos, teo_ O primeiro indexadôf ·monetário- Cri-adO foi a Unidade
rias econômicas sagradas para os seus sacerdotcs~_!!QS castigaPadrão de Capital - UPC. Os índices de variação da UPC
ram inocuamente nestes anos irltúmináveis. Mas parece que
há um virus, tão resís6!nie. -Solerte; mortãl c mutante como_ - reajustavam trirriestralmente os depósitos de poupança e· -as
o vírus da AIOS, referido a cada instante enÍ editoriais e
prestações da casa própria·. O reajustamento da casa própria,
estudos técnicos como' o cerne e o agente- indest~J.!_t!Xilda _ em função dos salários serem corrigidás anualmente, passou
inflação. Esse vírus, no meu entender, é a correção niõOc..IDià.. :- a ser anual na mesma progressão da UPC: Posteriormente,
E sobre a correção monetária que g9_st_aria h9}~_~_.Qçsta o Governo. para financiar o·déficit público, lançou as Obrig<:J.~
tribuna, como curioso e leigo, repito, de alinhavar algumas
ções Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, com a
·considerações, chamando a atenção dos Srs. Senadores para
mesma variação da UPC. Introduzida a ORTN nos contratos
o assunto.
de financiamento com recursos administrados pelo BNDES.

e
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esse indexador passou a ser adotado praticamente por tOdas
as instituições finançciras.
--- ----A correção monetária passou a ser aplicada na reavaliação
do ativo imobilizado das empresas~ nos débitos fiscais e contribuições prcvidenciárias, nos aluguéis residenciai_s e não residenciais e no capital de giro das empresas. entre tantas outras
aplicações. E aí Começou a ciranda e o desastre,
A partir de 1966. as Obrigações ReajUsta veis-do Tesouro
Nacional passaram a ser corrigidas mensalmente. tendo por
hase a variação dos Índices dc ..Preços por Atacado (IPA).
A correção monetária Oaseada. nas variações da ORTN vigorou até o Piano Cruzado, quando esse título foi substituído
pela Obrigação do Teso_uro Nacional-~QTN. que não tinha
nenhuma característica de indexador. O Plano_ Çr~4ado imaginava o País com inf1ação zero e. assim. elim_inava-se a corrcção
monetária. No lugar da "corrcção ... criou-se· u-ma '"'tahlita".
que dcsindexava as operações financeiras em 1_98_6,
Com o fracasso do Plano Cruzado,_ c:r_eio que pela sua
não correção no_ de.vído tempo. volta a corrcção monetária
em 19g7 sob a forma de Unidade Rcferencial.de PreçosURP. derívada do Plano Bresscr. que reajustava· os saláriOS"
em decorrência do.s índ_ices inflacionádo~. - ·
Com-os pífio~ e inócuos Planos "Feijão_com Arroz" e ..
"Verão'·. do Ministro Maílson da Nóbrega. reaparece à corre- ção monetária sob a form<:~. de Bõnus do Tes.ouro Nacional
- BTN, com variaÇão mensal_ e_ pc BTN fis-ca,l, com variação.
diária em 1990.
Numa reedição clara desses inócuos plarlos dos Ministros
Mat1son da Nóbre:ga e Marçíjio__ Marques Moreira, o BTN
foi extinto cOm ó Plano Collor II. que criou a taxa referencial
de juros mensal e a taXa refer-ertCiãl de juros diária, que acabam
de ser extintas ou modificàdas pelo Govei"no_ Itamar Franco.
em medida provisória. Na Revista Veja, que drcula esta se:mana, o Deputado Delfim Netto faz uma lúcida~ realista análise
do Plano Itamar.
Além desses dois indexadoreS. a- ~.CPnÔmi.ã na:CioilafCÕ-nta. ainda, com a Unidade Fiscal_de Refer~~-iu, com -a UPC
e com as NTN (Notas do Tesouro Nacional).- OUtroS indiCadores de preços existem na economia-~ a- sabr.:r: IPCA, da
FIBGE. ISN, da FIBGE, !CV. do DIEESE.ICV. da Classe
Média-Ordem, !NCC. da FGV, CUB, do SINDUSCOM,
!PA, da FGV, IPC, da FGV. JGPM. da FGV e INPC. da
FTBGE, eritte outros.
O que significam e para que· servetiYesses índices? Acho
que, simplificando, servem para uma grande confusão econô_mica c financeira, sem paralelo em nenhum país desenvolvido
e sadio economicamente.
Apesar do uso de todos_ esses indexadores, a variação
ac_um_ulada_ ela correç~o monet~ria de J96i a Í9_9i foi de
144.830.660.195,28%, contra uma variação da ·inflação para
o mesmo período. medida pelo TGP-DI da-FUndaÇãO -Getúlio
Vargas. de 1.825.059.944.842,56%. A perda acumulada do
poder aquisitivo da moeda, no período, foi de 92,06%.

A maior erosão do_poder de compra da moeda ocorreu
no ano eleitoral d._c. 12_89, 62,12%. Esses dados, levantados
pela Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto
em março de 1993, mostram que mesmo uma economia superindexada como a brasileira não pode competir com a inflação.
O problema da manutenção do valor real da moeda é
antigo e teve o seu ponto crítico após o término da I Guerra
Mundial, erry razão da explosão inOacioriáfia ocorrida na Alemanha, na Austria c na Hungria.
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A esse respeito convém citar Gasten· Jéze em sua obra
·''La Monnaie de Paiment". que diz:
"Contra esse risco formidável de depreciação da
moeda e. sobretudo. do papel moeda, parece ser necessário um meio de segurança, que é a estipulação de
pagamento em moeda ouro,_ em_ moeda-sã,_ dos juros
e -do cap_i,tal dos "títulos da dívida púhlica. O Estado :
tomador·de empréStimo deve ter um compromisso ror.:
mal. por uma cláusula expressa, de pagar. em moeda
ouro. ou no v.alqr da moeda ouro, ou em sã moeda
.estrangeira. os encargos em cada vendiile"i"tto~ e-o Capital no dia estahelecido para a amortização".
Como vemos, a icléia de reajustar valores contratados
não é ·nova.
· O reajustamento dos valores contratados por um determinado índice de preços previamente estabelecido foi explicitamente proposto por John Wheatley especialista inglês cm assuntos monetários. e defendido por Alfred Marshall (Principies ofEcon_or:tics- P~incípios de Economia. 1947) e Irwing
F1sher (A stattsttcal relat10n between unemployment and price
changes -Uma relação estatística entre desef!1prego e mudanças de preços. 1926).
Milton Friedman. em seu artigo Monetary Correction,
publicado em 1974 pelo American Enterprise Institute. recomendou a indexação como melo de facilitar o combate à infla~o.
Argurrrenta.va que a indexação dos títulos da dívida pública.,. das faixas do imposto progressivo sobre a renda e dos
depósitos, certamente reduziria o ganho fiscal que o Governo
tem com a inflação e que, com isso, a propensão de o Estado
utilizar o processo inflacionário para financiar os seus gastos
seria reduzida.
·Explicava. também, que o combate __à inflação em uma
economia indexada é mais fácil, porque evita os problemas
causados pela defal:iagem de expectativas. A indexação, segundo Friedman, eliminaria a interveniência das _expectativas inflacionárias e, assim, evitaria que -os custos reais dos fatores
_de produção acompanhal:isem as flutuações dos preços dos
produtos.
Com a introdução de um sistema de indexação_ real, seri.a
possível evitar a crise transitória de estabilização que normalmente ocorre nos processos de combate à inflação.
A indexação recomendada por Friedman não é encontrada em nenhum país. Normalmente, e com freqüência, são
encontradas indexações defasadas. ccimo é o caso do BrasiL
Essa indexação, como salienta Daniel Valente -baiiias-; tr-aZefeitos bastante diversos- da indexação em bases cori·entes.
"A. indexação defasada, ao invés de eliminar a interveniêricia
da inflação_. passada na formaç-ão dOs pi'eçoS~ qUe -em Uma
econoJUia não indEixadà se dá via expectativas- inflacionáriaS,
justamente institucionaliza esta int_i;:orvenção; torhando.desas1:1osas as conseqüências do combate à inflação sobre o produto
e·o emprego."
Friedman. posteriormente, reconheceu que, caso a economia sofresse um choque de oferta, realmente seria preferível
que não houvesse uma indexação perfeita.
Friedman recomendou o usQ da indexação corno receit.a
de estabilidade devido ao comportamento da economia nos
anos 60, que reagia bem às políticas de estabilização quãndo ·
a economia era indexada (o Brasil é um e~emplo do sucesso
dessa politica).
Na década de 70, a situação se inverteu e se pódé visua_
lizar o lado nefasto da indexação.
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Os efeitOs da indexação passaram a ser a grande preocupação dos economistas na década de 80, apesar de~ como
já disse, apenas o Brasil, no mundo inteiro, adotar·a col-reção
monetária.
Vejamos a opiniào de éilguiis econOmistas a respeito da
indexação.
Jo Anna Gray, em seu estudo intitulado
lndex~
tion - a macrocconomíc approach" (Joti.mal of Monetary
Economics2, 1976, p. 221-35), C:onclui que a indexação, embora·· isole a economia das perturbações .monetárias, exacerba
os efeitOs dos choques de oferta sobre o emprego e ó produto.
O estímulo- à indexação depende da variação e não do
nível inflacionário; em presença de chÕques de oferta, o eSquema ótimo de indexação não rteutraliza completamente as perturbações monetárias. Dessa forma;--Urna pollticã de estabilização que aumente a variância da'iiifh.Çâo, trãrfã, sem dúvida,
um aumento de custo para a economia. Os economistas são,
parece, uma espécie de sábios modernos, sem sabedoria prática e talvez com pouco bom senso.
No campo jurídico, convém citar--o Prófessol- FCinando
Fueyo Laneri, que em seu livro "Correção-Monetária y Pago
Legal" diz: "se o pagamehlo é a prazo-. com niOeda desvalorizada, atualiza-se o valor correspondente com o funda_mento
principal de ser requisito legal do pagamento, qualquer que
seja a fonte da obrigação monetária". O Professor chileno
trata, preferencialmente, do caráter fiscal-da correçã-o monetária para pagamentos em atraso com incidência de multas.
juros de mora, etc.· (Lcgislación Casuística, etc.).
Mas não há corrcção monetária generalizada para a economia chilena ·como eXiste no caso brasileiro.
Segundo Letário Jans~n (Crítica da Doutrin_<l da Co_rreção _
Monetária Casuística - Companhia Editora Forense - Brasil, 1983): ''A aplicação da doutrina da correção monetária
acarretou, em suma, a perda da eficácia da ordCm monetária,
com reflexos desastrosos sobre a validade da moeda nacional.
Perdendo a Nação a fé e a confiança em sua unidade monetária, instituindo-se um sistema iníCjuo- de duas mOedas. e
ficando claro, a partir de um determinado momento, que
o poder aquisitivo é mero pretexto para a valorização de certos
créditos, a moeda nacional deixa de ser adotada como padrão
de valor, passando esse papel a ser desempenhado pe~a moeda
estr~geira, com perda da própria identidaç!.e nacional".
E óbvio que um país sem moeda nacional não pode sobreviver e crescer. Hoje, no mundo, talvez só o Brasil e a Rússia
não possuam o que se pode chamar de moeda real.
Roberto Campos, ao defender o uso da correção monetária, enxergava-a, em 1970, "como instrumento de múltiplas
finalidades, entre as quais seria quase desnecessário ressaltar
a recuperaÇão do prestígio dos títulos públicos, o estímulo
à poupança, a eliminação do atraso no pagaiTie:nto de impostos
incentivados pela espiral inflacionária e a defesa das empresas
contra a ilusão dos lucros contábeis quando os ativos estavam
com seus valores defasados".
Hoje, o Deputado Roberto Campos, cofio fez em tempos
passados o Dr. Bulhões, repudia a aplicação da correção monetária generalizada, que passou a ser um instrumento "rea.Iimentador da inflação". sem ser a sua causa.
A mais recente _crítica à correçâo monetária foi feita f>elo
economista Paulo Rabello de Castro, cm entreVista à Revista _
IstoÉ, de 3-3-93:
·

'·W-age

"O Brasil vem de um processo de colonização ibérica, vem de uma mentalidade escravocrata e até hoje
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a casta superior ainda se vê muito diferente do resto
da população. O Brasil sempre teve o governo como
motor do des_envolvimento, fazendo tudo, intervindo.
Não existe possibilidade de fazer com que o povo
cresça se cada parte não crescer, se o brasileiro não
melhorar. AléJ!l do mais_, o Brasil inventou a_correção
monetária, que é a principal razão da crise econômíca.
O Brasil quis tapear o certo, o que é uma característica
brasileira. O certo é t~r uma moeda que valha o seu
valor. Se tiver alguma inflação, qUem tiver moeda vai
sofrer a sua desvalorização. Mas no Brasil inventou-se
uma maneira de tapear a sua ,própria inconseqüência:
Os economistas têm responsabilidade nisso. Estas observações o Dr. Bulhõesfazia_à_ sua própria invenção.
A correção monetária foi invciitada para corriiir con~
tratos anUais quãrido a inflação anual era menor do
que a inflação mensal de hoje. O problema é que a
correção monetária vii-ou um instrumento de uso instantâneo e generalizado, que serve para anestesiar perdas da inflação. O Brasil é um país acometido por
um processo de sem-vergonhice aguda, e a taxa de
inflação é a taxa de sem-vergonhice nacional. Os brasileiros hoje estão doentes, perplexos. massacrados pela
r~cessão crónica e ao mesmo tempo pagando pela inflaçao".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a inflação é o ópio da
economia. O remédio pretensamente encontrado, chamado
corre_ção monetária. após uma fase _de relativo sucesso, mostrou-se um instrumento incapaz de combater a inflação; ao
contrário, passou a realimentá-la.
Essa realimentação se faz presente no anúncio da taxa
mensal de inflação, que gera novas expectativas de aumento
de preços, tornando impossível um combate efetivo a esse
câncer que corrói a economia do pars·, mesmo nas rriedidas
ora propostas pelo Presidente Itamar Franco em seu plano
quase "feijão com arroz".
Hoje, já não há mais nenhuma preocupação teórica com
os efeitos da correção monetária, pois todos sabem que eles
são perversos.
O importante é combater e eliminar a inflação, não arranjar um pretenso antídoto para amenizar os seus efeitos.
Entre nós, o processo inflacionário se prolongou e manteve a ilusão de progresso económico com a-ajuda da correção
monetária, só aplicada no Brasil.
_
_
O engodo de famílias, empresários e governo, de que
a correção monetária sustentava o valor da moeda, e dá um
falso rendimento mensal à poupança, levou a Nação ·a fazer
o jogo da inflação, retardando o seu combate sério e a retomada do crescimento económico.
A saída só poderá estar na sua abolição. Como, não
sei. A correção monetária e a inflação são hoje, no Brasil,
irmãs xifóp-agas. Eliminando a correção monetária, os produtores que atualizam os preços dos seus bens e serviços durante
todo o mês, em razão de especulações sobre a taxa futura
de inflação, se verão obrigados a interromper esse círculo
vicioso. Os trabalhadores poderão, também, interromper a
corrida dos salários ãtrás dos preços.
-St. Presidente, Srs. SenadoreS:
Acreditamos, como a maioria das pessoas sensatas. que
a indexação geral da economia brasileira é uma forma diabólica de eternizar a inflação sem equacioná-la e resolvê-la.
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O que é pior, os índices de correção monetária, devido exatamente esta tribuna para dar voz àqueles que não a têm,
a manipulações feitas pé'lo Governo, acabaram por registrar para fazer ouvir aqueles a quem se esquece.
E por isto que abrimos nosso gabinete para receber _os__
resultados inferiores aos da inflação, o que acaba por inibir
a poupança e incentivar--o consumo, jogando, assim, maiS prefeitos, as lideranças comunitárias, os representa-ntes da
sociedade civil. Estamos abertos e somos. recepfiV"os àS boas
combustível na explosão inflacionária.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, fica aqui, assim, com estas idéiaS- que realmente visem contribuir cÕITi o País e com a
observações, a minha sugestão para o GoverJ?O prOCurar seria- região. Venham de onde vierem, mas que caminhem para
mente, com os seus técnicos, economistas e forinulad_ores eco- . um ponto Ú!licO qnde se procure o bem-estar do povo e o
nômicos e, acima de tudo, com bom-senso e uma visão prática engrandecimento do Brasíl e-do Estado do Amazonas.

e realista da economia brasileira, de sua interação com a economia internacional ~ do dia a dia do povo, urna solução
para a famigerada correção monetária, flagelo de todos nós.
Como disse o ex~Ministro, Deputado Delfim Neto, ou se acaba
com a correção monetária--e a inflação em Uin día e de uma
só vez, ou não se acaba nunca.
E não poderíamos concluir sem chaina:r_a_ ateitção- dos
Srs. Senadores para ressaltar que o único momentO" em que
realmente se anulou a inflação por um bom tempo foi quando,
no Plano Cruzado do Presidente José Sarney, se eliminou
a correção monetária. Infelizmente, parece-me, pressões e
interesses políticos inconfessados, irresistíveis e-ítJcoiltroláveis
sobre o Governo, impediram-no de ajustar e adaptar o Plano
Cruzado no momento preciso, o que talvez lhe desse sobrevivência e resultasse, cem certeza, no sucesso do único plano
económico dos últimos tempos a empolgar a população brasileira e a acabar, -pelo menos temporariamente, com a correção
monetária.
Muitó obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ç)lagas Rodrigues) -: Concedo
a palavra ao nobre Senador Carolas De'Carli.
O SR. CARLOS DE'CARLI (PPR - AM. Pronuncia
o seguinte discurso.) ~-sr. Preside.rlte, Sr"" eSrs. Senadores,
semana passada, tive a honra de receber prefeitos municipaiS
do Estado do Amazonas, que muito orgulhosamente represento neste Senado Federal, levando-os,_ com seus pleitos,
à presença de Ministros de Estado._
Um desses pleitos, que me pareC_eu duplamente oportuno,
surgiu exatamente desse conta to dos prefeitos co"Ih 6 SeiúidOf,
quando discutíamos saídas para a grave ca.Tarilldade que castiga
as populações ribeirinhas do alto e médio Solimões e do alto
Purus e Juruá. Essas populações, que vivem em dificuldades
tão grandes e tão _constantes como os próprios rios que lhes
atraíram para suas margens, enfrentam agora seus piOres momentos, com a subida das águas num ritmo superior a cinco
centímetros diários_._
Para que V. Ex~! tenham uma melhor idéia _da situação
da região, informo-lhes que em Coari, município amaiOnense
do médio Solimões, as águaS já estão mã.is-de 16 metros acima
de seu nível normal. Is'to equivale a um edifício de cinco
andares! E ainda faltam quase dois meses para que a cheia
atinja seu pico.
Acrescente-se a isto a "ím.ensidão da área rarefeitamente
ocupada por essas populações o que faz com que certas comunidades distem mais de cinco dias de barco da sede municipal.
É lamentável~ mas· essas pessoas ficam ilhadas e esquecidas
quando o rio ocupa suas pequenâs lavouras de_ subsistência,
onde produzem mandioca, banana e outros legumes para alimentar suas famílias.
Esse esquecimento, Sr. Presidente,.Srs. Senadores, este
parlamentar não pode, não deve e não quer aceitar. Ocupo

. ~ as i(!éias, se bem que impor_tanies, não conseg~:~ern
sozinhas enfrentai" calamidades, reduzir carências, dissipar as
angústias que se abatem sobre aquelas comunidades. É preciso
- ·
que haja uma -aÇãô -urgente! -E essa ação deve ser urna_soma de vontades representada
pelª firme decisão polítiCã" de socorrer aquelaS comunidadeS
amazonenses, mas sobretudo brasileiras como qualquer um
de nós.
Foi no sentiBo de sornar politíciiiilente para SolüCió'nar
o grave momento que aflige a minha gente do Amazonas
que 1 juntamente com o Prefeito Odair CarlOs Geraldo, de
Coari, batemos à Porta do Ministro da Justiça, o nobre Senador Maurício Corn~a. Nas mãos, conduzíamos um pedido que,
a um tempo, solucionava dois grandes problemas. Pedimos
equipamento, especia-lmente barcos e aeronaves, apreendidas
pelo Departamento de Polícia Federal, em sua luta incessante
~"Qtra .contrabandistas e narcotrafic3ntes na Região AI_lla~ô
nica. Equipamentos esses que se deterioram e, abandonadõs
em arlcoradotiros ·ou campos de poi.iso, acabam vítíln3s do
desgaste provocado pelo tempo ou do vandalisnio de maus
brasileiros que se aproveitam da situação para furtar-lhes motores e peças, danificando-os por vezes irreversivelmente. Em
Benjamin Corista-nt, há três hidroaviões nessas condições, como há outras aeronaves e embarcações apodrecendo por toda
a Amazónia. Não é correto que se permita a continuação
desse estado de coisas. É até mesmo perigoso, pois esse mesnio
equipamento pode cair novamente em mãos criminosas, coirio
já aconteceu cOm cocaína apreeri.dida, que desapareceu de
dependências policiais em plena Manaus!
Mas esse equipamento não seria transferido para o patririiÔhio-das prefeituras. Ele seria posto à disposição delas mediante duas condições essenciais:
1 - Que a Prefeitura se tornasse fiel dep-oSifária dãqi.tele
bem;
~ 2 :.._Que a prefeitura arcasse com a recuperação, manutenção e operação dos equipamentos que lhes fossem destinados.
São condições que apresentam a dupla vantagem de resolver ta1_1to o problema das pre'feituras que não têm meios de
a~quirir esses equipamentos de que tanto necessitam para
atender suas comunidades, especialmente diailte- ae unia i:afamidade como a que vive atualmente o Amazonas, como o
pr9b}ema do próPrio Ministério dã Justiça, que-nãõ tt::in-como
guardar esses equipamentos apreendidos e muito menos co_nservá-los.
O me~riíS~o-não é, sequei, inusitado, vez que um aviador que relevantes serviços presta às populações amazônicas
conseguiu, do Ministério da Justiça, um avi-ão mediante essas
condições.
Contamos com a boa vontade do Ministro Maurício Corrêa como, acredito, conto com -a solidariedade dos Senadores
desta Casa, porque aqui se respira um Brasil uniforrrie-, preodrpado com cada brasileiro, esteja ele vivendo na floresta, no
litoral, na caatinga, no asfalto, nos sertões ou_ nos pampas.
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Aqui se sente o Brasil inteiro. E não esse que se quer se-parar,
pintando bandeiras sem o verde das florestas, do mar do Nor-

deste e dizendo em português o que pensam em alemão. O
Senado do Brasil não pode permitir tamanha afron-ta à Federação. Como o Senado do Brasil não pode esquecer os brasilf:iros

ribeirinhos do Amazonas. Era isto que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-- Concedo
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr•' e Srs-.- Senadores, lembram-nos os Livros Sagrados que -.. todas as cois3s tém seu
tempo e todas elas passam debaixo do céu, segundo o tempo
que a cada uma foi prescrito".
É a Sabedoria Si.tpreina ensinandO-nos a respeitar o ritmo
natural das coisas_~_A conter nossos açodamentos. A sofrear
nossa~ pressas e·sofrcguidõe_s.
E a voz de Deus induzindo-nos a pôr c·m prática a virtude
tão rara da paciência do tempo.
!vias essa é uma virtude_ pouco apreciada e raramente
exercitada por nós brasileiros.- Neste País, pelo contrário,
quando é tempo de plantar, o que mais se vê é- gente arrancando o que plantou. Quando é tempo de edificar, é gente
derrubando o que edificou. Quando é hora de persistir e de
aperfeiçoar, é gente abandonando a obra que começou.
Prova disso é, por exemplo, a antecipação pa-ra hora imprópria e prematura de um plebiscito que. em termos-constitucionais, só teria o seu tempo de maturação cOnsumado, a
7 de setembro de 1993.
Prova disso é o tratamento que se pretende dar à própriá
constituição vigente.. Sua feitura tomou-nos quáse: dois anOs.
Foi, salvo eõgano, de todas as Constituiç-ões já elaboradas
no Brasil a que terá «bsorvido maior tempo de urna Constituinte. Eis que. com menoS de quatro anos de vigência, ela
parece fadada a ser integralmente refeita.
Isso, graças a um conflito de interpretação entre os poucos
que praticam e os muitos que não praficam a pãciêilcia do
tempo. Os primeiros interpretam o artigo 3~ do Ato das Dispow_
sições ConStitucionaiS Transitórias cOmo Uma decorrência naw
tural do evento previsto no artigo precedente. Este determina
para 7-9-93, um plcbiscíto definidor da forma e sistema de
governo para o Brasil. Aquele prevê, para logo depois, uma
revisão constitucional, cujo alcai1ce -(considerada a simplicidade da sistemática para tanto~ estabelecida) deve ser entendido como limitado ao tantum quantum necessário para adap~
tar - se for o caso - a Cons-tituição de 88 aos _resultados
da manifestação plebiscitária de 7-9-93.
Já os segundos, vale dizer, os descomprometidos com
a paciência do tempo, estes vêem no artigo 3~ do Ato das
Disposições Constitucionais -Transitórias. u-ma esp-écie -de senha permissiva para uma reforma de alto a baixo na Carta
Magna. Não pensam sequer no que há de absurdo e de contraditório na reforma integral de uma constituiÇão insuficientemente testada e, ademais, cõnsiderada inacabada, enquanto
nela subsistirem cerca de 200-artigos à espera de regulamentação infraconstitucionai.
Esse açodamento que atropela até a temporalidade intangível do mandato constitucional, é o mesmo que está Presente
na idolatria do novo ou nã desenfreada cambiolatria nacional,
definida pelo ilustre professor Lcóndo Martins Rodrigues,
como um traço juvenil de nossa cultura.
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Decorre daí, lembra o ilustre mestre, nossa falta de perseverança no aperfeiçoamento das instituições. Na verdade,
mais nos seduz - por ser mais fácil - o mudar do que o
aperfeiçoar.
Os presidentes assumem, e logo engendram uma reforma
administrativa. Assumem seus Ministros e-, incontiilcnti, providenciam o remanejamento do espaço físico e da decoração
de seus gabinetes. A impaciência nacional com as políticas
econômicas determina a mudança freqüente dos Ministros
da Economia. Mudam, em conseqüência, as políticas econôM
micas, o que explica o ''estado de choque" a que temos sido
submetidos. de longa data, sob o impacto de tantas e tão
infrutíferas mutações.
AliáS~ a_ menção à área econÓmico-financeira, -relembranos, forçosamente, as alterações contínuas na sistemática da
dedaração do Imposto de Renda. Salvo equívoco, há mais
de uma década que os contribuintes deste País vêem-se impos-sibilitados de valer_-se da experiência -declarat6ríá adquirida
no exercício anterior para O bom cuffipfimento de Sua obrigação fiscal no exercício subseqüente. Isso. porque a febre da
mudança recrudesce, a cada exercício, determinando novas
normas,-nOvos formulários, novas alíquotas, novas datas, novos indicadores e c_onseqüentemente novos desgastes dos contribuintes.
E se bem atefi_t_armos, Sr. Pr~Sidente, i~emos constatar
qüe -todo- o discurso político atual gira em torno da apologia
das instituições de~cartáveis.
_
_ _
o Presidente não- serve? DescãrteMse o --Presidente: o
pfeSidiiiCialismo J?lOStro:u-se inservív_~l. seiundo se alega?
Cumpre descartá-lo, substituindo-o por um parlamentarismo
aborígene. Aquele que a siaditou o mérito de ser de_scartável
após quatro anos de uso porventura insatisfatório.
E se somos do-s q-ue apreciam mudanças mais radicaís,
por que não descartar a decrépítà República, substituindo-a
pelo charme de urna Monarquia moderna?
Sr. Presidente, urge mudar esse discurso, sob pena detransformarmos o Brasil num País de ventoinhas.
Tenha:nlós a coragem e- a sabedoria de dizer ao nosso
povo, em saudável pregação cívíca, que muito embora seja
roais fácil mudar, aperfeiçoar é mais consti'utivo!
Para mudar, nosso esforço se reduz a descartar a peça
presumivelmente inservível e substituí-la por outra supoStamente em perfeitas condições.
Para apetfeiçoar, é preciso, antes de_ tudo,_ a paCiência
do tempoT Há que testar a peça, identificar suas falhas -e
retificá-las tantas vezes quanto for necessário para torná-la
perfeitamente utilizável. O defeito, todavia, pode não estar
na peça, e sim nos seus usuários. Neste caso,"todo O esforço
será direcionado para- a re-educação, ou para a reciclagem.
ou para o aprimoramento dos usuários.
É assim, Sr. Presidente, qlie~Se api-imoram as inStituições.
E terá sido também esse o caminho percorrido pelos povos
do Primeiro Mundo para que, assim, pudessem atingir o-grau
de maturidade e -~e prosperidade que ostentam.
Já aqui, presumo. hão de estar indagando os meus nobres
colegas:
-- a propósito de que, essaS diVagações sobre-idoliú:fia
do novo? Ao que respondo: para exorcizar o Congresso de
mais uma dessas estranhas mudanças pro pugnadas pelos indefectíveis mudancistas de plantão.
De fato, andam por af uns poucos reformistas, ensaiando,
sem muita convicção, o lançamento do esdrúxulo projeto de
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amputação de nos~o parlamento, suprimindo-lhe a 2~ Câmara
e nele introduzindo o sistema _unicameraL
O que, desde logo, se nota I! a fragilidade da defesa
desse extravagante projeto, que se apresenta desapoiado por
quaisquer fundamentos _teóricos_ mais consistert(6.
Efetivarnente, seus argumentos mais fortes não vão muito
além de três ou quatro alegações.
,
Afirmam eles que uma Câmara Unica atua com maior
rapidez. E nós já vimos que não é d~ rapidez c açodamento
que mais precisamos em_nosso Congresso e, sim. de trabalho
mais paciente, mais acurado, mais profundo e, ::.obretudo,
mais voltado para o aperfeiçoamento das instituiÇões.
Também alegam que o bicameralismo retarda o trabalho
legjslativo. Mas, retarda por quê? Porque não agrada a esses
senhores a função revisora exercida por uma das Casas, no
sistema.bicameral. Porque, acometidos da impaciência do
tempo, mais prezam a quantidade do que a raridade qualita~
tiva, na feitura das leis.
Outra de suas alegações é a de que a 'câmara Única
é mais económica.
Acredito até que pudesse ser,_ não fossem dois reparos
que logo se nos antepõem: colocada, assim, em tcnnos crua~
mente .económicos a opção entre o uni e o bicã.meralismo:;muito mais económico Seria, pois, suprfmir a primefra Câmara
ou reduzi~la à metade; a amputação, por outro Iã.do, de uma
das Câmaras logo provoCaria_ aquele ft!nômeno asSim descrito
por Alaor Barbosa em "Bicamcralismo ou Unicamcralismo?"
DiZ- o ilustrado articulista que qu-ando se suprime a segunda
Câinara o que fíca é um grande vazio geralmente preenchido
.. por um outro órgão corii funções, afribuiçôes e competências
iguais ou semelhantes às da segunda Cârl!ara ~oprimida
É óbvio que o cus-teio desse novo ófgão absorverá, sem
nenhuma vantagem, a economia porventura obtída com a
·
supressão da segunda Câmara.
Mas a grande impugnação 2 ;_âmara Alta resulta da alegação de que ela é mais conservadora.
Ora, eleitos pelas mesmas forças políticas que _elegem
os Deputados, os Senadores, r elo menos no Brasil, não somos
nem mais nem menos conser adores do_ que os nossos pares
da Câmara dos_ Deputados. J que, em verdade, somos ou
devemos ser, por força até da idade e da longa experiência
política pOr nós acumulada, ê, talvez, mais ponderados e.
em conseqüência, menos vUlneráveis ao açodamento e à preci=
pitação. E é cxatarn.ente _isso que nos habilita a exercer com
equilíbrio o papel revisor em relação à primeira Câmara. É
mais consentâneo com esta fazer funcionar o mecanismo de
aceleração. Mais condiz com aquela o re_curso pennanente
.aos mecanismos do freio moderador.
Observa bem o articulista anteriormente cítado que .. os
esquerdistas empenhados em mudar e transformar a sociedade
na direção do socialismo e do comunismo consideram a "Segunda Câmara" uma fortaleza d~ resistência cOnservadora
às medidas e açõcs reformistas ou revolucionárias acaso emanadas da "Prirrieira Câmara" - a Câmara de Deputados do
povo". Ora, quem se der- como eu me d.ei- _Çt.Q .trabalho
de pesquisar nos Anais_d_Q_Congrcsso Nacional de onde partem
as poucas e escassas manifestações favoráveis à adQção Qo
unicameralismo há de constatar, como_ eu, a inteira procedência dessa observação de Alé.!or :aarbos.a.
E nessas, Sr. Presidente, se resumem as argumentações
dos que querem a extinção do Senado Federal. É _muito pouco.
É tão pOuco que quase somos tentados a considerar dispen-
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sável a mobilização dos abundantes e sólidos argumentos que
_ntilitam em favor da Câmara Alta e de__sua prese'rvação.
Não obstante, é oportuno trazer à lembrança dos minguados partidários do unicameralismo algumas conclusões e que
chegou a maioria dos estudiosos do assunto.
-segundo Julien Laferriêre em seu livro Manuel de
Droit Constitutionriel, o primeiro prOblema que se coloca
para a constituição de um parlamento é o da opção pelo uni
ou o bicameralismo, _e diz __ele, a seguir:
"Desde logo, uma constatação de fato a consegnar: até_
aqui pelo menos, no tempo e no espaço, o bicameralismo
é de longe o sistema mais difundido;"
-No Brasil, sempre prevaleceu o bicameralismo;
-O _unkameiãlismo Ocorre ·e-m momentoS -de CTISe e-àe
agitação política, mas conforme observa Alaor Barbosa: ••as
re_voluçôes começam com uma assembléia e terminam com
duas";
_ -Julicn Laferriêre é taxatiVo: "A eXperiêticia -mostra
que a grande maioria das constituições praticam o bicameralismo. Ela mostra, igualmente, que. quando país-es modificam
o seu sistema, o fazem em geral para passar da câmara única
à dualidade das assembléias.
A essas constatações, não custa, alinhar, ainda que sumariamente, alguns dos principais argumentos que reforçam a
exclência do bicameralismo.
-Como estes de Julien Laferriêre:
"A dualidade de Câmaras assegura mais estabilidade na
oplrilã"ó" parlãmentar. Ocorrem às vezes na opiniãO de um
País reviravoltas bruscas que não são senão correntes passa-geiras, ímpetos momentâneos._Um parlamento composto de
duas Câmaras, será menos expoSto a sofrer esses ímpetos
de opinião efêmeros, do que um parlamento composto de
uma única assembléia. Assim, a dualidade das Câmaras assegurará mais estabilidade à opinião parlamentar.''
. "As leis feitas por uma única assembléía a"rriscarit
ser adotadas muito apressadamente. A discussão delas
por urna s_egunda assembléia é uma garantia- certã- de
que, examinada e debatida duas vezes, a lei será me_l_hor,_ou, ao menos, menos mal_Ieita."
"A dualidade é uma garantia de maturidade na confecção
da Lei."
."A dualidade é uma garan~ia contra o risco do
despotismo de uma Assembléia Unica."
-Como este de Pablo Lucas Verdu:
"O sistema de duas assembléias mitiga os-cOnflitOs
entre o Legislativo e o Executivo, pois uma das Câma~
ras, a segunda, -pode servir de -árbitro;";
-Corno este de Alvim W. Hohnson:
"O bicameralismo é uma garantia contra os grupos
de pressão, porque é_ mais difícil convencer duas assembléias do que uma."
--Corno e.ste de Montesquieu:
~-=·o corpo legü.lativo sendo composto de duas partes, uma trayará a outra pela sua faculdade de impedir."

Finalmente,
-·Como este de Madison:
"Nenhuma República sem S"enad"o teve vida longa.,
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Abandone-se, de uma vez para sempre, a imagem do
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ante esse surto, aliás beSenado, como a de uma Câmara .Alta, com o que tem este
nigno, da febre unicamcralista, mais uma vez, tal como na
adjetivo de denotação aristocrática no mau sentido, que não
opção entre formas e sistemas de governo, vejo-me decididaé o etimológico, dessa palavra. Nada disso. Câmara Alta,
mente inclinado a repudiar a mudança e a perfilhar a causa
o Senado, sim -mas por causa da importância de suas compedo aperfeiçoamento do Congresso NacionaL
tências e funções. Câmara reVisora, sim. Câmara dos Estados,
Não ignoro, como V. Ex·s, fora de dúvida, tamb~m não
,sim. -Assembléia de revisão, siin. AsSeilibléia da Federação,
ignoram, que o Congresso Nacional é alvo de nUmerosas crítisim.''
cas. Muitas, imereddas_; outras, cfctívamente justificávéis.
Essa é minha linha de posicionamento, Sr. Presidente.
Aquelas. por exemplo, endereçadas__ ao emperramento das
engrenagens que acionam o process:o-lcgislativo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• será
Coerente com aS ponderações feitas anteriormente, volto
atendido em sua solicitação na forma regimental.
a afirmar: a solução_não virá pelo descarte de uma das engrenaA Presidência convoca sessão extraordíllária a realizar-se
gens, mas pela identificação dos defeitos, pela retificação das
hoje' _às 18h32inin, com a seguinte
disfunções, pelo aperfeiçoamento da instituição_e-dos homens
que a põem a funcionar.-ORDEM DO DIA
Não pensem os açodados e minguados adeptos do unicameralismo que, suprimindo o Senado, eles ver-se-ão liVres
-ldas críticas que fustigam o Congresso Nacional. Pt!lo contráP,9, _
REQUERiMENTO
N• 410, DE 1993
eles apenas perderão o alibi que, até certo -ponto, mantém
a primeira Câmara a:o abrigo dos marrcteiros, já que aos
Votação, em tunlo único, do Requerimeiúo n~ 410, de
insanos desmoralizadores do Po.de_r Legislativo, sempre pan!- 1993, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos
ceu mais charmow invectivar o Senado Federal.
regimentais, a transcrição nos Apais do Sen;:tdo Fed~ral dos
E para concluir, Sr. Presidente, volto a citar, mais uma
discursos proferidos no Supremo Tribunal Fede_~al, na Sessão
vez, o autor de "Bicameralisino ou Uni_ca_m.e_ralismo?"~ .
de 16 de dezembro de 1992, por ocasião do centenário de
"É preciso abandonar, na discussão do _dilema_ hkame- nascimento do Ministro Orozimbo Nonato da Silva.
ralismo versus unicameralismo, a concepção antiga e obsoleta
do Senado- ou da segunda Câmara- como uma assembléia
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais
de uma elite de proprietários conservadore_s e encisacãdos.
havendo a tratar, está encerrada a ses;são. _
Isso é coisa de uma Eu_ropa que, também ela, não existe
(Levanta-se a sessão- às JS hor(ls e 30.minutos.)
mais.

Ata da

77~

Sessão, em 4 de maio de 1993

3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presid2ncia do Sr. Chagas Rodrigues

Júnior _ Nelson Wedekin _ Ney Suassuna _ Odacir Smires __
Onofre Quinan _Pedro Siinon _Pedro Teixeira_ RachR!Saldanha
As I 8 HORAS E 32 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS Derzi _ Rorialdo Aragão _ Ronan Tito _ Ruy Bacelar _ Valmir
Campelo _ V/ilson Martins.
SRS. SENADORES:
Affonso Camargo _Albano Franco_ Alfredo Campos_ Alvaro
Pacheco_ Amir Lando _ Aureo Mello _ Bello Parga _ ~eni Veras
- Carlos De'Carli _ Carlos.Patrocínio _Chagas RodrigUeS-_ Cid
Saboia de Carvalho _ Difceu Carneiro _ Divãldo Suruagy ~ Elcio
Álvares _ Esperidião ~n ... FlavianQ_Melo _ Francisco
Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho _ Guilherme Palmeira _
Henrique Almeida _ Hydekel Freitas _ Iram Saraiva_ lrapuan
Gosta Júnior_ Jarbas Passarinho_ João Calmon _João França_
João Rocha_ Jonas Pinheiro_ Jo~phat Marinho _ José Fogaça_
José Paulo Bisol _ José Richa_ José _Sarney _ ~únia Marise _
Jutahy Magalhães_ Juvêncio Dias_ Lav_oisier l\jai3; _ Levy Dias_
Lucidio Portella _ ~uiz_ Albert<_:> Oliveira ___ Magno Bacelar .,..
Mansueto de Lavor _ Marco _Maciel _ Mário-_ Çov!is _ ~arluce
Pinto _ Mauro Benevides _ Me ira .Filho _ Moisés Abrii:o-~ CNabor

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de
presença acusa -o comparecimento de 61-Srs. s-enadoreS. Ha. vendo número regimental, declaro aberta a sessãQ..
-Sob a proteção de Deus~ iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
mesa, requerimento que está será lido pelo Sr. 19 Secretário.

É lido o seguinte
REQ{]ERIMENTO N• 433, DE 1993 .
,: Requeremos urgência, ~-os termós do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o OfícioS n~ 31/93, do Governo
do.Estado da Bahia, para contratação de empréstimo externo
com o BIRD, para implementação do Projeto de Moder-
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nízação do Setor de Saneamento, no ãmbito do Bem-Estar
Social.
Sala das Sessões, 4 de maio de -1993. --Jonas Pinheiro
- Esperidião Amin- Aureo Mello- Elcio Alvares- Magno
Bacelar- José Paulo Bisol- Mansueto de Lavor.

Justificação
O uso de falsa identidade objetiva encobrir a prática de
delitos e dificultar a descoberta__dos verdadeiros autores e
beneficiários de extorsões, corrupções, tráficos ilegais, sonega.:.
ções de impostos, seqüestros e_ outras atividades criminOsas.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O recqueriMais grave se reveste essa prática delituosa nos negócios
mento que acaba de ser lido será votado após a Ordem do
perante estabelecimentos bancários e outras instituiÇões finanDia, na forma do _art. 340, inciso 11, do Regimento Interno.
ceiras, porque dificulta sobremaneira o rastreamento das opeSobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
rações e a_plena identificação dos responsáveis.
Secretário.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada mediante o Requerimento n" 52192, destinada a investigar ilícitos
É lido o seguinte
aúibuídos ao Sr. Paulo cesar-CaValCarife Farias e que chegou
REQUERIMENTO N• 434, DE 1993
a evidenciar a participação do próprio- Presidente da República, Sr. Fernando Collor de Melio~ comprovou o uso de
Sr. Presidente,
numerosaS contas bancárias com nomeS- e -identidades falsas,
Requeremos, nos termos do art. 336_, alínea c, do Regicujos titulares foram apelidados de '"fantasmas", e que movimento Interno, urgência para o Projeto de Lei da Câmara
mentaram depósitos e pagamentos equivalentes a dezenas de
n" 48, de 1993 (n" 3.498(93", ria oiigerri). de iniciativa do Senhor
milhões de dólares. A_ perscmagem central das investigações
Presidente da República, que altera dispositivo da Lei n" 8.078,
chegou a declarar que no Brasil existiriam milhões de contas
de 11 de setembro de_l990, que ''dispõe sobre a_proteção
bancárias de titulares fictícios. Por sua yez, o Banco Central
do consumidor e dá outras providências". _
esclareceu ser quase impossível a identificaÇãO das contas fanSala das Sessões, 4 de maio de 1993. -Mauro Benevides
-tasmas se não houver denúncia.
- Jutahy Magalhães- Esperidião Amin - Odacir Soares.
Por conseguinte-, torna-se necessário e urgente desestiO SR. PRESIDENTE (Chagas RodriguesT-O requeri- ·
mular e punir, com rigor, a falsa identificaçãO em qualquer
mento que acaba de ser lido_será_ votado após a Ordem do
negócio perante instituições financeíias;·especía.Imente a aberDia, na forma do art. 340, inciso II, do Regimento Interno.
tura de contas bancárias, pois nelas transitará o movimento
Sobre a mesa. projeto que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
de dinheiro de origem ilegal.
_
É lido o seguinte
A fim de coibir os a tos criminosos referidos, esta proposição legislativa refOJ;mula a redação dos arts. 21 e 25 da
Lei n'' 7.492, de 1986, os quais estabelecem, com referência
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 51, DE 1993
aos crimes contra o sistema financeiro nacional (DOU de
Altera a Lei n• 7.492, de 16 de junho de 1986,
18-6-86):
que "define os crimes contra o Sistema Financeiro Na~
··Art. 21. Atribuir-se, ou atribuir a.terceiro. falcional e dá outras providências".
sa identidade, para realização de operação de câmbio;_
Pena- Detenção, de I (um) a 4 (quatro) anos,
e multa.
O Congresso Nacional d_ecreta:
Parágrafo único. Incorr~_ na mesma pe~a_ quem,
Art. 1o Passam a vigorar com a rcdação abaixo os separa o mesmo fini, sOnega infOrmação qUe devia prestar
guintes dispositivos-da Lei n• 7.492. de 16 de junho de 1986:
ou presta informação falsa.
''Art. 21. A~ribuir-se, ou atribuir_a teic.eiro, falsa identidade, em contrato de câmbio, abertura de conArt. 25~ São penalmente responsáveis, nos terta ou qualquer operação perante instituição financeira:
mos desta Lei, o controlador e os administradores de
Pena --Reclusão,de 2__(dois) a & (oito) anOs, e
institU:íÇões financeíras, assiin cOnsíderados os dii"e"tbres, gerentes. (VETADO).
··
multa.
Parágrafo único. Incorre em igual pena quem.
Parágrafo únicõ. Equiparam-se aos administrapara os mesmos fins. sonega informação que deve_ria
dores de instituição financeira (VETADO) o intervenprestar ou presta informação- falsa; ou quem deixa de
tor, o liquidante ou o síndico."
exigir os-documentos de identidade ou de contribuinte,
ou negligencia sua análise; ou quem determina ou induz
Como pode ser comparado_ entre o texto vigente e o
qualquer desses procedimentos.
proposto, este projeto inclui na tipificação criminal da falsa
Art. 25, São penalmente responsáveis, nos termos desta Lei, o controlador, o· diretor e o-gerente
aos quais, na estrutura da institUiç1ío fiflàilceira, se subordinar o órgão em que ocorrer a· delito, bem como
o emprego que o cometer.
Parágrafo únfcp,:_.-.. ,, ...... , ...,-~,;:._ c•o:..:...: ~::..,, .-..,. ...... ,-~

Art. 2" Esta lei ent:ra em vigOr" na-data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

iaentidade, feita ·no art. 21, a abertura de qualquer conta
.e a realização de qualquer operação perante instituição financeira, com identificação forjada. E na extensão da mesma
pena, fefta nO parágiafo único, este projeto repete quem S_onega informação que deveria pre-star ou presta -inforrnã.çãó"falsa,
nias adita quem deixa de exigir os respectivos documentos
de identidade ou_ de c_oritribuinte ou ·negligenCia sua- ãnálise
ou, ainda, quem determina ou indu7 qualquer das práticas
menCionadas~ Em decorrên_cia do acréscimo, poderá ser punido o empregado de Banco que s~ o~ite em exigi{ os-·aocu-mentos de identidade civil ou de c-ontribuinte, ou analisa displicci:nterriente os documentos apresentados; viabiliza, outros·sirit~
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a punição do gerente ou supervisor que orienfa ou determina
a sonegação da informação ou a não exigência dos do_cumentos

de identidade ou, mesmo, o descaso no exame dos mesmos
documentos.

·-

__

~

_

.

Com o novo texto proposto para o art. 25, este projeto
inclui entre as pessoas penalmente responsáveis por delito
de que cuida a Lei, o empregado que o tenha cometido, poispode ser que esteja acumpliciado_ com a prática criminosa

ou, por outro lado, que esteja se submetendo a ilegal ordem
superior. O dispositivo reitera a -responsabilidade do contro-

lador, dos diretores e dos gerentes, todavia circun-screvendo
a punibilidade àqueles que, na estrutura da empresa, tinham
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Pena- Detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e m.._ulta.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, para
o mesmo fim. Sonega informação que dev_ia prestar ou presta
infofmação falsa.
··-Artigo 25 .............................. : ........ : .. ; .......,.... , ... :c.
Da aplicação e do procedimento criminal

Art. 25. São penalmente responsáveis; nos termos desta lei, o controlador e os administradores de instituiÇãO financeira, áSsiiit considerados os diretores, gerentes (Vetado).
Parágrafo único. Euquiparam-se aos administrado_res
de instituição financeira (Vetado) o intery~ntor, o liqüidadente ou o síndico.
(A Comissão de Con~tituição~ Justiça e Cidadania

autoridade sobre o serviço em que o delito foi cometido,
eis que contraria princípiO elementar de justiça punir administradores que nenhuma ingerência podiam ter nos ilícitos.
- Decisão terni:frtativa.)
Mas o aperfeiçoamentO buscado por este projeto se completa com o agravamento da pena, que presentemente é apeO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O projeto
nas de detenção durante 1 a 4 anos, e multa, pena essa demalido será publicado e remetido à comissão competente.
siado branda para inibir criminosos. Este projeto mantém
a multa mas eleva a pena para reclusão de 2 a 8 anos, como
Passa-s_c à
se impõe até por analogia à igual pena estabelecida nos seguintes crimes de gravidade equivalente:_
__
_ __ _
ORDEM DO DIA
"Art. 2!> Imprimir, reproduzir ou, de qualquer
modo, fabricar ou por em cirCulação, sem autorizaçãO
Item 1:
escrita da sociedade emissora, certificado, cautela ou
Votação, em turno único. do Requerimento n~ 41 O,
outro documento representativo de tftulo ou valor roode 1993, do Senador Nelson Carneiro, solici~ando,
biliário; ·
- ·
nos termos regimentais, a transcrição nos Anais do
Art. 49 Gestão temerária de instituição financeiSenado Federal dos discursos proferidos no Supi"emo
ra (pena que cresce para reclusão de 3 a 12 anos, e
Tribunal Federal, na Sessão de 16 de dezembro de
multa, se houver fraude);
1992, por ocasião do centenário de nascimento do MiArt. 79 Emitir,--ooferecer ou negociat,~ de- qUal:
nistro Orosimbo Nonato da Silva.
quer mo-do, títulos oü valores mobiliários falsos ou falsificados; sem registro préVio de emissão junto ã autOriEm votação o requerimento.
dade competente ou em condições divergentes das
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pernianecer
constantes do registro ou irregulannente registrados;
sentados. (Pausa.)
sem lastro ou garantia suficientes nos termos da IegisiaAprovado.
ção; ou sem autorização prévia da autoridade compeSerá feita a transCrição solicitada.
tente, quando legalmente exigida;
São os seguintes os âi:OfCursos cuja transcrição é
Art. 14. _ Apresentar, em liquidação extrajudisolicitada:
cial, ou em falência de instituição finafl.Ceira, declaração
de crédito ou reclamação falsa, ou juntar a elas título
HOMENAGEM AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
falso ou simulado.
MINISTRO OROSIMBO NONATO DA SILVA, PELO
Art. 15. Manifestar-se falsamente o interventor,
CENTENÁRIO DE SEU NASCIMENTO, EM 27 DE DE·
o liquidante ou o síndico, (VETADO)arespeito.de
ZEMBRO DE 1891.
assunto relativO a·intéb,_enção, liQuidação extrajudicial
ou falência de instituição financeira."
O SR. MINISTRO SYDNEY SANCHES (Presidente)
- A primeira parte ·da sessão de hoje destina-se à comemo~
ração do centenário de nascimento "do saudoso Ministro OroEm razão <:lo exposto, confio mi aprOvaÇão aos--aperfeisimbo Nonato.
çoamentos que esta proposição traz à lei que define os crimes
Para falar em nome da Corte, concedo a palavra ao emicontra o Sistema Financeiro Nacional.
nente Ministro Sepúlveda Pertence.
Sala de Sessões, 4 de maio de 1993._-_S_e_n_ad_or Luiz
Alberto Oliveira.
O SR. MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE- Senhor Presidente, Senhores Ministros em atividade e aposenLEGISLAÇÃO CITADA-tados do Supremo Tribunal Federal, autoridades, Senhor ProLEI N• 7.492, DE 16 DE JULHO DE 1986
curador-Geral da República, Senhor Representante da Ordem
dos Advogados do Brasil, familiares de Orosimbo Nonato,
Define os crimes contra: o Sistema Financeiro Nacio,;.
servidores da Casa, Senhoras e Sen_h_ores:
nal, e dá outras providências.
"Casas brincando de pique formam ruas que sobem e
descem ladeiras, tortuosamente, graciosamente, como um
presépio antigo."
Artigo 21. ......................................................~ ... ..
Art. 21. Atribuir-se. ou atribuir a terceiro, falsa identiE Sabará, nas palavras saudosas de José. Patrício, poeta
e ilustre advogado da terra.
dade, para realização de operação de câmbio:

I
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reconhecer que são datados de Entre Rios os primeiros trabaÉ assim --,- de há muito esquecída das ilusões faustosas
lhos jurídicos conhecidos de Orosimbo Nonato, publicados
do século do ouro - que, carinhosamente, gostamos de revê_la, com os olhos de saudade do tempo perdido,_ os que lá na velha Revista Forense, de -Mendes Pimentel e Estevão
Pinto: uma sentença sobre simulação inocente, de 18-6-1915
nascemos e vivemos a infância.
(RFXXV/412) e uma impronúncia, em processo por adultério,
Foi lá que nasceu, em 27 de dezembro de 1891, o Ministro
de 1916 (RF XXVII/561), ambas a desvelar as primícias da
Orosimbo Nona to da Silva, que em Sabará foi menino e estudou Latim, no Colégio Azeredo; com ele, Nelson I:Iungria informação doutrinária, da precisão de lil!guagem, do senso
e Francisco Campos.
· - -jiuidiCO do joVem-magistrado. -·
Contudo, essa piirii-eifa experiência de judicatura é breve.
Acontece que, tempos depois, eu também nasci e fui
menino em Sabará.
De volta à Capital Oiosímbo .se entrega à adVocacia e,
no Conselho Deliberativo de BelÓ Horizonte, vive sua únicaPor isso, Senhor Presidente, o gesto amável de VOssa
experjência de mandato político.
Excelência, quando me confiou hoje a palavra do Supremo
E por essa época que, pelas mãos de Mendes Pimentel
Tribunal Federal, reunido para comem:otar o céhtenário de
- objeto de sua veneração permanente- se inicia no magisOrosimbo~ o meu conterrâneo, cuja passagem, cte quase duas
tério da Casa de Afonso Pena: Lente Interino de Direito
décadas, pela bancada e pela presidência da Casa, é, sem
Civil, em 1925, conquista a livre-docência da matériã, em
lisonja fácil, um dos marcos assinalados de glória desta institui1926, e a cátedra, mediante concurso, ·em· 12 de julho de
ção republicana, tão orgulhosa da sua galeria de juízes.
1932.
Sou grato a Vossa Excelência, pela missão, que~- deveras,
É desse período, além da tese para a cátedra- O Testarecebi gratificado.
mento - conceito e características - , uma de suas Õbras
Afinal, criança, antes de saber o que pudesse vir a ser
doutrinárias mais -faScinantes --Aspectos-dO moderitisnio juríum tribunal - quanto mais, um Supremo Tribunal Federal
dico e o elemento moral n~ culpa objectiva (RF L VI/5) - eu guardei comigo a lembrança, das conversas ouvidas
confe_réncia pronunciada em 1931, no Instituto dos Advogados
do meu pai, de que Orosimbo era o nome de Um sábio: e
Brasileiros., no Rio de Janeiro.
sábio saído de Sabará.
Em 1933,_sucede a Milton Campos, na Advocacia Geral
Desde então, muitos anos corridos, um pouco de estudo,
do Estado; menos de um ano depois, em 2-10-34, alcança
a vária experiência vivida, mais derruíram muitos da infância
o Tribunal de Apelação, pela cota dos Advogados, criação _
e da mocidade do que firritaram- admirações: de Orosimbo
inspirada da Constituição Federal daquele ano.
Nonato, contudo, cada leitura feita e refeita, cada testemunho
Em 1940,_o gesto de audácia: convid~d_o por Vargaspessoal colhido apenas se somàram a conVérter. a·creii_ça ingêao que se sabe, por indicação do amigo Francis~o Campos
nua da meninice, na convicção-crítica -da matuiidade encane---:-,deixa o Tribunal de Minas para assumir, no Rio, a Consulcida de hoje sobre a grandeza do homem Ç._o sábio e do
toria~Geral da República. Não é longa a sua permanência
juiz, a quem hoje devo render o preito d-esta' reCordação.
Devo lamentar, não obstante, Senhor Presidente, que, - no cargo.
No ano segUinte, em 21 de mãiO de 1941, toma posse
por força das circunstâncias, neste momento de prestar contas
no Supremo Tribunal Federal, na vaga aberta pela aposendela, muito do fascínio da tarefa recebida de falar de Orosimtadoria do Ministro Armando de Alencar.
bo, pelo Tribunal, se haja convertido em sentimento de frustração.
·
Integra a composiçào da Corte Suprema por quase dezenove anos; durante quinze deles, diria Orosimbo, ''bracejei
A angústia da escassez do tempo -em meio às procelas
na ataf<:)na e tive de pelejar à arca partida com o alude dos
de nossa pa-uta atormentada das últimas semanas-, ·somou-se
processos _e a pinha dos pleitos"; só nos quatro últimos, de
às fraquezas do orador e resultou na distância alongada entre
1~56 a 1960, ao tempo em que exerce a presidéncia, encontra
a pobreza deste discurso e a riqueza do seu tema.
vagar para as obras doutrinárias de maior tomo: são desse
Orosimbo é um universo. Unhterso marcado, a um só
quatriênio a publicação de "Da Coação como Defeito do Ato
tempo, pela multiplicidade e pela harmonia dos prismas da
Jurídico'' e dos "Estudos sobre Sucessão Testamentária'', ein
sua personalidade e da_sua obra.
- .
ti"ês volumes, ambos de 1957laureados com o Prêmio Teixeira
Acresce qu~. revista em seus marcos cronológicos, sua
de Freitas, do In-stituto dos Advogados- aléÍn da elabOração
biografia não tem momentos dramáticos, -riein pasS'ágens avendo Curso de Obrigações, em três volumes, publicados entre
turosas, que lhe desvelassem a grandeza incomum da figura
1959 e 1960.
de intelectual e homem público.
___ ____ -Ao Iírii -do segundo mandato na presidência -do tribunal;
Cedo, o meni_~o latinista, do- Colégio Azex_:~~o~ passa ao
Orosimbo Nonato se aposenta voluntariamente em 27 de ja~
Ginásio Mineiro, recém~vindo de Vila Rica para Belo Horineiro de 1960.
zonte, a nova Capital de Minas, plantada no distrito sabarense
A advocacia consultiva, a que se entrega, ainda lhe
de Curral D'El Rey - Do Velho Ginásio à Faculdade de
propiciaria, sob a forma de numerosos pareceres, a feitura
Direito, da qual é bacharel, em I9Ü.
d~ estudos de grande valor, de par com a.prestação de serviços
Seguem-se as atividades iniciais de hábito para -os· jovens
honorários à República, a exemplo da presidência da comissão
bacharéis da época: Delegado de Polícia em Airuoca e Turvo;
revisora do projeto Orlando Gomes do Código Civil e da
Promotor de Justiça, em Arassuaí e Entre Rios; em 1913
participação na comissão de juristas enêarreg~da pefo Gerieral
é Juiz Municipal, primeiro em Rio Branco, terra de Villas
Boas, logo depois, em Entre Rios, cidade natUfal de dois _Castello BranCO da apresentação de projeto constitucioi:Jal,
afina] desprezado.
outros ministros da Corte; Arthur Ribeiro, ontem, Carlos
Morreu Orosimbo Nonato, no Rio de Janeiro, em 6 de
Velloso, hoje.
novembro de 1974.
Não sei Se é verdade, como pretende o Ministro Velloso,
Eis, Senhoi'es, como passou a vida de afirmações e Vitórias
com certo ar provocador, que foi lá que ele aprendeu Direíto
de um homem essencialmente modesto e discreto: nela, a
(preijro acreditar que -sabarense nasce pronto). Mas, devo
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ascensão contínua - em ambas as rotas de su_a __eleição, a
de jurista e a de servidor do Estado -para os que a acompanharam, conhecendo-lhe a personagem, sucede com a naturalidade da colheita inevitáVel de frutos sazonados da semeadura
dedicada, mas nunca estrepitosa, de uma inteligência rara,
conjugada ao estudo permanente e a_ uma dignidade sem frestas.
O simples enunciado da crônica biográfiCa de Orosimbo,
no entanto - é preciso repetir - , diz pouco e nada prova
das qualidades de escol, que verdadeiramente lhe explicam
os êxitos: num país de tantas carreiras de oportunidades, de
tantos renomes falsos, sem elas, muitos _os_ terão~-alcançado
ou superado.
Daí, a minha frustração desta hora. A compreensão, ainda que pálida, do verdadeiro universo humano e intelectual
de Orosimbo Nonato não se logra com a enumeração seqüenciada de cargos ocupados, títulos recebidos, obras publicadas:
continua a reclamar o tempo, a dedicação e a competência
necessárias à_ordenação e à leitura sistemãtica dos seus muitos
escritos quíçá, os melhores, perdidos nos anais empoeirados
de repertórios envelhecidos de jurisprudência; à pesquisa" -cUidadosa de suas circunStâncias de tempo, lugar e relações pessoais; à madura reflexão ordenadora sobre os dados reunidos,
tudo à procura de um ensaio consistente de reconstrução,
que lhe faça a honra devida.

Malgrado a atração do desafio ingente, nada lhe pude
dar em resposta que não fosse, nestes últimas horas, a releitura
atabalhoada de algumas páginas acessíveis, que ao menos me
reavivassem a impressão construída, no correr de anos de
consultas ditadas pela necessidade profissional, acerca do estilista fmpar, do jurista insigne, do caráter integériimo qUe,
em Orosimbo, conspiraram, em harmonia, para a formação
do juiz exemplar, um dos maiores desta Cas_a .e_d_~ta Te!ra.
Ainda assim, no desata vi o e na iQlprovisação ditados pela
pressa revisitar Orosimbo se_ mostro\!.. fascinante.
Da sua obra, a linguagem incomum_- singularizada pelo,
gosto da revitalização de arcaísmos, quandO riã.õ pela ousadia
da criação de neologismos de sabor arcaico - , é. certamente
o prisma de maior n-otoriedade, a inspirar tanto panegíricos
incontidos, quanto críticas severas.
Entre os primeiroS. as admiradores, vem de alistar-se
o elogio recentíssimo de Oscar Corrêa, a louvar-lhe o "estilo
escorreito, herdado dos clássicos da língua, que ele maneja
com naturalidade, por mais que aos inexpertos pareça arrevezado e difícil, que não pactua com o caçanfe de hoje, antes
acolhe o que há de melhor nos antigos, e o atualiza, incorporando-o à sua linguagem".
Dos críticos, alguns lhe discutem o bom gosto--OU -lhe
recriminam o obstáculo posto pelos inusitados à _imediatidade
da comunicação das ideias. O que. tu.do, é legítimo.
Há, porém, no pOnto, uma outra espécie de objurgatória,
que insiste no impUtar-lhe uma responsabilidade indevida,
o que está a reclamar revisão.
Atribui-se muitã:S-vezes à_ nOmeada de Orosimbo ter sido
a causa da difusão e da renitência, no estilo diário do foro,
da tendência a certa literatice, que simula erudição na frase
arrevezada, na logomaquia oca, na substituição indevida da
pTecisão da terminologia técnica infungível pela alcunha metafórica, ou na introdução de neologismo desnecessários e de
mau gosto.
Mas - e o digo, também, com certa sensação de me a
culpa - , de um lado, essa insuportável pedanteria rococó
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de certo estilo forense é, de muito, anterior a Orosimbo;
de outro, ao contrário, na liguagem de Orosimbo, de elegância
verdadeiramente clássica, debalde se procurar o pior daquilo
cuja difUsãO se lhe procura inculcar.
Claro que a repercussão do seus escritos há de ter gerado
imitaçõe~ desconchavadas: maS" esse é um inilidível tributo
-cobrado pela existência dos homens -de gênio.
Creio hoje que seguramente não é esse o reparo maior
a opor ao sabor singular do modo de expressão de Orosimbo,
mas sim o de a _singularidade do estilo atrair de tal modo
a atenção, que distrai muitas vezes o leitor da substância dos
seus escritos, de modo a privá-lo da percepção imediata da
densidade, da precisão e da lucidez, verdadeiramente raras,
do jurista de dimensões incomuns, revelado tanto __ na _elaboração teórica, quanto na prática da judicatura.
É o acervo de sua incansável produção nesta Corte, ao
sabor da variedade dos casos concretos, que verdadeiramente
permite avaliar a universidade do Seu-saber e dó seu ·sentimento jurídico: não há nele província recôndita do Direito,
que não tenha recebido contribuição definitiva da lavra privilegiada de Orosimbo.
Civilista insigne, a ·nrnguém sUrpreende a magnificência
de seus votos em cada questão de Direito Privado, que as
décadas de magistratura lhe propuseram.
_Mas, civilista embora, jamais se deixou contaminar pela
praga do civilismo, uparasifa, cipó-de-chumbo, erva-de-passarinho, de todos os ramos do direito", no desabafo pitoresco
de Amilcar de Castro; conservador. é certo, não foi jamais
reaciOnário, mas, disse-o repetidas vezes, "descativado, ao
mesmo passo, da superstição de fórumulas caducas, como
da ânsia imóbida de aceitar quaisquer-inovações", eXímio dogmático, teve sempre, contudo, a consciênda plena de que
"a impassibilidade do botânico e do matemático não quadra
ao homem de lei", o _que o livrou do pandectismo estéril
de tantos.
De tudo isso resultou que a exploração dos anais da judicatura multifária de Orosimbo No nato dificilm-ente propiciaria
ao pesquisador desavisado identificar-lhe a especialidade jurídicade sua docência, de tal modo, com freqüência, áõ civilista
-~I!!_~r_!~o se ombrealá o saber do publicista; de tal sorte será
custoso optar e_ntre a lição d6 penalista, que Um voto revela,
e a excelência do processualista, que o acórdão seguinte patenteia.
Ao Supremo Tribunal que hoje o reverencia - dispensado, de regra, pela Contituição, do julgamento de questões
ptiVadas-, é particularmente grata a verificação dessa ãbrangência onímoda do conjunto inume(ável de lições que o gênio
jurídico Orosimbo Nonato d.eixou inscritas em seus anais:
ela garante a continuidade_ da presença freqüente em nossos
trabalhos da invocação de seus ensinamentos oraculares, tanta
é a atu:a.Iidade persistente de muitos dos seus votos na área
do Dire-itO Público.
Deles, não me permite o tempo mais que a lembrança
de um exemplo colhido ao acaso a título de testemunho, n.o
voto proferido na Representação 93, a propósito da incompatibilidade entre a adoção. por constituinte estadual, de "um
parlamentarismo de linhas impuras e feição desconcertante"
e o dogma da tripartição de poderes. Pontificou Oi"osimbo,
com a marca inconfundível do seu estilo:
, ''A Constituição cearense não guarda o princípio adargá:vel por via de intervenção da harmonia e independência dos
poderes.
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Não tive o privilégiO -da sua convivência, riiaS -o--testemu"Reconheço ser difícil apresentar Um mOdelo nítido e
fulgente desse conceito e traça~-lhe os _c_ontornos exatos e
nho uníssono dos que a tiveram, distante ou próxima, são
imodificáveis, é o que- paSsa, a.Jiiís, com muitõs ·dos grandes
o penhor seguro de que - não obstante a timidez e a intros:princípios e que, entretanto, são fundamentais na vida jurídica
pecção do seu gênio - , Dele, o fntelectual não foi maioi·
dos povos. A ordem pública, a eqüidade, os princfpio-s gerais ~qUe a figura humana indelével.
de direito, os bons costumes, soberania, são todas expressões
A hora impõe terminar. Ao proferir o elogio do saudoso
de grande plastiCidade, de maleabilidade visível ~ __Cuja_apliCaL~_udo de Camargç, quando de sua ap?~entadoria no Tribunal,
disse Orosirnbo ser o homenageado ilustre "benemérito ção varia no tempo c no eSpaço. E é bem que assim seja,
já dizia Ferrara, que esses princípiOs ·são reSpírãCuíos do -díreicomo pOUcos o são~ ·cOmo nunguém o é mais - de recebe:r
o epíteto de justo". E prosseguiu:
to, arejam-lhe e ornam-lhe o ambiente c constituem maravilhosos instrumentos de adaptação da norma abstrata à realidde _
"Não andassem as palavras tão degradadas,t_ãoenvileda vida, uma vez_ manejados com destreza. e mestria.
cidas em louvaminhas e lisonjices, ri.ão Se -trivialiZasSem tantO
no
uso inadvertido e solto, e aquele só epíteto era poderoso
"Não há, ao propósito da harmonia independência de
a definir a individualidade de escol do venerando colega, a
poderes, que afuroar demasiado no conceito que se liga ao
indicar o que_ há de mais impreciSo e belo na nobreza de
problema "terrivelmente perturbador" da unidade ou fragseu perfil peregrino.
_
_
mentação do poder. A expressão, examinada de fito, já pare"É
que
a
prática
da
virtude
da
justiça
antessuj:l6e
a posse
ceu traduzir até urna contradictio in terminus.
das partes que mais exalçam o homem e o alteiam na escala
"Harmonia deriva de cooperação, de junç"ão, de contigüimoral da espécie. É ela o resumo e o compêndio de todas
dade; independência significa separação. Mas o conceito jurías virtudes, como é autor São Jerónimo. Por ela, segundo
dico desconviiinha-se desse apuro nímio de análise. As duas
palavras - "harmonia, independência" - coriSpirarn nuni ~ o Eclesiástico, devemos pelejar até ao alento derradeiro, a
ela é a via que deve trilhar o homem de Deus, na exortação
conceito fundamental único: -trata-se de uma "harmonia,.
magnífica do Apóstolo das Gentes.
que não implique dependência, e de uma "Independência''
"O Juiz que cumpre pontualmente o seu, às vezes, aspérde que não resulte desarmonia. "Il faut que le pouvoir arrête
rimo
dever, se convizinha do que há de mais augusto na exisle pouvoir", dizia Montesquieu. E para atirigir a esse ideal
tência, e, em dadas circunstâncias, das lindes mesmas da santié que _se afanam os políticos, os juristas, os e_stadistas. Con:dade."
fessar a impossibilidade de alcançá-los e proclamar a lnutliiPara render, pelo Supremo Tribunal, Senhor Presidente,
dade desses esforços seria proclamar a ditadura como único
este preito de reverência a Orosifnbo Nonato, nada seria mais
sistema lógico, em sua simplicidade terrível, E já Hélio_ dizia,
apropriado do que devolver-lhe à memória imperecível, nessas
em livro que escreveu há quase um século, não ser possível
mesmas palavras por ele, próprio cunhadas, o epíteto de justo
transpor para a política as noções_ de metafísica oU de matemáele certamente o mereceu.
tica. Não há um princípio geortiêtricó de harmonia e indepenMuito obrigado.
_
_
_
__ _
dência de poderes. Trata-se de um sistema que _p_rocura incesO SR. MINISTRO SIDNEY SANCHES (Presidente)
santemente atingir a um acume distante. Daí, as variações
- ConceCi"o a palavra ao Excelen-tíssimo Senhor ProcUradorhistóricas que ele apresenta e a feição variáVe:t, que ostenta
Geral da República, Doutor Aristides Junqueira Alvarenga,
através de cada sistema polftico positivo. Cada país pOliticaque falará em nome do Ministério Público Federal.
mente organizado tem a sua versão desse conceito, sem cuja
aplicação a dcmorcracia é um mito.
O DR. ARISTIDES JUNQUEIRA.ALVARENGA
(Procurador Geral da República) - Senhor Presidente, Se"O que, pois, fica· a ex·aminar~' é ·se -a~CollsthuíÇãO ceanhores Ministros, Senhores Magistrados, membros do Minisrense seguiu, corno lhe cumpria, a Federal na estrutura dos
tério Público, advogados, servidores desta Casa, parentes do
poderes c consagrou a "harmonia e independência dos podêhomenageado.
res", como ressalta dos dispositivos da lei maior. E a resposta
Pela última vez, o Supremo Tribunal Federal homenageia
exata é, a meu ver, desenganadamente negativa. E os eminenoficialmente, com discursos, c-se-u -centeiiárió-Ministi:"O Orotes colegas já o demonstraram, que farte. Por ela, o Poder
simbo Nonato da Silva, aposentado em janeiro de 1960 e
Legislativo interfere direta e imediatarriente em funções espefalecido em novembro de 1974.
cíficas do Poder Executivo, deslocando-se para o primeiro,
Aposentad()ria e morte ensejaram as duas hom~nagens
e quebrando o molde federal, a prevalência; a predominância
anterioreS.
dos poderes que, assim, não guardam a harmonia e indepenAgora, no centenário de nascimento, OroSiiTibo Nonato
dência como a estabelece a ConstitUição Federal.
recebe, desta Suprema Corte,_ a última re_v_erêncip. _exp'lícita,
"Tenho, pois, o dispositivo coino incoi:tstítucioilal, em
de forma ofidal.
- face do direito constitucional positivO bi:'asiteíro_, emboia não
Mas, centenário, aqui, não sigriifica termo final cte' lemnegue, em princípio, que o parlamentarislno- possa também
bran~a, senão início de perpetuidade.
apresentar uma versão do torturado conceito da independênE por isso que o menino da mineira Sabará, terra de
cia e harmonia dos poderes".
Sepúlveda Pertence, será sempre lembrado!
Postos, no sistema constitucional vigente, ante o mesmo
É por isso que o barechal Orosimbo, de 1911, pela Faculproblema, nenhum de nós o diria, talvez, com a mesma elegândade de Direito de Minas Gerais está vivo neste 1992, também
cia e atualidade.
centenário da conhecida Casa de_ Afonso Pena, em Belo HoriMas, é bem certo que o universo da personalidade fascizonte.
nante de Orosimbo Nonato não se esgota na altitude das
Se ali foi aluno, mais tarde foi mestre, Professor catedrásuas invulgares qualificações de inteligêndã. cultura, qu.e,
tico de._Pi:reito Civil. pór có-ncUrso. Civilista por excf.Iência.
só elas, quiçá pudessem fazer o escritor notável, jamais, porém
Mas, antes, em 1913, foi Juiz Municipal na Entre Rios
o magistrado exemplar.
de Minas, berço de Carlos Velloso.
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Depois, Desembargador do Tribunal mineiro, de 1934
a 1940, quando foi nomeado para Consultor-Geral da República.

Em 21 de maio de 1941 tomava posse neste Colendo
Supremo Tribunal, trazendo seu estilo inconfundível de purista da língua pátria, que será sempre lembrado.
Se a forma era sui generis, o conteúdo era, invariavelmente, res mirabilis, oriunda de pensador profundo; de sábio.
Por isso, Orosimbo Nonato jamais será esquecido.
E o Ministério-Público não poderia ficar silente, -neste
momento de formal lembrança, devendo ser dito que o homenageado foi, também, antes de magistratura, um de seus membros, na mesma comarca de Entre Rios.
Muitos foram os que já passaram por este Supremo Tribu~
nal deixando marcas indeléveis, mas Orosimbo Nonato, seu
Presidente por dois biênios, não passou deixando marcas.
simplesmente porque ele não passou, ele ffCou e ficará sempre.
Segundo Gançalvcs de Oliveira, ''Orosimbo _foi um sol.
Um sol que. em princípio de novembro (de 1974), se escondeu
no poente frio".
Mas, não se pode esquecer a aurora reno_vadora, que
acontece todo dia.
Afinal. sol é perpetuamente sol!
Termino aqui, para que o laconismo de minha saudação
contraste com a grandeza _do homenageado.
Grandeza muito maior que a do sol.
Muito obrigado.
O SR. MINISTRO SYDNEY SANCHES (Pres1cfeille)
-Concedo a palavra ao ilus_tre Advogado, Dr. Carlos Eduardo Caputo Bastos, que falará em nome da Ordem dos Advo~_
gados do Brasil.
O DR. CARLOS EDUARDO CAPUTO BASTOS (Representante da Ordem dos Advogados do Brasil) - Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores Ministros, eminente representante do Ministério Público Federal,
Excelentíssimas Autoridade_s aqui presentes ou representadas,
meus caros Colegas Advog~dos, meus Senhores, minhas Senhoras, servidores da Casa, digníssimas faffiílía do eminente
homenageado, Minístro Orosimbo Nonato.
_
Quis o destino, mais uma vei, Senhor Presidente, diante
da justifiCada impossibilidade de comparecimento do Presidente do Egrégio Conselho Federal da Or9'em dos Advogados
do Bra~il, que cu tivesse a fortUna de compareCei- à esta ceri~
mônia tão significativa, em que se homenageia_ o centenário
de nascimento do saudoso Ministro Orosiritbo No:Oãto. Já disse certa feita, que a indicação, para mim, expres~a
uma devanecedora ocasião, porqUanto, numa 56 oportunidade, vejo-me na situação de ocupar essa tribuna tão fascinante, para, na condição de representante dos__Advogados
brasileiros, irrilanar-me com Vossas Excelências e com o representante do Ministério Público Federal, e dar continuidade
a urna tradição, tradição esta, Senhor Presidente, Senhores
Ministros, que nós Advogados temos a exata dimensão, e
a com_preendemos com júbilo.
E que nessas sessões, vive-se um pouco--da história do
nosso povo, em muitas vezes, são essas oportunidades que
permitem -divulg-ar-, j3ara- os_-nossa -concidadãos, -em- eSj3edal
aos mais jovens, a pessoã., -o -trabalho e a contribul_ção-de
brasileiros tão eminentes, como é o Caso-do Ministro Orosimbo
Nonato.
Ao final do ano passado, o incansável Advo-gado Hugo
Mósca, exemplo vivo de denodo e dedicação no exercício
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da advocacia, escrevia, em ensaio dedicado ao homenageado,
a quem carinhosa e merecidamente denominou "Apóstolo
do Direito", que o seu objctivo era realizar um preito de
saudade, procurando justificar a razão pela qual SUa Excelência,o saudoso Ministro Oràsimbo Ncinato, não _alcançara, plenamente, a merecida e consagradora notoriedade alcançada
por outros eminentes brasíleíros. Nesse sentido, o eminente Colega anotou "é que na sua
época oS IDeias de comunicação eram escassos. os jornais
não registravam decisões judiciais, rião haviam seminárioS
-nem conferêncía, como hoje se piomove, para gáudio de magistrados e advogados". E conclUi:- "que ná~ ~§lvía eco paraos magistr~is debates que se registram ~m nosso tempO até
na televisão, e niais do que isso, aíé as_ revistas especializadas
não continhain condições técnicas para acolher-os arestos".
É por isso, Egrégio Tribunal, que os Advogados brasileiros sentem-se ilo dever de ·emprestar a sua modesta mas
firme e decidida colaboração. qUando chainados a saudãr,
. _em sessões como a presente, a meritória de homens da estirpe
do Ministro Orosimho Nõriãto.
As lições de Sua Excelência, que a indispensável Revista
Forense sempre regisffõu, extfavazam o_ seu própiib téfupo,
porque marcadas pela perpetuidade_ característica da solidez
do raciocínio e da retidão intelectual.
Pelo que se observa na leitura de seus votos, e nos discu~
roso que proferiu, o saudoso Ministro Orosinl_bo Nonato não
~.limitava a julgar o c~so concreto new se restringi~ aO~Uní
verso da cerimónia. Ao contrário, revela-se em seus escritos,
de_maneira lúcida e palpáVel, fonte permanente de ·sua inesgotável_ reflexão, _çle sua mensagem sadia, de- Suas convk_ções
de vida cristã e, enfim o talento e a sab~dor_i(,l: que a natureza
_____ _
lhe brindou.
A sua concepção da_judíCatura exprime a angústia quelhe impregnava o espírito de homem deliberado ao de'-'~r_ _
de praticar a Justiça, de_ servir aos seus semelhantes, despojado
da mais mínima vaidade, traço_ marcante e carac_terísticq dos
vocacionados para o bem.
Tomo como_ exemplo, pela eloqüência de sua simpliciâade, a passagem_ que se lhe atribui__re_ferente ao grau de
dificUldade dos processos. Disse Sua Excelência " ... não há
nem procl!ssos fáceis, nem processos difíceis, nem processos
iguaiS. O Juiz, para cada um, tem que ter a inesffia cautela,
porque somente Deus_ é exemplar em seus julgamentos. os
___ __
_ __
homens falham. E eu mais do que eles".
Como se vê, Senhor Presidente, Senhores Ministros, era
na linguagem simples, de um trecho modesto, acessível àJeitu~
ra e compreensão de qualquer mortal. que o saudoso Ministio
Orosimbo Nonato manifestava a sua_marcante grandeza, o
seu bom caráter ,_a sua boa índole. a sua convicção mais íntima
da fidelidade a Deus-Pai.
E, nesse particular, é sempre oportuno lembrar a advertência do mestre Josémaria Escrivá, quando dizia: "'reconhece
humildemente a t_ua faqueza, para poderes dizer com o ApóS~ tqlo 'Cumenim Infirmor, tunc potens stiin'-, porque. quando
sou fraco, então sou forte".
Agradecendo, em nome dos Advogados brasileiros. a
honra de participar desta sessão comemorativa do nascimento
do saudoso Ministroorosimbo Nonato. ro1w a Vossas EXCelên~
cias, que, mesmo com o sacrifício pessÓal de suas digníssimas
famílias, prossigam no exercício de sua vocaç~o inceSsante
_de praticar o bem e a Justiça, nesta Casa ond~ repOusa a
segurança e a eterna esperança da cidadania, senão em homenagem exclusiva à Pátria amada, também à memória de seus
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filhos, de seus antecessores, de exemplos, afinal, como o saudoso MiniStro Orosimbo Nonato.
A Ordem dos Advogados do Brasil se curva aos que
amam a justiça e o direito e- trabalham numa c nou.tro com
o espírito voltado para o bem comum, e para o seu benefíciõdevem trabalhar as inteligências mais privilegiadas da Nação.
Homenageando o MiniStro Orosimbo Nonato, reverenciando a sua memória;-estamos prestigiando as diversas manifestações e revelações do dinamismo, da inteligência e da
submissão ao bem comum_ que têm despontado em milhares
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a Consultaria Geral da República que o pesquisador vai encontrar o que de mais esplêndido, mais escorreito, mais soberbo,
mais inexcedível, da consagrada obra que deixou. Seus votos~ hoje, sei:n desdouro ou imprecações, para ninguém é-que reú.:
nem o de mais luzente, mais fundamentado, existe na Doutrina
e na Jurisprudência, em torno dos temas focalizados em seus
pronunciamentos.
Felizmente, esses votos e esses acórdãos, num trabalho
pertinaz do devotado Diretor da Jurisprudência desta Egrégia
Corte, Dou_tor Neuzi Coutinho, em sua grande parte, já se
de brasileiros,- que louvaram a sociedade e a Pátria e, por -encontram catalogados, como obras raras de artezanato e que
isso, ·não morrem, merecem o nosso respeitO e -eterna lemjamais serão substitufdas ou transferidos para um segundo
brança. _
plano.
Senhor Ministro Presidente, muito obrigado em nome
E o próprio Doutor-oros:imbo Nonato, certa vez, aoda Ordem dos Advogados do BrasiL
discursar- no Instituto dos Advogados Brasileiros, em 1957,
O SR. MINISTRO SYDNEY SANCHES (l'resioente)
f~z esta adY.ertência, válida até hoje:
-Concedo a palavra ao Doutor Hugo Mósca, para os agrade"O próprio ritmo á.pressado e trépito da atividade do
_
_
__ __ ___ __ _Tnõunal ü~pede se imprima aos votos um cunho primoroso
cimentos em nome da família. _
O DR. HUGO MÓSCA (Advogado) - Senhor Presique só o vagar e a meditação pausada pertinem aos trabalhos
dente, Egrécia Corte, ilustrado representante do Ministério- do espírito."
Público, meus colegas de atuaça.o-, ·e as minhas homenagens
"Enquanto bracejei na atãfona e tive de pe1ejar a arca
partida, com o alude dos processos e a pinha dos pleitos,
à família do Doutór OroSiinbo Nonato, notadamente ao Ministro Paulo Nonato, seu filho e de seu neto. Também, aqui,
não só não pude vagar a qualquer atividade, posto ·correlata
a presença especial da viúva do Ministro António Gonçalves
como a de publicista, como tive de permanecerem Urrtà eSpécie
de Oliveira, que foi seu ·substituto nesta Corte e· seu íntimo
de retíto voluntário, para não pennitír pleitos sem solução
amigo.
e causas arrastadas, indefinidamente.,.
Ministros, não- podemos dissimular, nem a nossa honra,
Homem modesto, simples, sem sufragar arroubos de elonem a nossa emoção em ocupar, neste momento, esta tribuna,
gios, ou agrados descabidos, por mais de uma vez, notadatão augusta para, em nome da família-do nobilíssimo Doutor
mente no julgamento de um Habeas Corpus, em que o saudoso
Orosimbo N anato, agradecer a esta Egrécia Corte a tri?.jestade
Ministro RCicha Lagoa, implacavelmente, indicava os espúrios
sessão solene, comemorando o -centenário de nascimento de
antecendentes do paciente, o nosso homenageado, que não
um dos seus mais marcantes vultos.
era habitual em apartear colegas, não se conteve e pediu
Preferimos,-·rompcndo, talvez até tradições, não profeiir- ao julgador mais tolerância, porque todas as criaturas humanas
um discurso, mas priffirir, dentro de todas as nossas limitã.ções,
eram feitas do mesmo barro; e que cada uma, invocando
Santo Agostinho, sempre se podia enccrntrar, uma _qualidade
que reconhecemos e proclamamos, sem pejo, modesto depoiou uma virtude.
mento, porque, graças às benções do Senhor, que tem sido
tão generoso conosco, nos pennite a imensa ventura de viverEm outra oportunidade, ao discursar para os alunos da
Faculdade Cândido Mendes, os advertiu:
mos, ainda, entre as raras, raríssimas mesmo. criaturas que
"O estudo dos próprios erros torna-se às vezes útil e
tiveram, de perto; trato, ·como nós, durante dez anos, com
suscita o respeito devidO- a tOâ.o o esforço sincero em prol
o nosso homenageado.
do aperfeiçoamento da humanidade."
Ao tomar posse, nesta Suprema Corte, respondendo à
saudação do Embaixador Raul Fernandes afirmou; o DOutor
lnfenso a homenagens, não abrindo, nunca, entretanto,
os esteios _da sua autoridade, jamais cultuou a notoriedade,
Orosimbo Nonato, desde logo, que não esperassem de sua
muito pelo contrário, sem ser amargo em suas decisões, não
atuação, comesinhos e aconchegantes atos de Justiça, assumia
o cargo, sim e apenas, para cumprir a lei, porque-nãO era
eiiâossava os eternos e ruídosos figurantes que abrem sorrisos
legislador.
para os poderosos, os mantendo a distância, porque era realmente, um magistrado que bem compreendia o rigor do cargo
Rigoroso no conhecimento preliminar de cada demanda
e a majestade da judicatura e exigia de todos reciprocidade
afirmava que não existiam dois Direitos, os postulantes é que
de cortesia.
imaginavam soluções instáveis e estéreis, não contempladas
nos Códigos~ para criar artifícios e era, eXatari:tente, para exer~
Vamos citar, de passagem, um exemplo, o Doutor Orocer essa vigilância, que afirmava·:
Simbo Nona to fez parte da Banca da Universidade, que exami"À função do Juiz, nenhuma outra sobreleva. De certo
nou o Doutor Hahnemann Guimarães, sem dúvida outro mes~
que lhe não cabe julgar a lei, deixando de aplicá~la por amor
tre do Direito. Pois bem, a vida prosseguiu e jamais o Doutor
Orosimbo chamou com intimidade o seu__ex-examinado. O
de sua própria opinião pessoal".
tratamento era fidalgo, mas seco, e se tratavam sempre, de
E acrescentou:
Doutor Hahnenann e Doutor Orosimbo, mesmo nos-a tos mais
"Ainda, porém, que não lhe seja lícito fazer prevalecer,
contra a lei, os próprios sentime-ntos,-não é-ele um ser impas:. solenes.
O Doutor Orosimbo trabalhava numa bancada grande,
sível, a contemplar o dratna humano de ameias altíssimas,
onde colocava quatr-o a cinco processos, Jia~os de tras para
do ângulo visual de Sirius, no esplêndido isolamento de egoís~
a frente, a_ partir das contra~razões, depois razões e finalmente
mo e da indiferença."
o despacho de admissão do pleito, tomava algumas notas e
E em toda a sua luminosa judicatura assim procedeU.
passava a meditar sobre as teses .expo§tas e após, então, é_
Cremos não ser uma heresia de nossa parte afirmar. neste
que se sentava para redigir o voto, usando uma larga tira
instante,. que nâo são nos livros e nem nos Pareceres, desde
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de papel, com uma letra bastante apressada e em espaços
amplos, para facilitar a datilografia.
Quando lhe cabia examinar uma Rescisória, ele que dava
ao vocábulo "literal violação de lei" um s-entido muito restrito,se detinha, de início, no conteúdo intrfseCO, do acórdão ataca-_
do, para ver se existiam o que Chamava de pruridos de formalismo ou indigência de respaldo legal, e somente depois é
que lia o que o Autor e Réu haviam trazido à debã.t_e e dificilmente admitia a ·resCisão do aresto, porque conSiderava que
o trànsíto em julgado de uma decisão judicial_. ~ra uma garan1iã.
quase imitável, para os -contornos do Ditei to.
A arrogância intelectual, a presunçãO; o orgulho das suas
próprias conviCções, jamais mereceram se"tú~últo ou COmprometeram a isenção: Se é certo que seu posiCion-amefitO,-facea cada pleito, era fruto de amadurecida meditação, e não
escondia o velho aforisma que O Juiz é o mais_julgado dos
seres humanos, porque a paixão ardente que refoge nos pleitos, fatalmente faz um dos litigante!f iisar avee-mênCiá -como
arma de agreste crítica, que fica permailehlé e que vence
gerações, era um homem imutável na sua conduta do dia
a dia.
Ao receber a Medalha de Honra ao- Mérito, Iez esta
confissão que tem que servir de modelo até os_n__Qs_sos dias:
.._A velhice, creiO já tef-lfdCi- algures,_ é sobretudo un;t
eXI1io d'alma, amalgado pela nostalgia dO país da ilusão, dos
sonhos díssipãdos e dos impactos da mocidade. Esta circunstância dará maiOr peilhor de sinceridade à declaração-, -ainda
mais uma vez, de não me sentir a altura da _hom_el)agem".
Por mais de uma vez afirmou que as leis são feítas para
os homens e não os homens para as leis, e -que a:s··angústias,
as afliçõe-s, os dramas, as paixões, vem desaguar no foro.
E acrescentou:
"No constatar iniqüidade, há _de possuir nanlesma palavra
divina, ânimo forte e virfU:de -poderosa, algo de marcial e
de heróico".
A família do grande Mestre, por nosso intermédio e com
imensa honra para nós, agradece enternecida, esta homenagem, na certeza plena que o Senhor beus, Pai de todos nós,
nos permite dizer que esta Egréciã COr~. há de guardar,
eternamente na História, as iireprocháveiS lições de Direito
que o homenageado deixou com o tirocíniO da -sUa _judicatura
em que sempre proclamou que um problema de Justiça é
sempre um problema de vida e que a Lei não admite 'perplexidades, nem dúvidas, nem arbítrios, só vale e só teinllmites
o que a consciência lhe dita, no momento em que- julga o
seu próximo, sem esque_cer que está sendo apenas -veículo
de uma bendita graça do-Céu.
Muito obrigado!
O SR. MINISTRO SYDNEY SANCHES (P_resi..cknte)
-Os belos discursos proferidos ficarão regístraçlo~ no Anais
da Corte.
Registro e agradeço a presença dos S~nh~~~~ Mi~istr~s
aposentados do Supremo Tribunal Federal, Raphael Mayer
e Aldir Passarinho, do Desembargador Luiz Cláudio de Almeida Abreu, Presidente do Tribunal de.Justiça- do Distrito
Federal, do Desembargador Edmundo Minervinho, Presidente da Ass_ociação dos Magistrados do Distrito Federal, de
magistrados, representantes do Ministerio Público, Advogados, antigos e atuais serVidores da Casa de familiares e _de
pessoas amigas ~o homenagiado, dentre os quais destaco a
Senhora Maria das Mercês Oliveira, viUVa-do Mín1stio Gonçalves de Oliveira~- acoinpanhada de sua filha Maria Letícia
Gonçalves de Oliveira.
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Suspendo a Sessão por dez minutos, para que o Ministro
do Itamaraty Doutor Paulo Fernandes da Silva Nonato, e
o DOutoi' Paulq Henrique Silveira Fernandes-Nonato, filho
e-n~tó do homeriagea:âo, respectivanierite·;-qüe nos hC?ruam
_CQm a presença, possam receber os cumprimentos de todos
os presente~
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - __ )õ,sgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n1> 434/93,
de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da
Câmara n• 48, de 1993.
Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
___
_ __ _
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a Inatéria a que se refere figu_rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
- · O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -

Passa-se

à votação do Requerimento n9 433/93;- de urgência, lido no
Expediente, para o OfíciO no- S-31!93.

Votação do requerimento .
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária- subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência coiimnica_que, em Yiitude_do comparecimento-do MiniStro de Estado da Fazenda, Dr~ Eliseu Resende, ao plenário
desta Casa. nãO serão deSignadas matéríãs para a Ordem do
Dia da sessão ordinária de amanhã.
__
As inscriÇões para as interpelações ao Sr. Ministro continiiani abertas na· s-ecrefa:riã~Geral da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vaí encerrar os trabalhos.
Está encei[ada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas 40 minutos.)
ATO DO PRESIDENTE N• 305, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de SU35- atilbuições, em conformidade com __a delegação de competénCia qUe
lhe _foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n1> 2, de
1973, resolve exonerar, a pedido, SARA RAMOS DE FIGUEIREDO, do cargo, em comissão, de Assessor Téçnico,
Código AS-/3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
do Gabinete do Líder do PMDB, Senador Mauro Benevides.
Senado Federal, 4 de maio de _1993. _-Senador Humberto
Lucena, Presidente.

ATAS DE COMISSÕES
. _ COMISSÃO DIRETORA
12~

Reunião Ordinária realizada em 28 de abril de 1993

As dozê horas do _dia yfnte e ·oito de abril d_e um· mil,
novecentos e noventa e trê_s, reúne-se_ a Comissão Diretora
do Senado Federal, na Sala: de Reuniões da Presídêpciã, com
a presença dos Excelentíssimos Senhores Senadores Hum-
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berto Lucena, Presidente, Chagas Rodrigl:'es, P~meiró Vice~
Presidente, Levy Dias, Segundo Vice-Presidente, Llllio Campos, Primeiro-Secretário, Nabor Júnior, Segund-o-Secretário,
Júnia Marise, Terceira Secretária, e Nelson Wedekin, Quarto
Secretário.
Inicialmente, o Senhor Presidente dá ciênCia aos presentes dos entendimentos mantidos na véspera com os Líderes
Partidários relativos à reestruturação da Comissão- Mista de
Orçamento e submete Projeto de Resolução consubstanciando
aquela medida que, após discussão, é acolhido e assinado
pelos Membros da Comissão_ Diretora.Por se Íratar de 'comissão Mista, a :rriatéria será, em seguida, encaminhada à consideração -da Câmara dos Deputados.
Na seqüência, é submetido ao exame dos presentes Projeto de Resolução que estabelece o Plano de Carreira dos
Servidores do Senado Federal.
O Senhor Presidente solicita à Senhora DiretOra da Secretaria Administrativa~ Paula Cunha- Canto de Miranda, que
faça uma exposição sobre as alterações introduzidas no referido Projeto.
A matéria é debatida e aprovada pelos presentes, devendo, a seguir, ser submetida ao exame dos Líderes Partidários.
No curso da reunião, a Cóinissão Difetora recebe a visita
dos Excelentíssimos S_enhores Senadores Beni Veras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Iram Saraiva, Presidente da Comissão de Con-stituição, Justiça e Cidadania, Valmir Campelo, Presidente da Comissão de EdUcação, Alfredo
Campos, Presidente da Comissã:o de Relações_ Exteriores e
Defesa Nacional, Dario Pereira, Presidente d-a Comissão de
ServiÇos de Infra-Estrutura, e Onofre _Quinan;Membro da
Comissão de Assuntos EconômicoS: que- -solicitam o apoio
da Mesa Díretora para a melhoria estrutural das Comissões
Técnicas proposta em Anteprojeto- de Resolução entregue
ao Senhor Primeiro S_ecretário;-O Senhor Presídente.comunica, a prOi,ósito, _que levará
o assunto também ao conhecimento dos Uderes Partidários,
em próxima reunião, para após sumeter à aprovação da Comissão Diretora o ProjetO Oferecido.
A palavra é concedida ao Senhor PrimeirO- SecretáriO;
que submete ao exame dos presentes:
a) Proposta de Ato da Comissão Diretóra qUe "fiXa o
valor do Auxílio-Moradia para o mês de março e dá outras
providências".
Os presentes, após exame, aprovam a propoSta e assinam
o resp-ectivo Ato, que vai à -publicação; _
___
__
b) Proposta de Ato da Comissão Diretora, que altera
o Ato n9 24, de 1992, disciplinando a_concessão de auxíliomoradia, a partir de 1~ de maio de_l993. Os presentes, após exame, aprovam a proposta e assinam
o respectivo Ato. que vai à püblicação;
c) Processo n9 017403/89-8, com exposição de mOtivos
da Secretaria de Serviços Especiais a respeito da ocupação
de salas do Senado Federal por órgãos externos.
É designado o Senhor Quarto Sec:çetário paia relatar a
matéria.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
encerrada a reuniãO, ãs treze hOras e -cinqüent<i rriínutos, pelo
que eu, Manoel 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, 28-de abríl de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
~ Reunião, realizada em 14 de abril de 1993

Às Onze horas do dia quatorze .de abril de mil novecentos
e noVenta e trêS, na sala de reUniões da Comissão, Ala Senador
Alexandre Costa, sob a Presidência do Senador João Rocha,
com a presença dos Senhores Senadores Ney Maranhão, E leio
Alvares, Saldanha Derzi, Bello Parga, Onofre Quinan, Albano Franco, Esperidião Amin, Mansueto de Lavor, Wilson
Martins, Ronaldo Aragão, EdL~:a!dO Suplicy, Beni V eras. Dario Pereira, Garibaldi Alves Filho, Gilberto Miranda, Áffonso
Camargó, Ronan Tito e Pedro Simon, reúne-se a Comissão
de Assuntos Económicos. Deixam de comparecer os S~nhores
Senadores Ruy Bacelar, César Dias, Aluízio Bezerra, Carl9~
Patrocínio, Raimundo Lira, Henrique Almeidã, José Richa,
Mário Covas, Valmir Carnpelo, Jonas Pinheiro, Magno Bacelar, Moisés Abrão e Meira Filho. O Senhor Presidente declara
--abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião
anterior, que é dada por aprovada e, a seguir, passa a palavra
ao Senador Bello Parga, para que leia o seu parecer, favorável
nos termos do PRS que apresenta ao Ofício "S" N9 27/93,
''Do Senhor Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal solicitação da Prefeitura Munidpàl
de SEDE NOVA-RS, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., no valor total de Cr$ 1.495.054.000,00". Submetida a discussão e votação, a matéria é aprovada. Ainda
--com a palavra, o Senhor BeiJo Parga passa a relatar a MSF
N• 115/93, "Do Senhor Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta da Senhora Ministra
da Fazenda interina, seja prestada, pela União Federal, garan- ,
tia à operação já contratada entre a Empresa Brasileira de
Aeronáutica - EMBRAER e o Governo Fr3J!cês, para o
fornecimento· de 80 (oitenta) aviões EMB-312 Tucano, no
valor total de FF 1,121,710,000.00 (hum bilhão. cento e vinte
e um milhões, setecentos e dez mil francos franceses)." Em
discussão e votação a matéria, é aprovado o parecer do relator,
favorável nos termos do PRS que apresenta. Tendo em vista
a ausência do Senador Affonso Camargo, relator do Ofício
enhor Governador do Estado do Paraná solicitando autorização para emissão de 484.000.000 de Letras Financeiras dO
Tesouro do Estado do Paraná, cujos recursos se destiõ.arão
exclusivamente à rolagem de títulos emitidos em 1990. '' ,_ o
Senhor Presidente solícita ao Senador Bello Parga que proceda
à _leitura do parecer oferecido por esse. Não havendo quem
queira discutir, é aprovado o parecer do_ relator, favorável
nos termos do PRS que apresenta. O Senhor_presidente solícita ainda ao Senador Bello Parga que leia os pareceres oferecidos pelo Senador José Fogaça - face à s_ua ausência - ,
ambos favoráveis nos termos do PRS que apresenta aos Ofícios
"S": N' 24/93 "Do Senhor Presidente do Banco Central do
Brasil, encaminhando ao Senado Federal,- referente à solicitáçãooda Prefeitura Municipal de AGUDO-RS, sobre operação de crédito pr_etendida pela eirada Prefeitura, junto_ CiO
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. ~ BANRISUL,
no valor total de Cr$ 3.337.220.361,00.", e N' 23/93, "Do
Senhor Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando
ao Senado Federal, o Parecer DEDIP/CODEM-93/0125, de
18-2-93, -daquele Banco Central, referente à solicitação da
Prefeitura Municipal de Erebango-RS, sobre operação de crédito pretendida pela citada Prefeitura, junto ao Banco do
Estado do RioGrimde do Sul S.A. - BANRISUL, no valor
total de Cr$ 1.044.577 .000,00, a preços de jan/93.". Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Albano
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Franco, para relatar o PLC N~ 30/2, que "extingue· o-Imposto
Suplementar de Renda sobre as distribuições de_lucro1 e dividendos relativos a investimentos ein mo=-eaa esffãfigetra. ••, de
autoria do Deputado José Maria Eymael. Submetida a discussão e votação a matéria, é aprovado o parecer do relator,
contrário ao_ ProjetO. A segUir, o Senhor Presidente convida

o Senador Dario Pereira a ler o seu relatório, favorável nos
termos do PRS que apresenta -ao -Ofício "S" N9 04/93_, _"Do
Senhor Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando
ao Senado Federal solicitação-da Prefeitura Municipal de MARILENA-PR, juntO ao B_anco_ do Esta.do_do Para._n_á S.A.,
no valor total de Cr$ 540.000:000,00." Colocada em dis_cllssão
e votação, a matéria é -aprovada. Com a palavra, em seguida,
o Senador Garibaldi Alves Filho para proferir o seu parecer,
favorável nos termos do PRS que apresenta ao Ofíei6 "S"
N9 02193, "Do Senhor Presídcnte do Banco Central do Brasil,
encaminhando ao Senado Federal_ solicitação da Prefeitura
Municipal de MANDAGUAÇU-PR, junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., no valor total de Cr$ 960.000.000,00."
Em discussão e votação, a matéria é aproVada. A seguir,
o Senh ) f Presidente confere_a palavra ao Senador Beni Veras,
para que proceda à leitura do seu parecer. favorável nos termos das Erriendas de número 1 a 7 que apresenta ao PLC
N" 2/92; que "dispõe Sobre o contrato de franquia empresarial
(franchising) e dá outras providénclas.", de autoria. do Deputado Magalhã~s Teixeira. Submetida a discussão e votação
a matéria, ·é aprovado o parecer do relator. Em seguida, o
Senhor Presidente passa a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, para que leia o parecer favorável que oferece ao PDS
N916/92, que "homologa ato do Coriselho Monetário Nacional
que autorizou a emissão adicional de papel-moeda no valor
de NCZ$ 1.200.000-000,00 (hum bilhão e duzentos milhões
de cruzados novos).''. Em discussão a matérla;--participam
os Senadores Ronan TitO, -Eduardo Suplicy, Affonso Camargo, .João Rocha, Bello_ Parga,_ Gilberto Miranda_ e Esperidião
Amin. A votação é adiada, ficando acertado que o Senhor
Presidente da Comissão de Assuntos Económicos entrará em
contato com o Senhor Ministro da Fazenda e com o Senhor
Presidente do Banco Central, no intuito de obter maiores
informações a respeito das matérias datadas de mil novecentos
e noventa e um que ainda tramitam nesta Casa. Prosseguindo,
o Senhor Presidente passa a Presidência ao Senador Gilberto
Miranda, para relatar o PLS N"' 75/91, que regulamenta, com
base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, nas micro, pequenas e médias empresas e dá outras
providências.", de autoria do Senador Ney Maranhão. O relator apresenta parecer favorável ao Projeto" e à emenda n 9
1, de autoria do Senador Marco Macid. Em discussão a matéria, falam os Senadores: Mansueto de Lavor, Ronan Tito,
João Rocha, Affonso Camargo, Eduardo Suplicy e Esperidião
Amin - que apresenta uma emenda. Submetida a votação
nominal a matéria, é aprovado o parecer do relator, favorável
ao _Projeto e às emendas de número 1 e 2, de autoJia_ dos
Senadores Marco Maciel e Esperidião Amin, respectivamente. Rea-ssurriindo a Presidência, o Senador João Rocha conce~
de a palavra ao Senador Dario Pereira, para que leia o seu
parecer, favorável PLS N9 324T91, que ''reduz o imposto sobre
propriedade territorial rural em várzea amazónica, e dá outras
providências.'', de autoria do Senador Oziei Ca:rneiro. Em
discussão a matéria, participam os Senadores Bello Parga,
Gilberto Miranda, Eduardo SupHCy e Wilson Martins, sendo
concedida vista aos dois últimos, pelo prazo regimental de
cinco dias úteis. Em seguida, o Senhor Presidente passa a
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palavra ao Senador Elcio Alvares, relator do PLS N9 251191,
que "dispõe sobre a remuneração dos recursos transferidos
pela União aos Estados, Distrito Federal e Municípios ou
aos órgãos e entidades por eles controlados e dá outras providências.", de autoria do Senador Esperidião Amín, para qUe
proceda à leitura do seu parecer, favorável. Não havendo
quem queir_a discutir, a matéria é submetida a votação nominal
e é aprovada. A seguir, o Senhor Presidente confere a pala-vra
ao Senador Beni Veras, que propõe a criação de um grupo
de trabalho composto de três Senadores, visando estudar e
avaliar a situação dos consórcios. A proposta é aprovada e
o Senhor Presidenre_ com_unica que os Senhores senadores
serão informados tão logo sejam designados os membr9s para
a referida comissão. Ficam adiadas, para uma próxiina ·reu:
nião, as seguintes matérias: PLS N' 126/91, PLS N' 153/91,
PLS N• 154/91, e PLS N' 38/9). É retirado de pauta, a pedido
do relator. o OFS "S" N9 26/93. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente declãra cumprido o objetivo da reunião,
encerrando-a às doze horas e trinta minutos lavrando eu, Dir_ceu Vieira Machado Filho, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.- Senador João
Rocha, Presidente.
ÍNTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO
ANEXO À ATA DA 5• REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS, REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 1993, ÀS DEZ HORAS,
QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE AUTORIZADA_PELO SENHOR PRESIDENTE, SENADOR
JOAO ROCHA._

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Está aberta a
reunião da Comissão de Assuntos Económicos no Senado.
A Presidência solicita ao Senador Bello Parga para relatar
os itens 1, 3, 4, 5 e 6 da pauta extra.
O SR. RELATOR (Bello Parga) - O item 1 se refere
a um ofício do Sr. Presidente do Banco Central do Brasil,
encaminhando ao senado Federal solicitação da Prefeitura
Municipal de Sede Nova, Estado do Rio Grande do Sul, para
obter empréstimo no valor total de 1 bilhão, 495 milhões,
54 mil cruzeiros juri.to ao Banco do Estado do Rio Grande
do Sul S.A.
Trata-se de matéria não terminativa, relatada pelo Senador Magno Bact:lar, que teve parecer favorável.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Em discussão.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passamos ao item 3.
O SR. RELATOR (Bello Parga) -O item 3 trata de
matéria não terminativa e tem como peça inicial o ofício do
Sr. Governador do Estado do Paraná, solicitando autorização
para a emissão de 484 milhões de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná, cujos recursos se destinarão exclusivamente à rolagem de títulos emitidos em 1990.
Foi Relator o Senador Affonso Camargo, tendo S. E~
apresentado parecer favorável.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) (Pausa.)
..

Em discussão.
_

4040

Quarta-feira 5

DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção 1l)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
·
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo perinaneçaffi
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)-' Passamos ao item
4, que se refere a matéria não terminativa."
·
Concedo a palavra ao nobre Senador Bello_ Parga, pal-a
relatar a matéria.
o SR. RELATOR (BeiJo ·Parga) -·Trata-se ddv!ensa- ·
gem do Senhor Presidente da República, subrrietendo à 3.j,rovação do Senado Federal proposta da Sr" Ministra da Fazenda,
interina, para que seja prestada, pelà Uriião Federal, ga-rantia
a uma operação já contratada entre a Erilpresa- Brasileírã
de Aeronáutica - EMBRAER e o goVerno_ francês para _o
fornecimento de 80 aviões EMB - 312- TUcano, no valOr
total de 1 bilhão, 121 milhões, 710 mil franco~--f"rii.nCeses.
A proposição fOí relatada pelo Se:õador Ney Maranhão,
que ofereceu parecer favorável.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Em discussão.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs.__ Senadores que estiverem de-acordo permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Pàssa-se ao item
5 da pauta.
Concedo a palavra ao nobre Senador Bello Parga, para
relatar a matéria.
- -O SR. RELATOR (Bel! o Parga) - 0 item 5 trata de
matéria não terminativa e tem conio peça iniCiill um· ofício
do Sr. Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando
ao Senado o parecer de (?) DEDIP/CODEN 93/U139, de 2
de março de 1993, referente à solicitaçào que a ele foi feita
pela Prefeitura Municipal de Agudo, Estado do Rio Grande
do Sul, para contn1.tar operação de crédito pretendida pela
citada Prefeitura junto ao Banco do Estado do Rio Grande
do Sul S.A. - BANRISUL, no valor total de 3 bilhões,
337 milhões, 220 mil, 361 cruzeiros.
·
O Relator foi o SenadOr José Fogaça, que se manifestou
favoravelmente à proposição.
·
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)'.::::. Em discussão.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo-permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Passa-se ao item
6.

Este item trata de matéria não terminativa e tem corno
peça inicial ofício do Sr. Presidente do- Banco Central do
Brasil, encaminhando a esta Casa o parecer técnico DEDIP/
CODEN 93/0125, de 18 de fevereiro de 1993, alusivo à solicitação da Prefeitura Municipal de Erebango? Estado do_ Rio
Grande do Sul.
(Leitura de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (João rocha) -Em discussão.
(Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação. Os Srs. Senadores que o-aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Agora, vamos
colocar na pauta os itens não terminativo:::;, itens 1, 2, J e
4 e pedimos ao nobre Senador Albano Franco que profira
o seu parecer sobre o item 3 da pauta, que trata sobre o
Projeto de Lei da Cãmara n• 30/1992.
O SR. ALBANO FRANCO....:. (Leitura de parecer.)
Este é o parecer, Sr._Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Em discussão
o parecer do nobre_S_enador Albano Franco. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado o parecer e rejeitado o projeto.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Tem a palavra
o nobre senador Dario Peieira para relatar o item 1, da pauta,
que trata de fmanciamento da Prefeitura Municipal de Mari-- lena, nO- Paraná.
O SR. RELATOR (Dario Pereira)- (Leitura de parecer.)
-Portanto, somos favoráveis- à aprovaçào do projeto.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Em discussão.
(Pausa.)
-Não havendo quem ·peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Si's. Senadores que b aprovam queiram Permanecer
sentados. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Solicito ao eminente SenadOr Garibaldi Alves -Filho para relatar o iterrl 2
da pauta, que trata de autorização para fínai1damento da_
Prefeitura Municipal de Man~_aguaçu, no Paraná.
O SR. RELATOR (Gari:baldi Alves Filho) -(Leitura
de parecer.)
Pórtanto; Sr. Presidellt~~ OnOsso _pãte~r é pela apro- - -vação d~sse projeto de resoluçàO.
0 SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Em discussão.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro Zl discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadore_s que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
·O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Solicito ao nobre
_ Sen_~dor_ Beni V eras que proceda à leitura do relatório referente ao Item 4 da pauta, que dispõe sobre o contrato de
franquia empresarial, fraoc~ising, e de outras providências,
O SR. BENIVERAS -·riem 4:
__(Leitura de relatóriO.)
(Continua a leitura do parecer.)
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Em discussão
o parecer.
- Não havendo quem peça a palavra, encerro· a-discussão.
Em votação. -
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Os Srs. Senadores qu-e o aprovam queiram pemianeCer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) ...:... A Presidência
concede a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, para
relatar o Item 5 da pauta, que trata da homo!ogação de Ato
do ConselhO Monetário Nacional, que autoriza a emissão adicional de papel-moeda no valor de 1 bilhão e 200 milhões
de cruzeiros.
O SR. EDUARDO SUPUCY -É Relator o Sr. Senador
Moisés Abrão.
(Procede à leitura do parecer.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, apenas gostaria de acrescentar ao parecer do Sr. Senador MOisés Abrão que nãO há
como não estranhar que o Senado esteja, em abril de 1993,
examinando essa solicitaçâO de autorização de emissão adicional de papel-moeda, datada de 1989; seria mais ·prudente e
adequado que estivéssemos acompanhando mais de perto essas autorizações, sem grande defasagem, Sr. Presidente.
O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, gostària de
propor um requerimento ao Banco Central- se V. Ex~ me
permite-, no sentido de que nos informássemos-se, verdadeiramente, ele aguarda a autorização dada pelo Senado Federal
para fazer urna emisSão, ou se ele, verdadeiranlente, emite,
aguardando, posteriormente, a autorização. Isso é muito importante, porque se não nós náo tereniós.
Esse ad referendum do Senado Federal, na verdade, escancara as portas do Banco Central e a "guitarra" toca 24
horas por -dia. De maneira qUe esse req-uerimeDto, quando
nada, tem o condão de mostrar ao Presidente do Banco Central que estamos atentos no que diz respeito às emissões.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência
concorda com as observações.
Em votação.
O SR. EDUARDO SUPLICY ~Sr. Presidente, eu gos:
taria de fazer uma sugestão.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Pois não.
O SR. EDUARDO SUPLICY -Na Ilnha da preocupação do Senador Ronan Tito, talvez possa a a~~~ssoria- da
Comissão de Assuntos Económicos fazer um levantamento
de quais os projetas-de autorização,"j>elO menos desde o Início
desta legislatura, portanto, desde o início _de 1991, qu~ i~passaram por esta Comissão.
Talvez essa informação -solicitada pelo Senador Ronan
Tito couhesse em um conjunto maior; que- a Comissão de
Assuntos Económicos tivesse a informação, ·por pa-rte do B_an~_
co Central e do Ministério da Fazenda, da atual sitUação desse
procedimento- o Congresso Nacional autoriza emissão adicional de papel-moeda. Seria interessante obter essa informação não apenas para esse caso, relativamente a 1989, mas
também relativamente a 1990, 1991, 1992 e 1993, para sabermos como está funcionando este procedimento de o Congresso
Nacional autorizar; normalmente autoriza ex post, ou após
o fato ocorrido. Seria importante tOmar cOnhecimento de-fo~
ma mais completa, e nãci apenas deSte único projeto de resolução.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência
concorda com as observações de V.· Ex• e vai adotar esse
procedimento.
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O SR. AFFONSO CAMARGO- Sr. Presidente, peço
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo.
O SR AFFONSO CAMARGO - Sr."Presiderite; essa
defesagem de datas assusta. Se porventura não houver essa
homologação? o que- acontecerá?
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -A cclocação do
S~nador Ronan Tito é exatamente no sentido de saber se
já emitiram sem essa prévia autorização; sé a autori:Zaçãõ
ficou a posteriori. O que temos aqui" foi emitido. Então, estamos ratificando.
A Presidência da Comissão tem outros processos na mes--rna sin,Iação, e todos já foram distribuídos para os relatores.
O procedimento mais acertado será o de solicitar aO Banco
Central a informaÇão se realmerite ele esj)era a -auiofização
do Senado Federal? E se o Senado Federal. dentro da colocação de V. E~. não der essa autorização, como é que fica?
E uma observação muito simples. .
.
.
.
O SR. AFFONSO CAMARGO-Sr. Presidente, a dúvida que coloco é a seguinte: devemos nos informar, para depois
votar? Ou devemos aprovar e depois tomar as informãções? Realmente, surpreendo-me com essas coisas, que, parece, só acontecem no nosso País. Aprovar uma matéria de
1990, 1991, 1992; e depois perguntar por que está acontecendo
isso? O certo seria melhor -noS inteirarmOs <io assunto para
depois votarmos.
-O SR. PRESIDENTE (João Rocha)_::__O assunto é muito
interessante _e merece mais observações dentro da colocã.ção
do Senador Affonso Camargo.
O Sr. RONAN TITO -Sr. Presidente, tenho absolut~
certeza de que já houve emissão, e muitas outras tivemoS
no passado sem essa autorização, porque-eles fazem ad refendum do Senado Federal.
Talvez devêssemos nos aprofundar no assunto, como bem
disse o Senador Eduardo Suplicy, para, inclusive, também
não permitirmos que o andamento da matéria fique tão lento.
O SR. PRESIDENTE (Jóão Rocha)- Deve haver mais
não se pode esperar dois anos para por uma decisão.
O SR. RONAN TlTO- Talvez fosse o caso de o Presidente da Comissão entrar em contato com o Presidente do
Banco Central, no sentido de agilizar o processo, senl aprová~lo adreferendum, e, como disse o Senador Eduardo Suplicy, levantar as emissôes que foram feitas- desde _o pedido dessa.
Vamos verificar que isso -~qui é t'brincadeiririha". Estamos
vOtando uma autorização, mas já se emitiu quinhentas vezes
mafs do que ~~s_a autorização aí, e depois vem o pedido de
licença para ad referendum.
Se a nossa posição for a de não votar agora, e ·esperai
o pronunciamento"; a emissão já terá acontecido, será fatO
consumado.

.agilidade~

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Senador Ronãn
=-Tito, só iml -adendo, a título de informação. A Comissão
tem mais cinco_projetos sobre o mesmo CasO: ui:ii de 1992;
um de 1986; um de 1992; outro de 1986; um de 1988; outro
éle 1992; um de 1985 e outro de 1986. _ ·~ _
__
Todos esses processos já foram distribuíôos para: a ltel3t6ria; ·os relatórios já estão oferecidos e vamos colocá-los em
pauta na próxima reunião. De forma que estamos zerando
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todos os processos que existem na Comissão, não apenas esses
como todos os outros. Vamos colocá-los em pauta para discus-

são.
O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, sem querer
interromper o extraordinário diálogo consrru.ti~o que se trava,
neste momento, entre o PDS e o PT, não tenho dúvida alguma
de que a reunião Maluf/Lula se verificará na próxima eleição.

O SR. AFFONSO CAMARGO- Mas V. Ex" está ignorando a criação do_ novo Partido - o PPR - de que faço
parte, cujo Presidente é o seu colega Espcridião Amim. Nada

mais tem de PDS.

O SR. RONAN TITO-'-- Ex- PDS. A doença partidária
é tão grande e a dança do_s homens dos partidos é maior,
que fiCa difícil autorizar-se aqui no Congresso Naciorial. Lá
fora, a compreensão fica- muito rilàis-~difícil.
Todavia, volto à sugestão anterior: que V. Ex• marque
uma audiência com o Presidente - S. Ex~ não tem culpa
de nada disso, porque neste tempo foi Secretário do Ministério
da Fazenda, Diretor do BID, e agora que está chegando à
Presidência,- é tainbém vítima de tudo o que está aí. Caso
haja um entendimento, que as emissões se procedam verdadeiramente após autorização do Senado Federal e que esta Casa
se comprometa, através da Comissão7 examinar- o- caso, o
caso em tempo hábil.

O SR. AFFONSO CAMARGO- Senador Ronan Tito,
permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. RONAN TITO- Ouço V~ Ex• cõm prazer.
O SR: AFFONSO CÃMÀR(W .::::'Reãlmeííie íne surpreendi. Volta e meia somos surpreendidos no nosso País.
A minha dúvida é no _sentido de saber se em questão tão
atrasadas, tão defasadas, deYemos aprovar os processos para
depois ver o que aconteceu, ou juntá-los, não aprovar nenhum
e procurar saber o que está acontecendo para modificá-los.
Sem dúvida alguma, trata-se de um processo viciado, porque
ter que aprovar algo seis, sete anos depois, não está correto.
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O SR. RONAN TITO- Ouço V. Ex• com prazer.
O SR. GILBERTO MIRANDA- A minha dúvida consiste em saber se os Senadores eleitos ultimamente teriam
poderes para votar uma emissão de 85, de 86. Se isso for
aceito, eles estariam autorizando uma emissão de moeda muna
data em que não eram Senadores. Podemos convalidar de
85 e de 86?
O SR. RONAN TITO- Nobre Senador, era isso justa~
mente o que eu estava observando aqui.
Estamos, Sr. Presidente, com a situação económica deste
País gravíssima, aprofundando-se a cada dia. Nós, do Senado
Federal, que temos um poder muito gra,nde nessa área, não
o exercemos. O que fazemos todos os dias?_ Sentamo-nos n9.._
plenário, votamos a Ordem do Dia e, como escoteiros, voltamos para casa muito satisfeitos porque cumprimos nosso de- ver. Será que estamos? Na verdade, se a situação_e_conómica
do País degrada-se a cada_ dia, somos cúmplices pela nossa
omissão. Para exercermos verdadeiramente o nosso poder,
precisamos lembrar que somos membros de uma Casa que
tem como uma das primeiras obrigações supervisionar a questão económica do_ País. Se apenas estarpqs aqui cambando,
Sr. Presidente~- a conseqüência é voltarmos para casa como
escoteiros. É possível até chegarmos cm _casa e falarmos que
fizemos uma boa ação. Cheguei ao Senado cedo,_ e_ntrei no
plenário, votei a Ordem do Dia de a~ordo_ co~ ?linha consciência. Enquanto isso, degrada-se a sltuaçao nacional de ma-neira agudfssima.
Estou uma hora atrasado, porque lá fora há muita greve-.
Finalmente, resolvi largar o carro perto de um ministério e
vir a pé. O carro ainda não deve ter chegado. Todos têm
razão, mas "em casa que falta pão, todos brigam e ninguém
tem razão". E grande parcela da responsabifidade da deterioração do setor económico do País é do Congresso_ Nacional,
principalmente pela sua omissão.
-~
-

Portanto, pretendo, neste momento e quando proferir
um discurso de improviso no plenário, que este Congresso
O SR. RONANTITO :.c_· Senador Alfon-so Camargo·.
ãSsUma: verdadeiramente o seu poder. Senão, estamos brincando de ser senadores, de ser parlamentares. Temos como
vou tentar explicar bem a minha propositura.
exemplo a questão da emissão, a questão da reforma fiscal
Nesse instante do País seria conveniente que o Presidente
e outras reformas que estão por vir. Verificamos o Orçamerito
pedisse uma audiência ao Presidente do Banco Central e com
e, em público, dissemos que o nosso déficit primário é de
ele entrasse em entendimento. Estou cansado- de saber que
1%. Mas o déficit real é de 30% sobre o P_IB. Todavia, temos
aprovar ou não aprovar um processo, aliás, a tentativa ·é de
condições de elaborar leis, fiscalizar emissões e empréstimos.
transformar esta Casa- não só nesse assunto, como enl ffiuiTenho ouvido comentários aqui nó Distrito Federal de que
tos outros- em--entidade carimbadora, ou seja, cartório.
uma professora primária ganha Cr$! milhão e 700 mil por
Chega-se, bate o carimbo, aprovado e tal, mas, na verdade,
mês. Contudo, US$600 milhões aprovamos, aqui, para cons~
essas emissões todas já se verificaram. Muito ID.ais _dO que
a soma de todas essas, multiplicado por dez, j_á tivemos. Essã
truir- até agora não sei para quê -um metrô neste momento. Não estou dizendo que metrô náo é importante; estou
é a verdade. É só verifiCar-a base monetária da época dizendo que governar bem é eleger prioridades.
mesmo porque a base monetária não resistífíà corri uma infla- -- --ção de 25% do mês, de 85 para cá, sem emissões. ' --Nós somos Governo, alguns na Oposição, mas somos
A minha propo-sta, Sr. Presidente, aprofunda a situação. _ __GoVerno. Na medida em que nos constituímos parlamentares,
Primeiro, seria o Presidente ver com o PreSidente do
SOIIJ{)S parte de um Governo. Se não exercemos este poder,
Banco Central a base monetária do momento e sen_tir de B.
somos relapsos. Estou s~ntindo isso a cada dia. P~>r_ ísso, tomei
E~, a partir de agora, quais as emissõeOãmos verificar
a liberdade de fazer esta advertência.
se elas estão superiores à inflação. No caso, aprová-las-íamos
Perdoe-me
o
Se"midor
RachiÓ
Saldanha
Derzi,
que
é um
ou não. Mas também V. Ex~ teria que -comoprometér-se, em
gentleman, é um cavalheiro, um homem que obedece sempre
nome da Comissão, de que iss_o_ não pode demorar mais do
as regras daqui e obedece, principalmente, o acordo de cavaque dez, quinze dias.
. ~eiros que temos_ sempre quando estamos ~ebatendo: quanqo
O SR. GILBERTO-MIRANDA -Senador Ronan Tito, . _um parlamentar quer entrar ~o debate pede aparte. Respeito
permite-me V. Ex~ um aparte?
a postura do Senador Saldanha Derzi, que prirtfa no-congresso
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Nacional pelo debate das grandes questões que interessam
à população brasileira.

Agradeço a V. Ex"
0 SR. PRESIDENTE (João Ro_cha) :...__ 0 Presideitte
.... es--t-uda r as po
. nde raç6 es
da Mesa leva em Consl.deração e V.:u
de v. EX"
Com a palavra o Senador Bello Parga.
O SR. BELLO PARO A -Sr. Presidente, sobre o assunto parece haver dúvidas que a _emissão já tenha sido feita.
Estamos tratando, aqui, de hOmologar rriaís um Conselho
Monetário Nacional. É um projeto de lei da Câmara dos
Deputados que, por sua vez, já teve prorrogação. Claro que
é um fato insólito estarmos tratando, no ano de 1993, de
uma emissão do ano de 1991. Então, estamos obedecendo
uma sistemática legéil. cuja origem não posso ·aqui precisar.
Deram ao Conselho Monetário- competência para autorizar
essa emissão. De nada adiante vir ao Congresso. A Câmara
fez sua parte e, agora, estamos procurando fazer a nossa.
Se esta Casa é muito grande, não deve ser perquirida a razão
da emissão, porque já está suficieiltemente esclarecida. Mas
devemos tentar evitar que haja uma delonga muito grande
no exame dessa homologação, mesmo porque, pelos avulsos
que verificamos, a matéria foi publicada 00 Diário do Congresso Nacional somente em 19 de março de 1992.
Então, algo não está funcionando corretamente neste sistema. E acredito que a primeira gestão desta comissão -deve
ser jurito ao Conselho Monetário Nacional, não ao Banco
Centrã.l.
É minha maneira de pensar, Sr. Presidente.
O SR~ PRESIDENTE (João Rocha)- Obrigado, senador.
Em votação o iteni 5 da pauta.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
- - - -, Aprovado.
O SR. GILBERTO MIRANDA - 0 que aprovamos,
Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)_- A homologação,
porque é 0 que está em pauta.
O SR .. GILBERTO MIRANDA - Presidente: eU sugeriria que V. Ex• tivesse uma conversa com o Presidente do
BancoCentrale.quenão-aprovássemosnenhum·dosprocessos.
Talvez fosse interessante, pela primeira vez, que esta Casa
negasse-lhes aprovação. Veríamos, então, o qu~ po~l_~rià. ocorrer. O Banco Central continuaria emitindo -Seiri aprovação
do Senado Federal? Criaríarrios uma situação de fato.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Mas O Banco
Central já emitiu, autorizado pelo COnselho Monetário Naciona!.
0 SR. GILBERTO MIRANDA _Mas esta Casa não
aprov-ou. Por conseguinte, não temos que faZer nada.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)_:__ O sistema assim
o determina.
O SR. GILBERTO MJRANDA -A meu ver, o Senador
Ronan Tito tem: rãzão.
·
·

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, eu -teria uma
outra informação a dar. Há quantos meses não funciona o
Conselho Monetário Nacional no Brasil? É ad referendnm
do Conselho Monetário Nacional, carimbado pelo Senado
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Federal. Se continuar dessa forma, sugiro a V. Ex~, ~om o
maior respeito, data venia, corrio dizem os advogados,__ que
se tire da lei, que isso venha ao Congresso Nacional para
ser discutido. Será que não temos ocupações mais importantes
do que ficar carimbando o trato a cumprir, o fato consumado?
Será qut: nenhum dos Senadores aqui tem coisa mais íinpottante a fazer?
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Atendendo a
sugestão do Senador Esperidião Amin, colocaremos em votação a sugestão do Senador Eduardo _Suplicy, a do Senã.dor
Ronan Tito e a do próprio Senador Affoõso CamargO.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Com a palavra
o Senador Esperidião Amin.
o SR. ESPERIDIÁO AMIN _Sr. Presidente, colocar
em votação este projeto, sem a presença do Relator? S. Ex~
.até poderia apresentar alguma informação, 0 que teria sim-plificado a discussão; segundo: sem que haja um conhecírnento
profundo de qual é a efetíva paitiCipaÇclo do noss-o-voto nessa
questão, considero urna temeridade! Se for para votação, eu
voto contra. Não tenho razão para homologar uma coisa já
feita. Se 0 foi sem a minha presença, por que tenho que
coonestar depois? A minha sugestão é no sentido de que
V. Ex~ dê_ um prazo até a próxima semana e coloque o processo
em votação. O SR_ PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência
acata a sugestão de V, _EJ-;" e tem_a opinião da maioria dos
Me~?ros da Comissão, tirando o item de pauta.
__
-O SR. MANSUETO DE LAVOR __:--Sr. Presidente,
a niinha sugestão é no sentido de que possamos votar_ o.u
sug'eri~ quesitos ·para que V. Ex• apresente ao Presidente do
Banco Central, como foi emitido até agora,_sem autorização
ad referenduiD. do Conselho Monetário Nacional. Se eles estão
emitíndo, se não houve reunião do Conselho Monetário Nacional, então_ a prática vai cOntinuar; continua sendo homologatório, já foi emitido.
O SR. RONAN TITO ---sr: Presidente, não se diga
que a comuniCãÇãó ne-ste niomentó é difícil e que precisa
erilitlr; -às vezes, a cOisa é-urgente. Hoje, temos computadores
-ligados cabo a cabo; uma consulta com vinte e quatro horas
de antecedência pode ser feita. Agora·, o espírito do proieto,
0 espírito da lei é para que 0 senado Federal controle as
emissões ou,_pelo menos, registre, para saber se f:las estão
além ou aquém das necessidades. Como vamos controlar isso?
Vamos referendar de 85? Se não 0 fizermos? E se referendarmos? Não acontece nada! Por conseguinte, estou sentindo
_ a_desnecessidade, a inutilidade desta Comissão neste assunto;
, vota( a favor ou contra, aqui, é a mesma coisa. Agora, ou
damos sentido à COnlísSão, uma Comissão que tem importância extraordinária, principalmente neste momento do País,
ou vamos carimbando coisas sem sentido.
--O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -A Presidência.
da ·comissão vÇti entra-r em contato com a Presiaêilcia do
Banco Central, levando-lhe todas essas conSideraçõeS. POstel!brmente, trará este assunto à pauta de discussão das reuniões_.
_· - P3ss3.mcis agOra ao ite-m 6 da pauta, cujo Relator é o
Presidente da Comissão_- que, neste momento, passa a Presidência ao Senador Gilberto Miranda.
Comissão de Assuntos Económicos, Projeto de Lei do
Senado n' 75.
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Houve um engano!_ Passo a Presidência para o Vice e
passo a relatar. Houve um equívoco.

Item 6:
Projeto que regulamenta, com base no interesse
nacional, os investímcntos de capital estrangeiro nas
micro, pequenas e médias empresas, e dá outras provi~
dências.

O projeto de lei em exame, datado de 15 de abril de
1991, de autoria do S_enador Ncy Maranhão_, _tem. por objetivo
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a Pirelli, a Honda, que são grandes corporações e tem meios
de fazer grandes propagandas. Patrocinaram as Fórmulas 1,
2 e 3 e as marcas de cigarro. Portanto, estão nos meios de
cqmunicação e são conhecidas. Anonimamente, quim stisterlta as grandes economias do mundo hoje são as_ pequenas
e médias empresas.
Nesse sentido, não vejo outra saída a não ser cumprir
os dispositivos constitucionais referentes, dentro da ordem
_ económiCa, ao tratã.mento diferenciado_ d_a mjcro e pequena
empresa. Este projeto do Senador Ney Maranhão faz parle
de um conjunto de medidas legislativas, infelizmente u~ taQ.tO
atrasadas aqui no Congresso.- eritte -elaS- a noVa regulamen~
tação das micro e pequena empresas para o fortalecimento
da economia brasileira.
A Constituição diz claramente ser princípio da economia
o fortalecimento da miCro e pequeria empresa de cãpitàl nacio~
nal. O Senador Ney Maranhão quer que, nessas micro epequenas empresas, sejam injetados recursos de capitais também
oferecidos a grari.des empresas nacionais. Espero que,com essa
abertura, com a queda do Muro de Berlim económico, isso
se faça com mais intensidade.
Po~tanto, e1:_1 queria parabeni~r o__autor ~e argecipal' o
meu voto inteiramente Iãvorável ao projeto do eminente Senador Ney Maranhão.

permitir a participação do capital estrangeiro em sociedades
por quotas de micro, pequena e média empresa brasileira
até 50% do seu capital.
A medida proposta define, par:a fins de projeto, as micro,
pequenas c médias empresas pelo conceito de receita bruta
anual e considera-como capital estrangeiro os bens, as máqui·
nas e equipamentos entrados no Brasil sem dispêndio inicial
de dívidas, bem como os recursos financeiros e mo_ne:táriós
introduzidos no País para aplicação em atividades económicas
pertencentes a pessoas- físicaS-ou júi"Idicas residentes_, domiciliadas ou com sede no exterior.
Argumenta o ilustre Senador que o Brasil '_'em p~rdefl:~O
terreno para outros países em desenvolvimento receptores
de capital internacional, notadamente para os países asiáticos
como Taiwan, Coréia do Sul, Hong Kong e Cingapura. A
O SR. RONAN TITO - O Senador Wilson Martins
argumentação é complementada pela citação do balanço das
ressalta que, no art. 2'\ fala-se em fixar em cruzeiros o valor
inversões estrangeiras de 1973 para cá, onde fica evidenciada
da micro e média. Mas que cruzeiros? O de ontem, o de
a posição negativa do País.
hoje ou o de amanhã? Por que não se coloca em UFIR?
O projeto visa, pOrtanto, a-uma=·mudança do rumo do
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Mas é atualizado
capital estrangeiro, ao estiinular as inver~ Jes internaci_onais
em nosso País mediante- a liberação da remessa de lucros se.~_pre.
do investidor externo da_micro, pequena e média empresa.
O SR. RONAN TITO - Por que não se utiliza -uniá
Corno essas empre-sas são as q1J:e- mais contribuem para
moeda estável, como a UFIR?
--o emprego da força de trabalho cm nosso País, este projeto
0 SR. JOÁO ROCHA - Há o INPC, que é o índice
representa um trunfo adicional para a luta contra a recessão.
Ao presente projeto foi apresentada a Emenda n" 1/91, mais próximo e sempre vai existir p·o·r haver senipre atualização de preços.
do Senador Marco Maciel, que consideramos um aperfeiçoaO SR. MANSUETO DE LAVOR- Dos indicadores
mento ao disposto no art. 8'?
esse é o mais permanente que existe.
Pelas razões expostas e levando em consideração q':le
esta proposição representa mais um éSfOfçb do Poder Legts-_
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda)- Creio que
lativo em romper as amarras do isolamento brasile_iro do me r~
podemos manter o INPC em homenagem ao Presidente do
cado mundial, opinamos pela aprovação do Projeto __d=e Le1
IPC, Senador Wilson Campos.
n?75/91, de 15-4-91, com a modificação proposta pela Emenda
O SR. AFFONSO CAMARGO-'-'- Sr-_ Presidente, quero
n'-' 1.
voltar à preocupação do Senador Ronan Tito; creio que S.
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) -Com a palaEx~ tem razão, porque parte-se de um valor em cruzeiros,
_:de um projeto de 1991, e as conversões vão ser feitas em
vra o Senador Mansucto d.e _Lavor.
cima dess<,l. base de cruzeiros.
O SR. MANSUE"'tbDE LAVOR:_sr. Presidente,
Pergunto, então, ao Senador Ney Maranhão, se esses
Srs. Senadores, quero ressaltar a ínipOrtância deste prOjeto
-valo.tes já não estão desatualizados? A outra dúvida que tenho
para a recuperação da economia brasileira.
é se esses valores correspondem aos que __foram definido$_ na
O Senador Ney Maranhão com sua iniciativa~ que espero
lei que criou a microempresa.
tenha a aprovação desta Comissão-e do Congresso Naciõnal,
Porque essa receita bruta de até Cr$19 milhões e 200
está respondendo aos anseios, às aspirações de um segmento
mil, em 1991, tinha um valor real, uma m9eda forte tipo
que, em outros países, representou-a rec.uperação após adesdólar, e hoje esse valor deve ser 10, 20, 50 ou 100 vezes
truição da Segunda Guerra Mundial.- _
J?lenos. Parece~me que o próprio autor do projeto poderia
Mesmo em países ·não afetados diretanie-nte pela destruiexaminar esse assunto. ----ção da guerra, como foi ó caso dos Estados Unidos, a micro
Essa é a preocupação que trago- para o autor do projeto.
e pequena empresas têm sido realmente o esteio da pujança
O SR. EDUARDO SDPLlCY- Sr. Presidente, como
e do crescimento_econóinico. É verdade que, enl se falando
colocar em valores de UFIR - neste caso, os-· valores aqui
de empresas internaCioiiais, essa teia dC--:inkroS- e pequenas
são_ de 1991 - se a UFIR, na verdade, só passou a existir
empresas, que constituem a base da economia- -dos grandes
em princípiO de 1992? Conheci esse problema porque, no
países, dos países do chamado Primeírci Mundo, nãoapare_cem
projetO qUe instituiU o "Programa de Garantia de Renda Míniaqui. Vêm para cá a General Eletric, a For_d, i MitsubiShi~
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ma~ foi aprovado pelo Senado que fosse·atualíiãdo conforme
os valores dos tributos federais.
EntãD, cada vez que tenho que atualizar os Cr$45 mil

cruzeiros, de abril de 1991, procedo da seguinte maneira:
até dezembro de 91, utilizo a BTNF; de janeiro de 92 para
cá, a UFIR. Preferiria que_ tivCsse pàmãil-ei:ido a prOposta
original de _acordo com o INPC ou lPC. - - -0 índice oficial de preços, a-té que venha a Ser sub_stituído
por outro, é o INPC. Creio que aquiO au~or ~s:iava Se refef'iridó
ao INPC. O Índice de Pre-Ços ao ConSurllidor, na Verdade,
tem o nome de INPC. NãO sCi o autor aCeitaria uma propo-

se

sição de redação -Índice Nacional de Preço ao Consumidor
- e esse, pelo menos existe uma série, desde 1991. Trata-se
do Índice Nacional de Preços ao Consimlidor. --- -- - - ---

0 SR. ESPERIDIÁO AMIN - Sr. Presidioiite, tenlíó
a impressão de que a tentativa de conciliar todas essas ponderações resultaria no seguinte texto-- o § zo passaria a ter
a seguinte redação:
"Os valores mencionados no parágrafo anteriOi
serão atualizados monetariamente a partir de abril de
1991 --que é a data da apresentação deste projeto
~pelo Índice de Preços ao Consumidor - IPC, ou
por outro índice que vier a substítuí-lo ...
Ou seja, seria iriserido apenas o seguinte: após a palavra
monetariamente, a partir de abril de 1991.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -'Senador Mansueto de Lavor, V. E~ gostaria de fazer uso da palavra. (Pausa.)
colocamos em votação.
(Procede-se à votação.)

O SR. PRESI!:>ENTE (João Rocha) - ~olicitamos ao
Senador Dario Pereira que leia o relatório do item 11 da
pauta.
O SR. DARIO PEREIRA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se do Projetá-de Lei n9 324/91, que reduz o Imposto sobre Propriedade de Território Rural em várzeas amazónicas.
Com base no art. 48, I, da Constituição Federai, o Exm 9
Sr. Senador Oziel CarnC1ro Submete-à-apreciação do Congresso Nacional o parágrafo da Lei nÇ> 324/91 que reduz o
Imposto sobre Propriedade de Território Rural em várzeas
amazónicas e dá outras providências.
O projeto em ex-ame-. cm seu art. to, estabelece a redução
de 50% do Imposto Territoriã.1 Rural sobre as várzeas localizadas nas margens do rio Amazonas e seus afluentes.
S. Ex~ justifica dizendo que, dUrante seis meses ao ano,
o rio Amazonas enche e não se pode plantar, não se pode
criar, não se pode fazer nada junto às margens do do. Por
isso o Senador está pedindo 50% de reduÇãõ do_ imposto.
Diante do exposto, somos a favor da aprovação deste
projeto.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Colocamos em
discussão o Relatório do Senador Dario Pereira. Tem a palavra o Senador Bello Parga.
O SR. BELLO PARGA'- Sendo, em princípio, favorável à propositura, vejo aqui, em seu texto, que não Se define,
em termos de extensão, o que é várzea localiza<:la às margens
do rio Amazonas. Parece-me que há uma omissâo no tocante
a isso.

..
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O SR. GILBERTO MIRANDA- Senador Bello Parga,
no Es_tado do Amazonas, o- rio chega a entrar 90 Km na
margem. Criam-se grandes lagos que permanecem pelo verão
todo, o que dificulta definir a extensão que permanece pelo
_v~rão todo. Portanto, é muito difícil definir se é 1,10 ou 50
km, porque é muito plano. Para se ter uma ídéia, a caída
d'água de Manaus a Belém é coisa 2% só: Ele anda pelo
volume. Então, entra-se com 80 ou 90km pela mata a dentro
e vira uma várzea total. Só para esclarecimentos.
O SR. PRESIDENTE. (João Rocha) - Com a palavra
o Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY=- Sr. Presidente, normal_mente, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, assim
como IPTU, é cobrado sobre o valor venal, o valor da terra.
Ora, o valor da terra, normalmente, deve levar em conta
esses fenômenos geográficos aqui colocados. Já está, portanto,
considerado esse fator quando do cálculo da base sobre a
qual incide o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
Não haveria, assim, Sr. Presidente, razão para se criar
um desconto da ordem de 50% sobre algo que já foi levado
em conta. Parece-me que este projeto não faz sentido em
primeira instância, e, por assim considerar, Sr. Presidente,
peço vista do referido projeto porque quero obter melhores
informações.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Atendidos os
pedidos de vista.
Pedimos ao Sr. Senador Elcio Afvares para relatar o item
8 da pauta.
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, eminentes
· Senadores:
Temos, à folha 53, o item 8 da pauta:
Projeto de Lei do Senado de n' 251, de 1991, que
dispõe sobre a remuneração dos recursos transferidos
pela União aos Estados, Dístiíto Federal e MunicípiÕs,
ou aos órgãos· e entidades por estes controlados e dá
outras providências.
O Parecer encontra-se no Avulso e a iniciativa é do ilustre
Senador Esperidíâo Amin; -portanto, oportuno na medida em
que a matéria atende aos justos interesses dos Estados, Dístrito
Federal e Municípios, cujoS recursos ·que lhes são transferidos
pela União realmente não podem nem d~vem permanecer
nas 1ristítiJições financeiras Sem qualquer remuneração que
compense, ainda que parcialmente, a perda de valor daqueles
recursos provocada pela inflação.
Em estilo simples e direto, o projeto, ao mesm<Y tempo
em que fornece as condições para manutenção do poder de
compra do saldo depositado, impede a especulação financeira
com esses recursos. _
Assim sendo, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nÇ> 251191, de autoria do eminente: Senador Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Eltl discussão
o Projeto. (Pausa.)
~ão havendo_ quem peça a palavra, encerro a discussão.
Informo, ainda, que o Projeto é terminativo.
Em votação.
Aprovado.
ConcedO a palavra ao emineD.te Senador Beni Veras.
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O SR. BENI VERAS- Sr-. Presidente, temos aqui uma
situação, no presente momento, que provoca ·muita insegurança e incerteza para o País, qual seja, o problema dos consórcios. Estes são dirigidos de maneira muito estranha e levam
aos seus participantes uma incerteza muito grande. Já foi convocada uma ComissãO Parlamentar de Inquérito para examinar a questão, mas a Comissão não se- efetivou ao longo do
tempo.
Contudo, penso que o assunto merece ser Yis-tQ. Esta
Comissão teln alcance para tratar do assunto. Gostaria, então.

Maio de 1993

de propor que se nomeasse um grupo de três Senadores para
se deter sobre o problema dos consórcios e apresentar aqui
um relatório a respeito, para que pudéssemos avaliar a questão.
O SR..PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência
acata a sugestão de V. Ex~ e trará os nomeS já na- próxima.
A Presidência ac~ta a sugestão~ _!ratá os três nomes na próxima reunião, que será na quarta-feira.
Está ê"ilcerrãda a reunião.
__
(Levanta-se a reunião às 12 h,ortis e 30 minútos.)

República- Federativa; do:, Brasil!

DIÁRIO
ANO. XLVIII- N9 74

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃb~ll

QUINTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 1.993

-DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado f'ederal aprovou, e eu, Chagas Rodrigues, I' Vice-Presidente, no exercíCio
da PreSidência, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 40, DE 1993
Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a oferecer garantia à operação
de crêdito a ser realizada entre a Empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul - SANESUL
e o Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro da União, no valor de
Cr$1.258.997 .200.000,00, destinada ao f'manciamento do Programa de Modernização do Setor
de Saneamento - PMSS, naquele Estado.
O Senado Federal resolve:
Art. I' É o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul autorizado a oferecer garantia à operação
de crédito a ser realizada entre a Empresa ·de Saneamento do Mato Grosso do Sul - SANESUI,. e o
Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro da União, no valor de Cr$ 1.258.997.200.000,00
(hum trilhão, duzentos e cinqüenta e oito bilhões, novecentos e noventa e sete milhões e duzentos mil
cruzeiros).
Parágrafo único. Destinam-se os,recurs-os referidos no caput deste artigo, ao financiamento do Programa
de M<X!Jomização do Setor de Saneamento, no âmbito do Ministério do Bem-Estar Social, naquele Estado,
dentro do contrato de empréstimo externo firmado entre a República Federativa do Brasil e o BIRD,
autorizado pela Resolução n' 47, de 1992,-do Senado Federal.
__
Art. 29 As condições financeiras básicas da opcraçao a ser ;garantida são as seguintes:
_
a) valor pretendido: Cr$1.258:99.7..20(J:00ll,OO (equivalente a US$ 63,400,000.00 ~m 26 ·de- fevereiro
-de 1993);
b) prazo para desembolso dos recursos: até abril de 1998;
c) juros: pagos semestralmente sobre o principal das retiradas e ·do valor restante do empréstimo,
a uma taxa para cada trimestr-e, eqtiivaleD.te aOs.Custos dos Empréstimos Qualificados (em torno de 7%
ao ano) determinados-de acordo com o trimestre anterior, mais 0,5% ao ano;
d) comiss-ão-de comptomissó:- 0,7% ao ano, pagos a cada seis meses sobre o valor do principcil do
.
empréstimo que não tiver· retirado; e) taxa de serviço: 0,2% ao ano, incidente s.obre as quantias retiradas, pagável ao agente financeiro
(Banco do Brasil S.A.);
-·
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDEI<AL
MANOEL VII.EI.A DE MAGALHÃES
Díretor.Oeral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor E:recutivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS BASfOS
Diretor Industrial
FWRIAN AUGU~'TO,COUTINHO MAP~l..JGA
Diretor Adjunto

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso Job responsabilidade da Mesa do Senado Federal
ASSIN/\fURAS
Semestral ···············~···-·,.·······"··-·-·----··----·-----·--Cr$ 7Q.QOO,OO
:firagem 1.200 exemplares

I) garantia: parcelas do Fundo d(;_Particlpação dos Estados- FPE;
g) destinaç>to· dos recursos: Projeto de Modernização do Setor de Saneamento -

PMSS;_
condições de pagamento:
.
.
-do principal: em parcelas-semestrais, vencendo a primeira ·em outubro de 1977 e a !lltima ein
abril de 2007;
-dos juros e comissões semestralmente, sendo paga a primeira parcela no primeiro semestre de
1994.
Art. 3' A autorização ·concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias a contar da data de.sul! publicação.
Art. 4'' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Féderal, 5 de maio'.d.e 1993 ... ,.,-Senador Çbagas Rodrigues, 1'' Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.
h)

SUMÁRIO
1 - ATA DA 78• SESSÃO, EM 5 DE MAIO DE 1993

1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Aviso do Ministro da Fazenda
- N9 302/93, GoJifir~;mmdQ as~a presença no Plenário
do Senado Federal n-o-dia 5_-de mai6 do corrente_mês.
1.2.2- Fala da Presidência
Finalidade da sessão destinada ao _comparecimento do
Ministro de Estado__da__Fazen_da, Dr. Eliseu Reze_nde, a
fim de pre_star _esclarecimentos sóbrç 'p nov.Q Plano ~cQn(}- .
· · - - -·
mico do Goverrio.

1.3 -

ENCERRAMENTO

2- ATA DA 79• SESSÃO, EM 5 DE MAIO D.E 1993

2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Leitura de projeto

-Projeto de Resolução n'39/93, de autoria da Comis-

são Diretora, que altera o ártigo 434_do Regulamento AdIH~~lSt,ra~ivo -d~ senado Federal, ~ da outras providência~.
2.2.i ~ CoMuniCação da Presidência
. :. . :. Abertura de pr3zo paia oferecimentO de einetidas1.2.3.- Exposição do Mioistr9 d,e_Estadq d~ Fazenda,
ao Projeto d_e Resolução n"' 39/93, Jido anteriormente.
Dr. Eliseu Rezende.
2.2.3 - Requerimentos
1.2.4 --Fase de Interpelações
-N9 435/93, de autoria do Senador José Fogaça, soliSenadores Garibaldi Alves filho, Eduardo Suplicy~ - citando a tramitação em conjunto ao Proj~to de Lei da
Cid Sabói<i de CarValho, Júlio Campõs, Mansueto de La- __ Câi:nara n9 156/92 dos Proj e tos de L_ei do Senado n~ 268/91~
vor, Ney Suassuna, Ronan Tito, ·Jo~phat Marinho e Ruy_
-06/92_e 130/92, por versarem Sobre matérias amUOgas.
Bacelar.
~ N' 436/93, de autoria
Senador João França, soli1.2.5- Comunicações da Presidência
citando que sobre o-Projeto âe Lei da Câmara n~ 55/93,
ConvocãçãO de sessões e~traordinária e· C:Onjurita a
.al.!m da Comissão cOfisfante _do despacho inicial de distrirealizar-se hoje, às 18 horas e 30 Iirihtitàs; e -às-19 horas,
buição, seja-ouVida, também, a de Serviços de Infra-Esrespectivamente, com Ordem do Dia que des_igna.
trutura.
-

do

Maio de 1993

Quinta'feira

DIÁRIO DCYCONGRESSO NACIONAL (Seção II)

o

4049

_ N"' 437/93, de urgência para 0 Projeto de Resolução
n"' 38/93, que dispõe sobre 0 Plano de Carreira dos servi:..
dores do Senado Federal e dá outras prov"idêncías.
- N~' 438/93, de urgência para o ~r~jeto_ d~ Resolução
o? 34193, que autoriza o GoVernO do Estado do Rio Grande
do Sul a emitir a colocar no mercado, através de ofertas
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estadõ do Rio
Grande do Sul - LFTRS, destínadas ao giro de noventa
por cento das 52.063.102 LFTRS, vencíveis riO- primeiro
semestre de 1993.
-N9439/93, de autoria do Senador Dirceu Carneiro,
solicitando seja abonada sua aUsência dos trabalhos da
Casa, no dia 6 de maio do corrente ano. Aprovado.

de autoria de Austregésilo de Athayde, publicado no jornal
Estado de Minas, edição de 16 de março último. Aprovado.
- 2..3~1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Emenda de redação, proposta pelo Sr. Ronaldo Aragão, relator do Projeto de Lei da- Câmara n"' 73/92. (il 9
3/91, na Casa de origem), que dispõe sobre os incentivos
fiscais par~ a capacitaÇão tecnológica da indústria~ e da
agropecuária e dá outras providências. Ap!'~v.a_<!a~ A ~ow
missão DiretOra para a redação final.
- Redação final do Projeto de Lei da Câmara n'73/92
(n9 3/91, na Casa de origem). Aprovada. À sanção.
Projeto de Resolução n~ 38/93, em regime
de urgência
1d
d'
9
nos termos do Requerimento n 437/93, i o no Expe 1ente
-N~ 440/93, de autoria do Senador Esperidião Amin,
da presente sess~o. Aprovado com emendas, após pare:cesolicitando que seja considerado como liCeflça autorizada
res de plenário. A Comissão Diretora para a redação final.
_ Redàção final do Projeto d~ Resolução n9 38/93,
o seu afastamento dos trabalhos--da Casa no dia 29 de
abril do corrente ano. Aprovado.
em regime de urgência. Aprovada. A promulgação.
- N9 441/93, de autoria do Senador Onofre Quinan,
d
-Requerimento n~ 438/93, lido no Expediente apre·
solicitando seja ccirisfderado como licença autorizada _os
dias 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26 e 30 .de abrii · · sente sessão. Aprovado.
do corrente ano. Aprovado.
2.3.2 --Discurso após a Ordem do Dia
- N' 442/93, de autoria do Senador José Richa, solici-SENADOR TEOTÓNIO VILELA FILHO -A
tando seja considerado como licença autorizada o seu afasviolência no Estado de Alagoas.
tamento dos trabalhos da Casa no período de 12, 13, 20,
23, 21 e 30 .de novembro/92; 3, 4, 7. 8, 11, 14, 18, 24,
2.3.3 - Comunicação da Presidência
25, 28 e 30 de dezembro/92; 11, 15, 18, 22, 25 e 29 de
--.....Convocação
de sessão extraordinária a realizar-se
janeiro/93; 1, 5, 8, 15, 11; 19, 25 e 26 de fevereiro/93;
hoje, às 19:. horas e 5 minutos, com Ordem do Dia que
1, 5, 8, 12, 15, 22, 24, 25, 26, 29 e 30 de março/93 e
designa.
2, 5, 7. 12, 19 e 20 de abril do corrente ano. Aprovado.
2.4- ENCERRAMENTO
- N9443/93, de autOria do Senador João Rocha, solici·

tando que seja considerado como licença autorizada dos
trabalhos da Casa os dias 29 e 30 de abril do corrente
ano. Aprovado.
-N' 444/93, de autoria do Senador Luiz Alberto Oliveira, solicitando a transcrição; nos Anais do Sefiãdo Federal, da nota oficial expedida pelos· Presidentes da Associação dos Magistrados do Paraná e- da Asso~açáo dos
Magistrados Brasileiros, Senhores Luiz Cézar de Oliveira
e Francisco de Paula Xavier Neto, publicado no jornal
Gazeta do Povo, edição do dia 4-5-93, intitulada "A Democracia em Perigo do Povo".
2.2.4 - Comunicação da Presidência

-Proposta de autorização para c Senador José Sa~ey
aceitar missão para representar o Senado na Reunião Plenária do Inter Action Council a realizar-se em Xangai,
República da China, no período de 8 a 22 do corrente
mês. A provada.

3- ATA DA 80• SESSÃO, EM 5 DE MAIO DE 1993
3.1-ABERTURA
3.2 '--EXPEDIENTE
3.. 2.1- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n' 52, de 1993, de autoria
do Senador Affonso Camargo, que altera dispositivos da
Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971 -Lei Orgâníca dos
Partidos Políticos.
3.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n9 428, de 1993, de autoria do Senador
Mauro Benevides, solicitando a convocação do Sr. Ministro
da Agricultqra, para prestar, perante o Plená_rio de~ra Casa,
informaçõeS: sobre o Plano Económico do Governo na parte
pertinente às atribuições daquele Ministério. Aprovado
após usar da palavra o Sr. Mauro Benevides.

2.2.5- Comunicação
Do Senador José Samey, de ausência do País durante
o período de 8 a 22 do corrente més.

2.3-0RúEMbODlARequerimento n' 309, de 1993, do Senador Marco
Maciel, solicitando, nos termos reg1menta1s, a transcnção,
nos Anais do_Senado Federal, do artigo .. Ordem do Dia,"

3.3.1 - Pronunciamentos
RONAN TITO .:..._ Dia do Taquígrafo.

SR. PRESIDENTE -

00

Sr-.--Ronan-Tito~-em

Fala associativa ao discurso

nome-âa

Mesa~-

NEY SUASSUNA- Aprovação do plano de carreira
dos servidores do Senado.
3.3.2 - Comunicações da Presidência
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-Cancelamento da sessão conjunta convocada ante.,.
riormente para hoje e ·convocação ·desta para amanhã às
10 horas e 30 minutos.
3.3.3- Ordem do Dia (continuação)

Parecer n"' 73, de 1993, da Coriiissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n 9 128, de 1993
(no 117/93, na origerri), de 11 de março do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente_ da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Senhor Francisco Urbano Araújo Filho, para compor o Tribunal Superior do
Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, representante dos trabalhadores, no triénio de
1993 e 1996. Aprovado.
Parecer n 9 119, de 1993, da ConiiSsãO-de ConstftUiÇão,
Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n~ 158, de 1993,
(no 182/93, na Origem), de 19 de abril do_ corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Senhor Galba Magalhães Velloso, para t:ompor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Classista Temporário, repté:Sen~
tante dos empregadores, no triértió de 1993 a 1996, na
vaga decorrente do término da investidura de José Carlos
da Fonseca. Aprovado, após usarem da palavra o_Sr. Ronan
Tito e Ney Suassuna.
·
Parecer n~ 120, de 1993, da Cómíssão de Constituíção,
Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n~ 159, de 1993
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(n' 183/93, na origem), de 19 de abril do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Sénado a escolha do senhor Juraci Candeia
de Souza, para compor o Tribunal Superior do Trabalho,
no cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário,
representante dos empregadores, no triénio de 1993 a 1996.
na vaga decorrente do término da investidura de Hermínio
Mendes Cavaleiro. Aprovado.
Parecer n~ 121, de 1993, da Comissão de Constituição,
·Justiça e Cidadania sobre .a Mensagem n~ 160, de 1993,
(no 184/93, na origem), de 19 de abril do corrente ano,
pela qual o senhor Presidente da República submete à
deli&eiação do Senado a recondução do Senhor Roberto
Della Manna. para compor o Tribunal Superior do Ti'abalho, no cargo de Ministro Classista Temporário, represêntante dos empregadores, no triénio de 1993 a 1996, na
vaga decorrente do término de sua investidura. Aprovado,
após usar da palavra o Sr. Ney Suassuna.
são

3.3.4- _l}~gn_ação da Ordem do Dia da próxi~a ses-

3.2- ENCERRAMENTO
4- MESA DIRETORA
5- LIDERES E VICE-LÍOERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO -DAS COMISSÕES PERMANENTES
-

Ata da 78 3 Sessão, em 5 de maio de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Chagas Rodrigues
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Affonso Camargo _ Albano Franco _ Alfredo Campos _
Álvaro Pacheco_ Amir Lando _ Bello Parga _Carlos De'Carli _
Carlos Patrocínio _ César Dias _ Chagas Rodrigues _ Darcy
Ribeiro _ Dario Pereira _ Dirceu Carne-iró _~ªardo Suplicy _
Elcio Álvares_ Esperidião Amin _ Flaviaito Melo _ FrariciscO
Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho -~Guilherme Palmeira _
Henrique Almeida_ Humberto Lucena_ Hydekel Freitas_ Iram
Saraiva _ Irapuan Costa Júnior _ Jarbas Passarinho _ João
Calmon _ João França _ João Rocha _ Jo~aphat Marinho _ José
Fogaça_ José Paulo Biso!_ José Richa _Júlio Campos_ Jutahy
MagaJhães _ Juvêncio Dias _ Lavoisier Maia _ Levy Dias _
L11cídio Portella _ Magno Bacelar __Mansueto de Lavor _
Márcio Lacerda _ Marco Maciel _ Marluce Pinto __ Mauro
Benevides _ Nabor Júnior_ Nelson Wede~in _ Odacir Soares_
Pedro Simon _ Pedro Teixeira _ Rachid Saldanha Derzi _
Ronaldo Aragão_ Ronan TiJo _ Ruy Bacelar _ _\'almir Campelo
Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de
presença acusa o comparecimento de _56 Srs. Senadores~, Havendo número regimental, declaro aberta a s~ssão.

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, ofício que será lido pela sr~ 1~ Secretária.

É lido o seguinte: _
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Gabinete do Ministro
A VISO No 302/MF

Bras1Íia (DF), 5 de maio de 1993
_A Sua Excelência o Senhor
Senador Chagas R<?drígues
1~ Vice-Presidente, no exercício da Presidência
Senado Federal

Senhor Presidente,
Refiro-me ao Ofício SM/no 283, de 3 de maio de 1993,
acerca da minha convocação para prestar esclarecimentos,
perante o Plenário dessa Casa, sobre o novo Plano Econômico
do Governo.
Em resposta, informo a Vossa Excelência- que tenho a
honra de confirmar minha presença para o p'"óximo dia 5 de maio.
Atenciosamente,- Eliseu Resende, Ministro de Estado
da Fazenda.
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O SR.- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) lido vai à publicação.

O ofício
·

Comunico aos Srs. Senadores que S. Ex~·o -Sr.-Mi:Oistro
Eliseu Resende já se encontra na Casa, no Gabinete da Piisidência, onde está recebendo cumprimentos.
Nos próximos minutos, S. Ex• virá ao plenário, a fiin
de responder as interpelações que lhe forem dirigidas.
A Presidência vai suspender a sessão por 5 minutos.
Está suspensa a sessã-o.
(Suspensa às 15h10min, a sessão é reaberta às 15hl3min.)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Está reasessão.
_
_ _ __ _ _
Encontra-se na Casa o Exm9 Sr.- MiniStfó _d_e_ EStado .da
Fazenda, Dr. Eliseu Resende, convoCado noS termos do Requerimento n' 370, de 1993, de autoria do Senador Garibaidi
Alves Filho e outros.
A Presidência designa uma comissão formada pelos Srs.
Líderes, para comparecer ao Gabinete da Presidência do Senado, onde se encontra o Sr. Ministro da Fazenda, a fim de
que se proceda a su~ COI_1dução ao plenário. Enquanto aguardamos, a Presidência solicita aos demais
Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes ou em
outras dependências da Casa que venham ao plenário. a fim
de participarem da sessão destipa~a _a ouvir _a_ -exposiç_ão do
Sr. Ministro da Fazenda Eliseu Resende, atendendo a reqUerimento de autoria do Senador Garibaldi Alves, aprovado por
unanimidade pelo plenário,_ e,_ ·em seguida, aos-:debates que
se sucederão após a exposição de S. Ex~
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seUS lugares.
A lista de inscrição encontra-se sobre a mesa para efeito
das int~rpelações a serem feitas ao Sr. Ministro da Fazenda,
Dr. Eltseu Resende, nos ternros do que dispõe o Regimento
Interno do Senado Federal.
EncOntra-se em plenário S. Ex• o sr: Ministro da FaZenda .
Dr. Eliseu Resende.
·
·
'
Convido o Sr. Ministro a ocupar a_ tribtina à direita da
Presidência.
De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da
Casa, S. Ex~ deverá ate.r-se aos termos do requerimento aprovado; não estará, portanto, obrigadq a responder qualquer
interpelação que dele não conste, tendo, entretanto, livre opção de atender ou não a este particular, as interpelações que
forem estranhas à proposição aprovada pelo Plenário do Senado.
Nos termos regimentais, o Sr. Minis-tro disporá -de mda
hora para sua exposição. Para as interpelações, serão chamados os Srs. Senadtires- inscritos que disporão -de S· minutos
cada um, sendo assegurado ao Ministro igual tempo pai-ã as
respostas. Para contraditá-lo, os Senadores poderão usar da
palavra por 2 minutos, concedendo-se ao Ministro igual tem-popara réplica. A fim de ordenar bem os trabalhos, a Presidência
vai cronometrar rigorosamente o tempo.
Tem, portanto, a palavra o Sr. Ministro da Fazenda Dr.
Eliseu Resende.
berta~

O SR. ELISEU RESENDE (Ministro daFazenda) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, é irilportante-a miriha presença,
diante do Plenário do Senado Federal, mais uma vez, para
apresentar as linhas gerais do programa de ação que o Governo
elaborou e anunciou à Nação, com vistas à esúihi1íiiÇ3o da
economia, à impulsão setorial de determinados agentes econ~
micos, na tentativa de soerguimento do crescimento econô-
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mico e conciliação de todo o esforço com a solução- de alguns
problemas sociais mais agudos. _
PJ.~.de dizer ao Presidente desta Casa que, há cerca de
cinqüenta dias, tão logo assumi a Pasta da Fazenda, aqui
estive para apresentar os quinze pontos básicos de ação do
GoVetno.
Na oportunidade, com apenas cinco dias de trabalho,
não pudemos fazer mais do que colocar no papel os valores
básicos, os princípios que norteariam a nossa atua-ção para
solucionar os problemas de ordem económica e financeira
deste País.
Cinqüenta dias depois, tivemos a oportunidade de apresentar a Sua Excelência o Senhor Presidente da República
o programa anundado à Nação, na tentativa da busca da
estabilização económica de uma forma inteiramente cóe-rerite,consiStente e compatibilizada com aqueles quinze pontos que
aq_u;i fo~am enunciados.
Entendemos ser muito importante a colocação desse problema, porque, na verdade, um prog·tama de estabilização
económica só tem resultado, só tem efeito, se houver em
torno dele credibilidade e confiabilidade decorrentes da consistência do programa, da consistência das afirmações governamentais e da filosofia de governo.
No momento em que a Nação enfrenta dificuldades em
sua ordem económica, com graves repercussões de ordem
Sodal, no momento em que-enfrenta dificuldades relacionadas
a um processo infracionário enorme, associadas a um processo
recessivo de longo prazo, o programa, como disse, procura
a estabilização económica para resolver tudo isso, mas de
uma forma assOciada a determinados inipulsos setoriais da
economia: é a tentativa de resolver alguns problemas sociais.
Há quem afirme_que esses vetares são antagónicos, inConciliáveis. Daí, a raZão por que estamos apresentando este
programa e dizendo que é algo muito simples. Não se trata
de um programa heterodoxo, ou de congelamento, ou de
tabelamento de preços, ou de intervenção na economia; é
um programa democrático e liberal, que leva em conta a simplicidade das diretrizes e das premissas, alguns pontos abordados de maneir:a muito simples, portanto, de fácil programação, ·de fácil planejamento, mas de um gerenciamento extremamente difícil.
Estamos convencidos de que nenhum país, assim como
nenhuma famllia. nenhum cidadão, nenhum empresário resolve os problemas relacionados com suas dificuldades econó~
níiCa-s se n'ão parfir-pafa princípioS-básicoS de- mUlto eSforÇO,
de muito trabalho, de_ uma tenacidade voltada para a solução
adequada de seus problemas.
..-.O pr_ogra~a não é heterodoxo. Apenas parte de um principiO mmto Simples: nenhum governo pode gastar mais do
que arrecada; então, quando se fala em política fiscal, sigriifiCa
dizer simplesmente: não gastar mais do que se arrecada.
__ ~iiemos uma p~ogramação baseada num grande esforço-de aJuste fisc~l, proJetando receitas, desenvolvendo todos os
esforços P<?SSíveis no Sentido de ter uma arrecadação adequada
e melhorada, organizando as nossas despesas em termos de
definlção de prioridades, estabelecendo as prioridades dos
gastos para que as re_ceitas menos as despesas pudessem darnos uni saldo -que chamamos de superávit primário- suficiente para cobrir as despesas do pagamento dos juros das
dívidas externa e interna do Governo, para- que tenhamos,
no final das contas, um resultado operacional equilibrado.
Então, isso e o esforço dispendido é que se chama ajuste
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fiscal-o que é muito fácil colocar no papel, mas a consecução
Os outros 25%-IiCam·pon:::onta das vinculações à educação
é extremamente difícil. Diria até cjtie, ·no passado, os planos e aos prOgramas de saúde, habitação, estradas e custeio geral
e os programas heterodoxos introduzidos foram frustrados
do Governo.
Daí se cOm-preende a dificuldade do programa. Trata-se
porque cuidaram da periferia do problema numa solução mais
de um programa inuitO simples, mas a assertiva_ de gerenciaartificial e gráfica do que propriamente no ataque na essência
mento que fiieinos é eXfremainente difícil. Talvez tenhamos
do problema, que é exatamente o ajuste fiscal. No momento
em que o Governo gasta mais do _que arrecada, ou emite
conseguido, pela primeira vez, colocar no papel a intenção
de ter um ajuste fiscal nas contas do Governo Federal. A
moeda, ou gera tftulos para pagar inclusive as suas próprias
despesas _correntes, está gerando inflação e produzindo uma
grande_ dificuldade_ é obter bom êxito na execução do proinstabilidade adicional.
grama.
O princípio básico fundamental é o do ajuste_- fiscal, que
O superávit de 4% do PIB que geramos com o ajuste
não pode ficar círCuilScrlto à esfera do Governo Federal. Ele
fiscal é o recurso de que devemos dispor para pagar as taxas
tem que se estender às empresas estatais e à atuação dos
de juros da díyida interna e da dívida _externa. Caso contrário~
governos estaduais e municipais.
!eremos d_e emitir moeda ou títulos da -dívíd_a pública para
O País só consegue encontrar a fórmula adeqUada para
fazer fac:e~a-eSSes juros, o que significaria, de um lado, a
a estabilidade econômica se esse conjunto de administrações,
monetizaçâO da economia e, de outro, o aumento do endividaformado pelo Governo Federal, as empresas estatais e os
mento, que hoje é ext_remamen~~ caro, de custo altíssimo.
governos estaduais e municipais se reunirem nUm esforço s_oli- _
Çomo compensamos o aumento na despesã de pessoal
dário e integrado de contenção de suas despesas, no nível
e nas despesas da Previdência? Conseguimos registrar, neste
das suas receitas, para que o poder públiCo iiâo iriflUencie
ano, um aumento de cerca de 20%_ na arrecadação-do Governa expansão da base monetária como_ _condição necessária
no. Há a expectativa da aprovação do_ IPMF, que ocasionará
e indispensável para a queda da inflação.
uma pequena contribuiçà:o a partir-de julho deSte aiio, gerando
Muitas perguntas tém si~o feitas: isso faz com que a inflaum superávit primário que possibilitaria pagar os juros.
ção caia? A resposta é sirilp-Ies: -quem-estuda lógica Ou matemáEntret~nto, não basta - repito- termos equilíbrio nas
tica sabe fazer a diferenciaÇão entre- condição necessária e
contas no Governo; temos que tê-lo também nas empresas
condição suficiente:-ESt3 condição é necessária, indispensável;
estatais, o que nos levou a incluir no programa um alinhamento
sem ela nenhum eSforço de combate à inflação t~rá êxito.
tarifário mais realista. Tal medida foi adotada em relação
Assim, iniciamos o programa do Governo, para atender
ao setor elétrico e ao setor de_ telecomunicações. Talvez tenhaa essas condições necessárias e indispensáveís. se isso for
mos de ajustar ainda ps derivados de petróleo. Além disso,
alcançado, se esse programa for realmente concretizado, então
há de haver um esforço no sentido de que as empresas estatais
teremos as condições necessárias e podemos partir para as
reduzam os seus custos operacionais em cerca de 10% etapas seguintes, procurando a quebra da inércia inflacionária
excetuando-se a despesa com pessoal - e racionalizem os
e a queda da inflação.
seus investimentos, dirigindo-oS para obras, para empreenAs despesas foram colocadas de taL mandra a definíi
dimentos que produzam mais rápido retorno do capital invesas prioridades de gastos. Tivemos que respeitar as vinculações
tido. Assim, as estatais cumpririam ponfualmente os-comproconstituciOnais: transferências de recursos para Estados e Mumissos decorrentes da liquidação dos seus passivos financeiros,
nicípids, vincUlação- ao setot da educação, vinculação do imO qtie significa dizer que atingiriam o equilíbrio de suas contas.
posto de importação de petróleo à construção de estradas
Há necessidade de um esforço concomitante e sOlidário
e a provável vinculação de parte do IPMF ao programa habitados governos estaduais.
cional.
No Confaz, onde o Ministro da Fazenda se reúne com
todos os Secretários da Fazenda dos governos estaduais, estaRespeitadas essas vinculações e atendidos os dois outros
remos colocando o propósíto de obter a solidariedade e o
princípios que foram considerados básicos- o problema relaapoio dos governos dos Estados, para que eles também partam
cionado com gastos de pessoal e encargos e o problema relaciopara uma filosofia de trabalho semelhante. produzindo o equinado com os benefícios da Previdência Social - podemos,
hbrio
das suas contas.
então compor o quadro das priorídades das despesas.
Foram dados dois passos importantes nesse sentido; o
~ importante assimilar que houve. um acréscimo pondeSenado Federal aprovou a emenda constitucional que limitOu
rável das despesas nestes dois itens: pessoal e Previdência
a emiSsão de títulos de dívida pública dos Estados ao montante
Social, isto porque, no exercício pasSado, o Orçam-ento não
do principal existente. Trata-se de urna extraordinária contricontemplou nenhum reajuste _salarial dos empregados, dos
buição que o Congresso Nacional póde dar ao programa de
funcionários públicos, e também não contemplou o pagamento
estabilização económica, porque a medida visa a que os Estados 147% aos aposentados.
dos não emitam mais títulos de dívida pública, o que aumenta
Neste ano, tivemos que ser realistas. Tiv-emos que prepasobremodo o endividamento interno.
rar uma programação de ajuste fiscal que conside_rasse uma
possibilidade de reajuste salarial do funcionalismo público,
A outra medida importante refere-se à lei da colagem
das dívidas dos Estados junto às instituiÇões financeiras fedeque considerasse o pagamento dos 147% aos aposentados
r~is. É um passo muito importárlte. Esperamos que o Cone que também levasse em conta os benefícios adidon:aís decorgresso Nacional dê, novamente, seu apoio ao programa do
rentes da lei do salário mínirD.o·C-offi Córreção bimestral, a
que tem reflexo no aumento dos benefíciOs prCVidenciários.
GoVerno Federal e aos Governos Estaduais·, analisando e
aprovando tal proposta no menor prazo possfvel.
Somente com a consideração desses dois aspectos, que
Mediante a lei da rolagem da dívida, vamos cOnsolidar
o Governo se sentiu no dever de cumprir, puderriOs apreseriia-r
a dívida de todos os ~stados, inclusive as parcelas vencidas
um resultado muito expressivo: pessoal e encargos mais Previe nãb adimplidas, juntamente com as parcelas vincendas. Endência Social correspondem a 75% das despesas do Governo.
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sejamos que o pagamento se faça ao longo_ de vinte anos,dentro de um percentual de capacidade de realização de paga-

mento pnr cada um dos Estados. Com is_so, produziremos
um saneamento importante do inter-relacionamento entre os
Estados, o Governo Federal e as instituições financeiras, dando um passo importante para a estabilização econômica.
Precisamos ter cuidado, adicionalmente, com os-baricos
oficiais dos Estados que, muitas vezes, são uma válvula para
um endividamento fora dos limites suportâvéís pC-10 próprio
Estado. Nesse caso, haverá necessidade de urna presença importante do Banco Central, que deve ser fortalecido, no sentido de que possa exercer fiscalizaçãu atenta sobre o desem~
penha dessas instituiÇões, para que eles liniítem seu endivida~
menta à capacidade de pagamento dos Estados.
Essas medidas compõem o quadro do ajuste fiscal. Mas
o programa: ·de estabilização económica tem que levar em
conta o aspecto dos passivos, isto
do equacionamento das_
dívidas interna e externa do Governo.
Temos uín grande p-roblema- talvez o inaior ...,:...._da insta~
bilidade económica: a dívida mobiliáriii inTe-rna do GOverno
Federal. Trata-se de uma quantia que pouco eXcede a 3.0
bilhões de dólares em· poder do público junto ao mercado
financeiro. Uma dívida pequena quando comparada à nossa
economia, porque coriespOnde_a menos de 10%_ do PIB. No
entanto, é extremamente cara, uma vez que, por falta de
credibilidade, o Governo·; pa:ra nãó emifif moeda, tem de
rolar esses títulos. O prazo de resgate desses títulOs é Curtis~
simo, com juros extremame-nte elevados. Para solucionar eSSa
grave questão, partiremos pãra dois programas: o -primeiro
é a presença forte junto aO mercado finanCeiro pãia- que possa~
mos mudar o perfil dessa dívida, ou seja, substituir os títulos
de curto prazo por títulos de longo prazo a uma menor taxa
de juros.
Temos os primeirOs resultados alcançados nesse particu~
lar. Trata~se do primeiro leilão realizado, através do qual
substituímos 23 trilhões de cruzeiros em títulos de 28 dias
do Banco Central por títulos emitidos pelo Tesouro Nacional
de 15 meses de prazo, onde a taxa de juros, que a-ntes era
de 19%, caiu para 16%. Há de haver novos' leilões que alonguem o perfil da dívida. O Sistema Fínariceiro Naciotlal comprometeu-se em participar fortCmeiiie -desse programa pro~
gressivo de substituição das dívidas de curto prazo por dívida
de longo prazo, a taxas menores de juros,
Há um empenho do Governo no sentido de produzir,
em caráter permanente, uma sistemática de juros mais baixos,
compatíveis com os juros do mercado internacional.
É importarite fazer esse registro: porque normalmente
os juros são questões polémicas, uina- vez· cfue· taxas mUito
elevadas, em alguns momentos, podem rep~ese_11tar instru~
mentes de política- monetária para o combate à infla-ção ou
para evitar a hiperinflação. Medidas como essa - a -meu
ver;..._ são "ates cirú.i:"gicos", porque visam à solução -a curto
prazo -dos problemas da economia. Não se pode, contudo,
transformá~las em atuação permanente, em polítii::ã de juros
muito altos, porque ocasionam um processo recessivo prolon~
gado que acaba com as ativídades económicas e-com a própria
vida do País.

é,-

Dentro desse contexto, ensejamos estabelecer uma poli~
tica de longo prazo de redução das taxas de juros, compatibilizando-as com as taxas a nível internaciOnal.
Infelizmente, quando um banco_ brasileiro vai captar re~
cursos no exterior; as· taxas_ de juros que ele obtém são muito
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superiores às taxas de juros do_ mercado internacional. Por
quê? Porque aciina do libor existe o chamado "risco Brasil",
que, -àS veZes,_ faz com que as taxa·s brasileiras cheguem a
nível de 13%, 14% ou 15%.
·
Temos que dar um pouco de credibilidade_à nossa cçono~
mia para-acabar com a Hris_ço Brasil" e fazer com que as
- faxas- de juros nos negócios de captação no exterior sejam
reduzidas, para que possam ser transferidas_ para a economia
interna.
Queremos ainda desenvolver um programa mais íiltensi~
_fic_ado de privatização. Estive, na semana passada, em Wa~
shington, participando da reunião dos Ministros da Fazenda
de quase todos os países do mundo, inclusive dos sete maiores
países, e dos países da América Latitia; e, sempre' conve-r~
sande, lá, ouvimos conSelhos ao Brasil: "Por que você não
faz o que a Argentina, o México e o Chile fizeram?n-cnegUei
até a ouvir - "Por que o -Brasil-não faz o que a_ ~olívia
fez?", coisas dessa natureza, que não são -muito ãgradãveis
de-se oUVif. EsSês paíSes partiram, realriiente;para um progra~
ma de privatização fOi'te. de diminuição da presença dO Estado
na ecoQomia; e _com a experiência pessoal e particular de
termos dirigido empresas estatais, sentimos que as próprias
-empresas, hoje, já não têm miis aquele sentido corporat1Visla,
e elas, com segurança, já entendem que a privatização lhes
favorece. Hoje temos empresas de avançado nível tecnológico,
de recursos humanos e de talentos; elas têm condições de
cam_inhaiem sozinhas, não precisam da presença do Governo;
é, aliás-, deveriam dispensai" ·a gerência burocrática dO Governo. Essas empresas sé tornariam muito riüi.iS -cãpazeS de se
autodirigirem. Já se nota tJ-ma mudança de consciência até
mesmo nos empregados. Quando assumi o Ministério da Fa~
zenda e comecei a conversar sobre o processo de privatiZaÇãO
-cqm- as_empresas, recebi uma informação cfue correSpondeu
a uma reação muito agradável: os empregados das empresas
querem a privatização para participarem dela e terem participação na gestão. O_s__e_mpregados e a diretoria da Companhia
Vale do Rio Doce- vieram me fazer essa solicitação: "Nós
gostaríamos de ser privados. Nós temos-condições de caminhar
sozinhos". E, realmente, sentimos que isso é muito impor~
tante, as empresas já estarem se conscientizafldo e os próprios
empregados se conscientizando, viram o exemplo de outras
empresas que foram privatizadas como, por exemplo, a Usimi~ nas, onde os empregados passaram a ter participação no capi~
tal Cla empresa, como possuidoras de ações no ·capital votante;
houve um esforço grande de os empregados da CSN também
participarem. Então, acredito que já há uma consciência me~
lhor no sentido de que as empres_as podem se conduzir sem
a presença do Estado.
COstumo fazer uma referência: temos- um património líquido, aplicado nas empresas estãtais, que, hoje, é estimado
cm cerca de 140 bilhões de dólares; isto, sem partir para
nenhum processo de reavaliação de atfvos. Há quem afirme
que, se esses ativos fossem reavaliados. possivelmente esse
património líquido poderia ascender a praticamente 200 bilhões de dólares.
Ora, _temos todo esse aÍ:ivo, e ele está rendendo para
o Brasil um dividendo, nas médias dos últimos_ ános, corres~
pondente a 0,07% do investimento aplicado; é um r_etorno
completamente incompatível com os ati vos ali aplicados. Infe~
lizmente, muitas das estatais, sem condíções de_ pagar os compromissos do seu endividamento, deixam de _honrá-los, e o
- Governo Federal e o Tesouro~ como deram o aval, estão
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honrando cerca de 3 bilhões de dólares por ano· de dívidas
não adimplídas pelas empresas e·statais. Além disso, muitas_
delas ainda solicitam novas subscrições de capital.

Hoje, com o nosso progrntna de ãjuste fisChl, com as
nossas despesas todas contadas, cruzeiro por cruzeiro, para
tratar dos problemas da saúde e da educação, não há condição_
alguma de o País ter dinheiro para subscrever. adkioilalmente,
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do princip~l desta dívida para o ano 2023, Lo pagamento
de taxas de Jüros bem inferiores àS tax~s de juros cobradas
no mercado internacional. Deifsa forma, vamOs ter cOndiÇões,
praticamente-, de apagar, do mapa das dificuldades atuais do
Brasil, o pJ:oblemil da dívida externa. Prfndpalmente levando
em conta que hoje o Brasil tem uma condição excepciorial,
no que diz respeitO ao seu bala-iiço de pagamentOs. Conseguimos estruturar, até agora, uma res_erva cambial muito rele- va-nte, expressiva, ó maior nfvel da história do Brasil, bem
maior qüe os anteriores, com propensãO~ õU tendência para
um crescimento maior ainda desses níveis de reserva, uma
vez que nós, progressivamente, estamos tendo saldos positivos
crescentes na nossa balança comercial. O esforço brasileiro
de exportação tem apresentado resultados muito nítidos. Estamos exportando cerca de 35 a 37 bilhões de dólares por ano;
-as importações estão em nível inferior, e só neste exercício •~
de 1993, talvez, possamos acrescentar uin Sàldo PoSitiVo na
nossa balança de pagamentos de ·3 bilhões de dólareS, que
se adicionarão as nossas reSe"rvas cambiais. Isso faz com que
o Brã.sil tenha condiçõe-s tranqüilas de pagar os_ ju.ros da_ ~ívida
externa, tal como ela vai ser negociada. Com isso,_ temos
condições de rCalmeni.e resolver o problcima da dívida eXterna.
Há um fato importante, também decorrente disso: quando o B_rasil deixou de_ pagar sua dívida externa, os devedores
originais pagaram essas dívidas ao Banco Central em cruzeiros; esses iecursos,_que hoje superam 30 bilhõ~ de dó~ares, _
ficaram retidos no Banco_ Central, e foram emprestados ao
Tesouro que os utiliza. E nesse inter-relacionamento entre
Banco Central e Tesouro, este- paga juros ao Banco Central.
No momento em que essa dívida for resolvida, haverá uma
_transparência total nas relações entre o Banco Centrai e o
Tesouro, porque esses recursos d_e mais de 30 bilhões de dólares passam a ser propriedade do Tesouro, que- deixa de pagar
esses juros ao Banco Central. É claro que esse dinheiro não
vai existir para o- nosso fluXO de caixa, porque o Tesouro
já vinha ·usando esses recursos, mas, pelo menos, torna transparente o relacionamento do Tesouro Nacional com o Banco
Central.

capital de empresas estatais que teriam totiris condições de
caminharem sozinhas.
Dentro desse quadro, a idéía é_verificaf_ que temos uma
dívida interna mobili3ria, em poder do público, de 30 bilhões
de dólares, e um património correspondente a um ativo gigantesco de. 140 bilhões de dólares. Então, cerca de 20% desse
património seria sufiderite para pagar toda- a- nossa -dívida
interna e acabar com toda essa polêmica de leilões, de títulos,
de overnight, de juros de 20, 30 ou 40%, porque o País não
precisaria dever nada a ninguém.
Aliás, o nosso-País é realmente peculiar e singular nesse
ponto. Todos os países devem. A nossa dívida interna é muito
pequena, comparada com a dívida rnobiliáriá interna dos ou- tros países do mundo~A Itália tem mais de uma vez o seu
PIB em endiVidamento interno; os Es1ad0s UriidOS têm um
endividamento enorme, comparado com o seu PIB; e nós
temos um endivídamento que é menos de 10% do PIB, mas
é sangrento pata a economia nacional, por falta de credibilidade e a necessidade de rolar essa dívida, porque o Governo
não tem dinheiro para pagar os juros. Então, _ o mercadO finan·
ceiro,- naquele problema do riscO, da falta de credibil{dade,
só compra O-papel do Tesouro a juros elevadíssimos.
Se pudéssemos, realmente, partir para um programa periférico de privatização, sem ferir os aspectos fífósófícos e ideológiCos, os setores estratégicos, sem ferir Os imj:)édimentOs
constitucionais, teríã:rilos condições, talvez, de gerar recursos
que pudessem reduzir substancialmente o estoque da dívida,
o que, aliado ao processo de alongamento do perfil dessa
dívida, poderá fazer com que tenhamos co-ndições _de equacionar definitivamenfe '3. solução para o nosso endividamento
interno, que, na verdade, é O- ponto crucial, é a ferida, hoje,
do processo de instabilidade da economia.
Em linhas gerais, es-ses são os aspectOs básicos que gostaO nosso programa -envolve, também_, o esforço d_e r~u!a
riamos de apresentar ao Senado, no que diz respeitO ao esforço
rização e equacionamentO da dívida externa. Tivemos, inCl~
do ajuste fiscal, do equacionamen~o___d~ dfy~-~ _intetna, do
sive, a oportunidade, hoje cedo, de conversar Com -vários equacionamento da dívida externa. Há, também, um prograSenadores sobre o estágio das negociações que se desenvolvem ma de privatização que ·qu~eremõs desenvolver e-que--envolve
com os bancos credores, dentro do processo que foi aprovado
os se~ores siderúrgico, petroquímica, de fertiliZanteS, e -ao
pelo Senado Federal, nos seus princípios báSíCós, de concreti~
qual queremos acrescentar a abertura de capitais- de algumas
zação das negociações da dívida externa com os credores priva- empresas de geração de energia e~~trica, sem perda do controdos.
·
·
le, e queremos acrescentar a privatização de duas empresa_~
Desejo anunciar que _as negociações· com· os -países 9o
de disti-ibuiçãó de enefgia __elé.fricá, nos. E~tadOs. d? Rio de
Clube de Paris estão pratfcamente terminadaS-.· faltando apeJaneiro e Espírito Santo. Também alguma Coisa no_ s_etor de
nas três países: Itália, Suíça e Holanda. Déntro de duas ou
telecomunicações, não, evidentemente, no setor de transfetrês semanas, devemos assinar--os acordos com esses países
rência de controle ou privatização total, uma vez que há um
e, a partir das assinaturas desses acordos, o Brasil vem cumimpedimento constitucional para que isso aconteça. Mas, pelo
prindo pontualmente com os seus compromissos, vem paganmenos, um processo de abertura de capital das empresas subsido em dia todas -as prestações, amortizando o prinCipal e
diárias da Eletrobrás, para que iSsO poss'a gefar recursos adicio· ·
pagando os juros.
. nais ao Tesouro, todos esses recursos sendo canalizados para
a-redução do estoque da dívida pública interna, ,em; poder,
Quarito. às negucía"çõés cOm- 9s bariCos credores, eias já
do público.
estão praticamente chegando ao seu estágiO; f.inal. -Houve já
proposição dos bancos, e essá proposição foi reunida numa
combinação de opções mais convenie-ntes paià o· Pãís, eiii.
termos da emissão de bónus -ao par, a emissão de bónus com
desconto, a emissão de outros bónus, o que- vai fazer com
gue, talvez, possamos ter condições de estender o pagamento

QuisemõS fazer com que ·eSse programa âe estãbilidade
ecOnômica-fôsSe acoinpanhacfO, tãmbém, de impulsOs setoriais
à economia, sem prejuízO do esforço de ajuste fiscal. Identificamqs algumas áreas como a da agricultura, da _habita~o
e da recuperação de estradas como sendo áreas em-que pudés-

Maio de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãó II)

Quinta-feira 6 4055

semos alocar recursos específicos, ex:isterites no orç-amento
é_qUe se poderia chegar a um verdadeiro ajuste fiscal? Porque,
fiscal, e_ pudéssemos tamb_ém fªzer uso das lí:nhas de cr-éditos
enquanto a "torneíra" do Banco Centrai e~tíver aberta, sabe.
já existentes .dO Banco do Brasil e da Caixa Económica- FedeM -V. Ex~ que poucos--admitem que o problema da dívida interna
ral, no sentido de impulsionar e.sses. se tores, que_ entendemos
__
_
possa ser equacionado.
__
ser de respostas mais rápidas, são setores mais ágeis de produNós temos alguns dados que dão conta ·de que o déficit
ção e que produzem uma maior" geração de_erõ.pregos, que- prliUárfO-no Orçainento-Geral da União -_é da ordem de 9,4
poderiam ser ativados para qtiCpossamos, concomitailteme.nte bilhõeS de cruzeiros para o corrente ano, e o déficit operacional
com esse esforço-de estabilização económica, iipp"ulSioriar-deé_ da ordem de 1,67% do PIB.
.
-- Enquanto não se. proceder a uma verdadeira_ reforma
terminados setores da economia. como é o caso da agricultura,
da habitação_e_da reparação das estradas. Houve uma idéia, fiscal ampla - e Õ.ão a uma reforma fis.c:al restrita, urii ãjuste -também, de entrar com recursos orçamentários específicos fiscal restrito, como está no plano - , como_ teremos a tão
para o _setor da educação, particularmente para o programa - desejada redução da taxa de juros e a retomada_do crescimento
da merenda escolar e para o setor da saúde, do san~amento
econômico?
·-báSico-, para- que com isso pudéssemos fãzer alguma coisa,
Além do mais, há tamb~m~ como V. Ex~ disse, as emissões
também, para resolver ou tentar amenizar o grande problema de títulos públicos não apenas para amortização, mas. para
pagamento de juros, de refinanciamentO_- de dívidas .. Tudo
da miséria e da fome no Brasil.
iss6_,-Ministro Eliseu Resende, contribui para que não possaSrs. Senadores, essas são, em linhas gerais,._ a exposição
rrios estar lnuitO otimisüls:·
--que me cabia fazer no tempo de 20 minütos qUe me foi perNeste instante, gostaria de pe-dir permissão-ao-Presidente
mitido.
EstoU _à disposição dos Srs. Sen_adores_ para :resp-onder Humbe_rto Lucena. diante da _adv~itência de Sr Ex~. para fazer
UIÍla, pergunta de natureza setorial, porque sou um homem
qualquer pergunta a respeito do assunto.
Muito obrigado.
públiCo do Nordeste, e a nossa região, como todo o País,
no que toca à agricultura, está vivendo um processo terrível
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ Passa-se,
de asfi$ia, com relação à nossa agricultura.
Pergunto~ quando, na verdade, será implantada a equivaagora .. _às interpelações dos Srs. Senadores inscritos, que dispolência preço/prOduto, para que possamos nos libertar dessa
rão de 5 minuto"s cada um, sendo assegurado ao Sr. Ministro
famigerada, como é dito lá na nossa região, TR nos contratos
igual tempo para as respostas. Para contraditá-lo, os.,Srs. Sena-- -- de financíamento agrícola?
dores_ poderão usar da palavra por maís -2 minutos; concedenEu teria óütra-S pergimlàs,- Iii"as, --día"nte da advertência
do-se ao Ministro igual tempo para a trépliCa.
do-Presidente, prefiro aguardar as re_spostas de V. Ex~
Concedo a palavra ao primeirO ínscrito; Senador Garibaldi Alves Filho, autor do requerimento de convocação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - V. Ex' poO SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDff-~. Para
derá encaminhá-las por escrito ao 13r. Miriistro, que terá toda
interpelãr.:-Sem revisáo do_ orador.)~ Sr. Presidente, Sr~
disposição em respondê-las.
Senadoras, Srs. Senadores, Exm" Sr. Ministro Eliseu Resende,
Com a palavra o Sr. Ministro. p-or cinco minutos.
em primeiro_lugar, quero agradecer a V. Ex~ pela disposição
manifestada~ desde o início, em atender a nossa convocação,
pois no mesmo dia em que apresentei Oiequi;:rirriento, o_SeDaO SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda) - 0
dor Pedro SimOn en[rou enl cõrttatO com V. EX\ por telefOne-,
Senador Garibaldi Alves Filho referiu-se à grande dificuldade
e V. Ex~ disse __que estaria aqui tio" dia S_de maio, como de
que teremos no gerenciamento desse programa, de conciliar
fato _está ocorrerido hoje. Ainda mais que sab_emos que V.
os verores que seriam antagónicos, de queda de inflação com
Ex~ -esteVe,- pela mailh3. -riã. Câm-aia dOs Deputaaos.- e ali
-impulso da economia e expã.il.São dos inve'S:timentos·.
permaneceu por longo tempo debatendo aspectos do PrograÉ irriportante salientar que-nesSe nosSO esforçO de ajuste
ma EconômiCo do Governo._
fiscal, para promover o desenvolvimentõ"e Uma impulsão setaEu vou começar a minha interpelação me referindo justaria! na econofuia, não criámos despesas, não geramos novos
mente a um ponto que V. Exa diZ que é acUsado de contragastos. O_ que fizemos TOi redirecionat as despesas previstas
ditório no Programa Económico do Governõ~-~ _
no orçarrl-ento fiscal e as linhas de- créditO- eXisten-tes.,, para
V. E:sç~ mesmo_ admite aue é difícil_ _conv:encer aaueles
aplicação_ em _deteroiinã.dos_setores, Na ve-rdade, acontece_u
que levantam as suas vozes co~tra o Plano, como um proirama- que direcionamos os parcos recursos disponíveis e as lirihas
de estabilização económícit põssa convivei coirl esse programa
de credito limitadas para determinados setores que apresenj.e iEc_~ntivos a setores da econ~mia ·e possa tambt!in,-ao mes- -tain reSpoSta mais rápida.
mo tempo, o que é muito louvável no plano, combater a
Essa a razão por que conseguimos desenvolver urn_esforço
miséria e a fome.
de conciliação. Aquilo que- temoS para gasta-r de-Pois dO- ajuste
Como V. Ex~ pretende_efetTvariJ.ente realizar essa compafiscargasfãm_Os bem, gastamos oride temOs a resposta melllor
tibilização?_Eu sei que V._Er não gosta de fazer previsões,
e mais rápida. Selecionamos, então, o ramo da agricültura,
da habitação e da reparação de estradas.
mas como isso poderia ocorrer? Quarido é que nós podemos,
por exemplo, esperar por uma baixa da inflação? Porque o
c;\.,m .relação- ao problema da taxa de inflação, temos
próprio-IPEÁ é'stá apontando para uma inflação ascendente
no Brasil, realmente, o grave problema da inflação inerciai.
no mês de junho, chegando a 31%. O que nós podeiiainos~ O Senadár citou que Organismos. do Gõve!D.O-'já prOfe"tãm
esperar em termos de baixa da inflação se, como V. Ex~ situou,
a inflação para daqui dois meses, e, se deixamos que dêem
temos o problema da nossa-dívida pública interna? V. EXi',
largas à imaginação, serão capázes de projetar a inflação para
na verdade, não acredita que somente _através de_uffia desassodaqui a seis m~_~es, crescentes 91! decrescentes, co~~ quiseciação das contas do Banco Central e do TeSOuro-N3.Ciõnal
rem.
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Então, temos, realmente, de encontrar fórmulas de que-

b~a dessa inflação inerciai. No infcio da minha exposição,

disse que querfamos alcançar as condições necessárias e Indispensáveis para que isso aconteça, porque, enquanto o-s--,-escritóri?s de econo.mia q_ue projetam a inflação perceberem que
nao temos o aJuste fiscal, que estamos monetizando, que estamos expandindo a base monetária, evidentemente eles vão
continuar projetari.do inflação crescente.
·
Acho que, portanto, esse programa que lançamos coloca
os pontos básicos, essenciais, primários e indiSpensáveis para
que possamos criar condições para que a inflação caia.
No momento em_ que tivermos condição, re-almente de
não precisar erriitir moeda ou emitir títulos públicos para p~gar
as despesas do Governo e das estatais, seguramente a inflação
não deverá crescer e teremos condições de entrar com outros
instrumentos de política- monetária para_ qu-ebrar a inércia inflacionária.
-- __
-- ___ - -- ----:---- -. V_. ~x~ citou;- t3mbéJt?-, adeqUadame-nte, o proble~a da
dissociação das-_~ont~s do_~B~CEN das do T~souro, porque
enquanto o Tesouro flcar·se ahmentando de emissão de títulos
p:Io Banco Central para resolver os seus Problemas de caixa,
nao teremos nenhuma condição de partir _para um_ programa
de estabilização económica. Daí por qUe cifãnlús. aqui, o
fato de estarmos num proc:e·sscr de substituição de títulos de
curto_ pra~<; emitidos pelo Banco Central por 'títulos de longo
prazo em1t1dos pelo Tesouro, para quc:põssamos fazer a substituição gradual e progressiva dos títulos de curto prazo emitidos
pelo Banco Central_ por títulos de longo prazo---sã-emitidos
pelo Tesouro.
Com isso,_ produziremOs essa dissociaÇão das co~tas dÕ
~~~~~e do Te~o0:ro que, é como disse V. E]{\ um passo
-Importante para a· estabilização económica: _-::
O ajuste fiscal 'iestrito;quC fiZemOs e ~reSentamoS num'
quadro, gerando um superávit primário de 4"% do PfB~ -baseia~
se na estimat~va _das receitas atuais. Já eStamos registrando,
nos quatro pnmeuos meses deste ano. um aumento de receita
de 20% em relação à do ano passado. Estamos desenvolvendo
adic~onalmente, u~ programa tle au!Jlento de arrecadação:
um Importante programá ·cte aumento de arrecadação, para
combater a sonegação que viria dar uma contribuição adicional
expressiva para o ajuste fiscal,' inclusive tirando partido cte
uma emenda constitucional aprovada pelo COngrisso Naciona! que nos permite promover u~a ação perante o Supremo
Tnbunal Federa~, uma Ação De-claratória de Constitucionalidad~. Com i-sso, pretendemos fazer corri que a arrecadação
relaciOnada com o COFJNS, antigO FINSOCIAL, possa crescer e responder com uma participãÇão impõ-ftante nos pl-agiámas de ação social e de saúde do Governo.
Finalmente, quero dizer a V. Ex\ respondendo a última
pergunta. que está em análise, no Banco do Brasil; esse processo relacionado com equivalência/produto para o setor da
agricultura. A idéia é ver se podemos ir furido na análise
dessa sistemática para que _ela possa ser iniplantada- de tal
maneira que poss-amos eliminar do problema agrícola essa
TR, que foi citada por V. Ex' e que é projetada-e que projeta
a inflação indexando a economia.
Gostaria também de registrar-que recentemente o Governo alterou a metodologia de cálc':llo da TR, que não será
mais fi":ada_ em função das aferições dOS PrlTneiros dias e para
o mês mte1ro. Agora, a TR entra numa nova Sistemática
ficando deSYinculada d3. hlilação pasSada, desvincUlada da in~
fiação futura, e vai registrar a inflação instantânea no dia
em que ·ela é estirilaáa~
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Creio serem essas as respostas que eu teria de_ dar às
questões de V. Ex•

O SR.- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Senador,
V. Ex~ dispõe de dois minutos, se desejar contraditar o Sr.
Ministro. O SR. GARIBALDI ALVES FILHO--'- Sr. Ministro, compreendo a catiú:la de V. Ex~ em não avançar no que toca
a um· prognóstico sobre a baixa da inflação:-Afinal de_ contas,
estão aí os fracaSsos com relação a essas previsões. Mas insisto
porque a intranqüilidade do povo brasileiro é muito grande
com relação a -isso. Sei da responsabilidade de V. Ex~,- mas
V. Ex~ poderia _avançar mais nesse terreno e dizer~ por-exem-plo, em que se baseia para essa redução gradual da inflação,
já _que não apela para_ uma_ redução brusca. Qual é o patamar?
Se realmente poderia avançar ass'im num patamar, em que
V. Ex~ se baseia? Em que proporção, por exemplo, esse programa de privatização será usado para a eliminação do déficit
público? Qual a pfopõrção exatã que V.o-EX~- tem em vista
para a eliminação do défícit público? Depois, qual é a Proporçao crue V. Ex~ poderia descortinai- para a redução dos gastos
do Governo? Não sou um __ especialista em economia, mas
tenho conversado com experts no assunto, sem isso, os especialistas dizem-que V. E~ não atingirá os objetivos desejados,
quais sejam: o da baixa da inflação ·e ainda da retomada dos
caminho_s_ do desenvolviniento econ6inic0=.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ~p -sr. Mini~_tro Eliseu Resend~, por dois miriufos.
O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- Sr.
Presidente, Srs.. Senadores, no nosso programa de ajuste fiscal
fize-mos. a redução dos gastos, projetamos os_ gastos, esses
números estão aqui disponíveiS, p-ara gerar um" sU.pááVít -pr1~
mário de 4%, e pagar as taxas de juros de tal maneira que
tenhamos um resultado_ operacional equifibrado. Temas a projeção da receita em 1993 comparada com 1992 e temos esses
esforços adicionais de aumento de receita e privatiZação.
Gostaria de diz~r que os resultados da privatiZaÇão dependem muito da velocidade com que ela for desenvolvida. Eles
não se adicionariam- à SOlução dos fluxos de caixa. Esses resul- tactos da privatização reduzifiãrrl-o estOqUe da dívida. Com
isso terfamos uma redução de taxa de juros, por certo. Portanto, redução das despesas do ajuste fiscal. Daí uma contribuição
importante nesse sentido.
~ Quanto ao problema de projeção de inflação, é c1aro
que se tivéssemos partido para um processo heterodoxo, por
exemplo, de congelamento de preços, eu diria que a inflaçãO
caíria amanhã e cairia para um nível de 2% •. 1% ou zero.
Não partimos para isso, mas para um processo- de solução
dos problemas essenciais da economia para que viesSem, cõmO
_resUltado, as conseaüêricias da aueda da inflação.
Para ser um pouco mais preciso na minha resposta; gostaria de dizer ao Senador que quando preparamos esse ajuste
_fiscal, ev_identernente projetado·para 1993, tiverflósde fazer
Ufn cenário de projeção dã--taxa lriflilcionária: E ci cénário
que adq_tamos fói corisiderar que a inflaçáo eiri --dezembro
estaria em 17% ao mês. Não quero dizer que ísSO é-, matematicamente, uma meta com ã qual vamos n-os cOI:p.prometer-'porque é_ impossível! Não existe! Não se fíxa uma -inflação dentro
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de um ou outro mês, a não ser que nós respeitemo~ a inércia
dela. Todos os critérios projetam uma inflação que está, há
vários meses, dois anos, talvez, entre 25% a 30% no Brasil._
Se quisermos produzir um processo de queda da inflação,
temos de_ entrar com os instrumentos adequados nesse sentido,
evitar que o Governo contirii..i.e emitindo moedas, monetizando
a economia, gerando mais títulos da dívida pú{?lica, porque
senão nós não teremos os instrumentos necessários. O _q-ue
fizemos? A perseguição do ajuste fiscal. É_ claro que ele está
aqui colocado no papel, mas se ele não for aplicado na prática,
evidentemente o resultado da queda da inflação não virá.
É preciso que esse programa seja executado e não apenas
colocado no papel para que a resultante disso venh_a a ocorrer,
Além disso, nós estaremos desenvolvendo um esforço
inuito grande para cliniínar o prOcesso especulatiVo que afeta
os índices inflacionários. Tivemos conrato C:orrl o Siste-ma financeiro, em decorrência_disso houve uma redução da taxa de
juros, o que reduz os custos, pois as taxas de juros terão
que ser pagas pelo Governo nO- ajuste fiscaL
Oritem, nós tivemos. aié altas horas da noite, um encontro
com os representantes dos supermercados; na sexta-feira, vamos continuar mantendo encontros com aqueles formador~s
dos preços-para ver se há condição de termos uma_~rta credibilidade em torno do nosso programa, para que a sociedade
como um todo desenvolva um e_sforço de quebra da inércia
da inflação, a fim de que ela possa partir para uma curva
descendente.
De forma que, para uma resposta mais precisá a sua
pergunta, eu quero lhe dizer que_ o cenário do ajuste fiscal
aqui traçado corresponde a uma inflação de 17% em dezembro
deste ano.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
V. Ex" dispõe de cinco miriutos.
-

Concedo

Wilson Martins.

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP- Para interpelar.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Senador Humberto
Lucena, Sr•s e Srs. Senadores, Sr. Ministro Eliseu Resende,
a primeira pergunta é sobre o processo de privatização.
A venda das açóes da Copesul está sendo questionada
judicialmente por não ter sido assegurado o exercício da prioridade dos acionistas minoritários~- Isso fez com que o Governo
mantivesse o controle de 62% das ações da empresa, que
foram bloqueadas pela Justiça. Através do Bandespar e da
Petroquisa, o Governo indicou os Srs. Álvares Fernandes da
Cunha Filho e José de Freitas Mascarenhas, ambos ligados
ao grupo Odebrecht, para o Conselho de Administração da
Copcsul.
Como V. Exa explica taíS indicações, uma vez que a Odebrecht tem interesse no cpntrole da Copesul? Com estas indi~ções, o Governo não eStaria sinalizando que já tomou parttdo em favor da Odcbrecht na disputa jUdicial entre grupos
económicos?
_
__ _ --- - Sr. Ministro, V. Ex~ sabe que o caso _é bastante grave.
A Copesul é uma empresa de 'primeira geração na cadeia
produtiva do setor pctroquímico, ou seja, todas as demais
empresas do setor dependem do fornecimento das matériasprimas por ela produzidas. Ternos apenas três centrais de
matérias-primas no BraSil: a Copenc, já priVatizada, hoje controlada pelo grupo Odebrecht; a Copcsul, onde a Odebrecht
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tem o controle virtual; e a Petroquímica União, que está com
a data de leilão de privatizaÇão marâtda.
_ Será, Sr. Ministro, que o Governo irá -permitir qu_e o
monopólio do E~tado seja transfcrído para o monopólio privado- no caso, para uma empresa da qual V. Ex~ foi Vice-Presidente do Conselho de Administração, de 1983 a 1990ou irá propor regras para a pt'iVáfiZ"ãÇãõ da Petroquímica
União, ou mesmo condições que evitem que o seu controle
seja transferido para a Odebrecht?
Sr. Ministro, é de autoria do então Senador, hoje Presidente, Itamar Franco, um projeto de lei, já aprovado pelo
Senado e em tramitação na Câmara dos Deputados, que proíbe que pessoas que tenham sido diretores de instituição financeira privada ou que tenham relacionamento _com instituição
financeira p-rivada possam ter a possibilidade de ser indicadas
Presidente do Banco Central ou do Banco_ do Brasil. Ora,
o Ministro da Fazenda situa-se em nível superior ao Presidente
do Banco Central e d_o_ Banco do Brasil. Qual" foi a intenção
do então Senador, e hoje Presidente, Itamar Franco em apresentar esse projeto ao Congresso Nacional? Justamente evitar
problemas de impedimento de natureza ética.
V. Ex•, há poucos dia&, "presentou o Plano Económico
que, hoje, está sendo aqui debatido. E~se Plano Económico,
coincidentemente,-.apon-ta: a necessidade de se levarem adiante
obras de usinas- Samuel, Xingó, Corumbá, Jorge Lacerda
IV, esta última. indiretamente, pela Ivaí Construtora e pela
Tenenge - que têm, todas elas, coincidentemente, algum
relacionamento com a Odebrecht.
É conhecida de toda a humanidade a observação contida,
corno parábola, no Evangelho, de que ''Nenhum servo pode
servir a dois senhores. porque, ou há de aborrecer um e amar
o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro."
Sr. Ministro, não estaria V. Ex~ numa condição difícil
de impedimento ético, que estaria a preocupar o Presidente
da República em situações como" as citadas, em situações como
a de aprovação - ou em vias de aprovação - . no Conselho
de Financiamento das Exportações, de financiamento para
obras de irrigação no Peru, que provavelmente acabarão sendo
realizadas também pela construtora Odebrecht?
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Senador
Eduardo Suplicy, V. Ex~ já encerrou suas perguntas? O tempo
de V. Ex• já se esgotou. No entanto, poderá V. Ex• transmitir
ao Sr. Ministro, por escrito, algumas outras perguntas que
porventura não pôde apresentar.
Desejo, aperi-as, antes da resposta do Sr. Ministro à-interpelação de_ V. Ex\ chamar a atençã"Cf para- o fato de que
o requerimento aprovado diz respeito a esclarecimentos sobre
o Plano Económico divulgado pelo Governo no dia 24 de
abril, com pronunciamento do Presidente Itamar Franco. O
Sr. Ministro, entretanto, está livre para responder a qualquer
outra pergunta não relacionada com o objeto do requerimento, se assim o quiser.
p~l_a

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente~ peço a palavra
ordem.
__

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra V. Ex~
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pela ordem.)
- A~en~s, -~r. Presidente, para mencionar que a questão
da pnvatizaçao da Copesul é parte do Plano Económico do
Governo.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Não tenha
dúvida.

Eu apenas fiz 3 me-nçãO, põrque V.

Ex~

fez perguntas

objetiv-as sobre assuntos que talvez não tenham a ver com
o Plano, mas o Sr. Ministro tem toda a liberdade para responder a V.

Ex~

O Senãdo está aqui para ouVir--o Sr. Ministro

e, sobretudo, os seus conhecimentos.
O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- Muito obrigado, Sr. Presidente.
Recebo at~ com muita satisfaÇão as pergUrit3:S e--os questionamentos do Senador Eduardo Suplicy, porque me dão
a oportunidade de tecer considerações que, por certo, inspiraram o Senador nas últimas notícias veiculadas na imprensa,
e tive a oportunidade, inclusive, de responder a essas perguntas também, com imenso prazer, durante a minha reunião,
hoje, na Câmar~fdos Deputados.
Ficando bem atento à seqüênciã das suas colocações, Senador, primeiro V. Ex• citO-u o process_o de privatização da
COpcsul. Esse, pcnnita-me dizer ao Senador que, na verdade,
não o conheço em detalhes, não conheço qual é o acordo
de acionistas da Copesul. Foi um processo de privatização
ocorrido no ano passado. Não sei afirmar se foi no Governo
anterior nem a época em que ele se deu, no Governo anterior.
Trata-se de uma central de primeira geração no Rio Grande do Sul, não conheço realmente qual é o processo judicial
que existe, mas quero afirmar, aqui,-·sertfCOfihecer o problema
na sua essência, que não sei também a origem das indicações
pelo Bandespar dos executivos da CopCsui; não -ser nem ·quando que isso foi feito.
O Sr. Eduardo Suplicy - Há um mês, durante a gestão
de V.
-- -- Ex~

O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- Não
tenho conhecimento. Esses organiSmos ilão estão subordinados ao Ministé"río da Fazenda, mas, sim, ao Bandespar,
e desconheço o acordo de acionistaS. Essã cen:tr31 de primeira
geração no Rio Grande do Sul também não c;onheço. Conheço
as outras.
Parece-me que V. Ex• cometeu um engano, dizendo que
a Copene já foi ptiVãtizada, pois ela ainda está no programa
de privatização, aSSim COrrio ãCentral Petroquímica-de Camaçari, e metade das ações dessa empresa pertence à Petroquisa
e a outra metade pertence à Norquisa.
Acho que não se justifica ·a presença do Estado na fabri~
cação de plástico para as fábricas de brinquedo, corno também
produzir artigos em PVC, como fazer tubulação para construção. Port3.ritó, é uma ernpresa que deve ser privatizada.
Agora, é importante salientar que, no caso da segunda
geração, há os acordos de acionistas e;-se o Senador conhece
como foi criada a Petroquímica no Brasil, na década de 70,
sabe que o que fez, na época, a Petrobrás. o Governo, ao
criar o setor petroquímico,foi chamar empresas estrangeiras,
chamar empresas nacionai$, identificando uma a uma, sem
nenhum processo de licitaÇão, e chamar a Pctroquisa para
formar um sistema tripartite. É assim que e·stá con-stituída
a petroquímica brasileira.
Então, quando há agora um processo de privatização,
o que está acontecendo é que a Petroquisa vai vender 1/3
das ações, porque o outro 1/3 pertence a uma empresa estrangeira e o outro 1/3 pertence a uma empresa brasileira.
Naquela época o setor privado brasileiro era muito frágil,
inexiStente, sem nenhuma experiência tecnológica no setor
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petroquímica. As empresas de maior vulto que haviam eram
as de banqueiros ou empreiteiros. De modo que a a Petrobrás
buscou banqueiros e empreiteiros para formar um sistema
tripartite na época, na década de 70. O _caso, por exemplo,
da Poliolefinas, que foi privatizada recentemente, gerou tam~
bém uma polémica - lembro ao Senador - , envolvendo
exatamente a empresa que citou. Talvez V. Ex~ quisesse se
referir a essa empresa ao invés da Copene. porque essa é
que foi privatizada.
Neste caso, o que há é um acordo de acionistas __entre
essas empresas do sistema tripartite, que diz que quando uma
empresa, um acionista ou um sócio vend_e a s_ua parte num
leilão, ele tem de dar preferência a outra parte para que
esta compre em igualdade de condições. É isso que acontece,
Senador, e vai acontecer em todos os casos de privatização
do setor petroquímica. V. Ex• e os demais Senadores estejam
preparados para que, em cada etapa da privatização do setor
petroqufmico,"isso possa acontecer. o sócio privado brasileiro
que ali estiver tem preferência, porque é o que cOnsta do
acordo de acionista firmado e ele tem de ser respeitado.
Se partíssemos para um processo de privatização da petroquímica, como Um tõdo, seria maiS difícil, porque a Petroquisa
tem no sistema tripartite uma participação em ·cada uma das
empresas. Portanto, quando houver a privatização - e está
no pl3no de privatização - a Poliolefinas, a Polietileno, a
EDN, a Oxiteno. a Ciquine e todas as ·outras empresas de
privatização, V. Ex~ poderá detectar que aquele sócio privado
brasileiro é que vai comprar as ações, porque isso- é ·que está
ditado pelo acordo de acionistas, á menos que ele queira
sair do setor, então um outro pode entrar no leilão e ganhar.
Isso explica; Senado!, a razão por que aconteceu toda
esta questão relacionada com o processo de privatização do
setor petroquímico. V. Ex• citou a questão de um projeto
~e lei mos~_rando a incompatibilidade de algum executivo que
tenha participado do setor privado não poder, talvez, estar
alçado a uma posição no setor público. Quero dizer a V.
Ex~ que já participei de Imiilãs atividade_s no setor privado,
desde o magistério até o setor de mineração, o setor siderúrgico, o setor petroquímica. Nesse caso eu me consideraria
totalmente sem condições ou impedido de exercer qualquer
função pública. Acontece que o pior é quando urna pessoa
sai do governo e n~o precisa trabalhar. Eu, quando deixar
-o Ministério da Fazenda. terei que ar"i'3Djai urii emprego,
como sou engenheiro vou trabalhar no ramo de indústria,
de construção civil, de petroquímica, em qualquer um desses
setorcs. Acho que isso não incompatibiliza, o importante é
saber dissociar não apenas, efetivamente, o comportamento,
como saber dar as respostas prontas e adequadas quando o
levantamento de irregularidades nesse comportamento se manifesta.
Por isso que, numa conversa hoje cedo com V. Ex~. achei
que seria muita oportuna a Convocação que V. Ex~ fez da
documentação relacionada com esse financiamento- da exportação a') Peru, porque ainda ontem, quando o assunto foi
!evantado na imprensa, eu pedi a Sua Excelência, o Senhor
Presidente da República, que avocasse todo o processo da
pauta de exportações que recebemos, quando entramo-s no
Ministério da Fazenda, para que Sua Excelência examinasse
e verificasse, exatamente, se há alguma coisa relacionada com
a proteção a esta ou àquela empresa, a este ou àquele exportador.
Acho muito importante que este processo venha também
ao Senado. E, hoje cedo, prometi na Câmara Federal que
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vamos enviáRlo também para lá. É importante resSaltãr que
entramos com um programa-de comércio e:Xtt!i'IOi-;-de incentivo
à exportação, -negociado c9m outro país. Então, houve na
pauta de exportações o levantamento do caso do Peru. Não
se sabe nem por que este caso, que ainda não foi _aprovado,
foi o único levantado. Mas, recentemente, h-ouve a aprovação
de um programa de financiamento muito maior que esse,
para o Irã. Há uma discussão de um financiamento para o
Suriname, para o Uruguai, para vários pãísis,_decõrrente de
um acordo de comércio exterior. E esses financiamentos não
se colocam agora, Srs . .Senadores. Isso está na pau1a de aprovação fülal. Esse é um processo que vem sendo- cOnduzido
há dois anos de negociação entre Brasil e Peru. O Peru pagaria
dívidas não adimplidas no passado em valor maior que este
financiarriento- c, em contái.j:)artida, o Brasil finandaiia~- - -A mesma coisa foi feita com o Irã com a troca pela importação de petróleo. A mesma coisa é feita com Angola ou
em qualquer país. O Brasil importa e exporta num processo
de intercârilbio de comércio exterior. Agora, este proces-so
é discutido entre países, levando-se em conta o interesse da
exportação e do comércio eXterior.
Jamais poderemos- isso_é capaz de trazer insinuaçõeS
- verificar ou tomar decisões sobre qual é o exportador que
está sendo beneficiado, quer seja de serviço ou bens de capital.
Isso não interessa. A política do _Governo não pode entrar
neste ponto. As decisões não podem ser tomadas em função
deste ou aquele exportador que vai prestar o ser\liço ou vender
o seu equipamento. Absolutamente, isso não pode ser feito.
Tem de ser feito em termos da política do comércio- eXterior
com este ou aquele país.
De maneira que e_stamos remetendo à_ Presidência da
República informações sobre essas negociações, assim como
as remeteremos ao Senado e Câmara, não apenas este assunto
do Peru, porque este é o único que não foi aprovado ainda.
Este virá, mas virãO biffibém outros que já foram aproVados,
e que contemplam outros exportadores, quando, então, o
Senado poderá ver, com bastante atenção. quais foram os
outros exportadores que também foram cOntemplados ou
atendidos e em que esse financiamento difere daqueles que
vem sendo normalmente concedidos pelo Brasil.
Concordo com V. Ex~ que devamos examinar esse assunto
do ponto de vista de um reexame na exportação de serviços,
mas jamais do ponto de vista de querer saber qual a empresa
que está sendo beneficiada. Não é por aí que as grandes decisões do Governo devem ser conduzidas.
Finalmente, e como V. Ex~ fez referência- a respeito das
hidrelétricas, que fazem parte do programa energético, quero
esclarecer que, realmente, no nosso programa relacionamos
a Usina de Xíngó, no Nordeste; de Samuel, no Norte; de
Jorge Lacerda, no Sul; e de Corumbá, no Centro~_
Como V. Ex• pode observar, são usinas que estão distri·
buídas entre as regiões do País para, em prirrieiro lugar, contemplar o Norte, o Nordeste, o Centro e o Sul. Em segundo
lugar, depende do crescimento da demanda nessas regiões.
Não adianta questionar Xingó, porque tem pieço elevado, se comparada aos preços de Segredo, no Paraná. Não
podemos nos deixar conduzir por isso. Se há alguma irregularidade, vamos lá e consertamos. Todavia, isso não impede
o Governo de fazer Xingó, porque, do Contrário, as luzes
do Nordeste se apagarão. Haverá um racionamento de energia
no Nordeste, e todos os Senadores representantes daquela
região sabem da importância de Xingó para o Nordeste.
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Gostaria também de chamar aqui o testemunho dos Senadores do Norte para que digam da importância da Usina de
Samuel, uma usina que está com as máquinas afogadas porque
não há dinheiro para colocar as três últimas máquinas. Isso
não tem nada a ver com construção civil, falta só instalar
o- equipamento. E~ de outra parte, os Senadores que representam ·o Sul sabem o quanto falta para terminar a usina
Jorge Lacerda. Noventa e cinco por cento dessa usina está
pronta. Não hà" coti.strução-ciVíl envolvida. Tr-ata-se apenas
da: Conclusão da montagem das máquinas.
Quanto à Usina de Córuinbá, quero dizer a V. Ex~ que
Br-asília é um ponto--frágil no sistema de energfa do Brasil.
Há somente uma linha de transmissão alimentando ?rasília,
que vem da Usina de Itumbiara. Quando hoir.vei' problema
nessa linha, Brasília ficará sem energia. Aliás, durante a última
greve dos eletricitários, conhecendo bem o problema, foi lá
que eles foram fazer um ato de vandalismo, desligar a linha
para cortar a energia de Brasília. Esta cidade é, hoje, um
ponto frágil, e é preciso que uma usina fique pronta para,
alternativamente, iluminá-la.
As possibilidades seriam Corumbá ou Serra da Mesa,
mas a primeira é-- Uma usina que pode ficar pronta dentro
de dois anos e já está com o seu -equipamento - inclusive,
as turbinas foram fabricadas pela Villares - em ponto de
ser instalado. Quanto à Usina de Serra da Mesa, ela custa
um bilhão e meio de dólares, e as máquinas não foram encomendadas porque não conseguimos obter créditos e financiamentos de fornece.dores no exterior para montá-la.
Então, S_r. Deputado, acima de tudo, independentemente
de qualquer malícia identificãda com tal empreiteiro e qual
fabricante eStar montando aquela usina ou entregando aquela
máquina, gostaria qUe V. Ex~ estudasse os seguintes critérios:
1~ -onde há mais necessidade de energia;
2~ quais as_ regiões que estão sendo contempladas;

e
3"' -alguma outra usina, com mais de 70 ou 80% das
obras concluídas, ficaria pronta antes dessa?
No Programa de Governo, pragmático, realista, que produzirá a estabilidade económica e promoverá o mais rápido
retorno dos investimentos feitos, esses foram os C:ritérlós'-que
fizeram com que nós escolhêssemos essas usiilas. Isso porque,
primeiro, são aquelas que podem ficar prontas no Governo
do Presidente Itamar Franco e, segundo, são aquelas que
produzirão o _mais rápido retorno e o maior benefício para
a economia.
O SR: PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Senador,
V. Ex• dispõe de dois minutos para contraditar o Sr. Ministro,
a quem dei mais algum tempo, tendo em vista que algumas
perguntas não constam do Plano de GoVerno.

-o SR. EDUARDO SUpLICY - Sr. Mínis!ro, fui Deputado Federal de 1983. a 1987 e, j>ortafito, sinto que sempre
honro essa minha condição. Gostaria de aproveitar a ocasião
da réplica para passar ao tema da concentração da renda
e das prioridades do Governo Itamar Franco.
Em 1992, 18 bilhões e 200 milhões de dólares, ou 4,41%
do PIB, foram pagos de juros com recursos do setor público.
Em 1993, diz a estimativa de V. Ex\ 16 bilhões e meio de
dólares, ou 3,9% _do Produto I_ntemo :Bruto serão pagos de
juros pelo setor público, com recursos do povo. portanto.
Poderia V. Ex~ fazer uma estimatiVa de quem· são os
receptores dessa receita de juros? Poderia nos dar uma estimativa de qual o impacto sobre a concentração da renda do
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pagamento desses juros _aos credores dos títulos da dívida
pública, tanto externos quanto internos?
- V. Ex~ já considerou seriaptente_a possibilidade de destinar não apenas centenas de milhões de dólares, por exemplo,
ao Programa do Leite e outros, para combater a miséria e
a fome, mas quantia equivalente aos 16 bilhões de dólares
destinados. aos juros, para erradicar a miséria, colocando taís
recursos diretamcnte nas mãos não propriariiente daqueles
que hoje detêm os títulos da dívida pública, mas, principalmente, nas mãos dos_ que ganham, por exemplo, até dois
salários mínimos, como aconteceria se instituíssemos, no Brasil, o programa de garantia de renda mínima?

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Sr. Ministro, antes que V, Ex~ responda, informo que não- se trata
propriamente de uma réplica, mas V. EX" tem a palavra para
responder às novas perguntas do Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY --Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Tem V.
Ex~ a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY - O combate à miséria
e â fome é considerado, pelo Presidente Itamar Franco, prioridade zero do Plano de Governo. Se hoje não estamos falando
do Plano Econômico do Governo, se não estamos falando
de como enfrentar o problema da fome e da miséria, se não
estamos falando de quanto vamos pagar de juros aos c-redores
internacionais e domésticos em relação ao que vamos destinar
para erradicar a misérl:,'fC a-fomtçentão-o que será o Plano
Econôrnico do Governo?
Perdão, Sr. Presidente, penso que a pergunta é procedente e está dentro do que trata o requerimento do prezado
Senador Garibaldi Alves Filho.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Desejo
lembrar apenas, nobre Senador, que me ative ao Regimento.
Não discuto a colocação de V. Ex•, que é procedente. Mas
quando se dá ao interpelante o direito de réplica por dois
minutos, isso_ acontece para, caso ele tenha alguma dúvida
sobre a resposta_ que o Ministro deu anteriormente, voltar
ele à tribuna. Minha fala se ateve a esse aspecto.
Concedo a palavra ao Sr. Ministro.
O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- Com
muito prazer, V. Ex\ Senador Eduardo Suplicy, fez uma referência às despesas com juros em 1992/93 que não corresponde
à despesa líquida de juros que temos aqui no nosso programa
de ajuste fiscal.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Tirei os dados das tabelas
de V. Ex~ Tabela VI, total de juros 16 bilhões e 455 milhões,
incluindo o Governo Federal, estatais, Estã.dos e municípios.
Enfim, citei aS tábclasdos quadros anexos ao pronunciamento
de V. Ex• Tabelas VI, VII, VIII e IX.
O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda) -Perfeito. Fiz referência aos pagamentos dos juros do Governo
Federal. V. Ex~ acrescentou o pagamento doS jui"os dos Estados e município-s e das estatais.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Para incluir todos aqudes
que recebem juros no País e no exterior.
O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- Certamente. O que oco,rre é que, na verdade, Senador, esse endi-
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vidarnento existe._ E claro que poderíamos resolvê-lo de uma
forma mais simples, ou seja, não pagar. O Brasil já partiu
para esse procedimento no passado. Declarou urna moratória,
em outros termos, podemos dizer de uma maneira mais grosseira, .. deu calote", não honrou seus compromissos. Então,
essa seria uma forma, uma nova atítude do Governo: simples~
mente não pagar juros, não pagar o principal.
A outra forma é um programa ~e estabilização económica
que honre os compromissos. Se procurarmos um programa
de estabilização económica em que se hõflram compmmissos,
então esses são os valores que ten:ios que pagar de taxa _de
juros, e precisamos fazer um ajuste fiscal para promover esse
pagamento. Se assim não o fizermos, o que_ vai acontecer?
Vamos aumentar a dívida ou emitir moedas para pagar, e
se gerarmos dívidas adicionais ou emitirmos moeda para pagar
vamos aumentar o processo inflacionário. Se fizermos t.i.m
ajuste fiscal adequado, reduzindo as nossas despesas, num
sacrifício da Naçªo, para honrar esse pagamento, teremos,
então, condições çle_ ter a estabilidade econômica e, mais tarde,
resolver os problemas da inflaçã-o-, dar muito melhores condi~
ções à solução dos problemas da fome e da miséria.
Todos sabemos que não se resolve o problema da fome
e da miséria distribuindo peixes, é preciso ensinar a pescar.
É necessário que saibamos colocar o País em ordem, para
que ele volte a crescer, gerando empregos, elimina"ildo o su~
bemprego e aumentando a renda per capita. Só iSso resolve,
de uma forma permanente e duradoura, os nossos problemas
da miséria e da fome.
V. Ex• perguntou quem está recebendo. Evidentemente,
apresentamos ·aqui o programa relacionado com o Governo
Federal. É claro que os Estados e municípios emitem também
os seu títulos de dívida pública, particularmente os EStados.
Tivemos oportunidade de dizer que estaríamos dísci]?linando
a atuação dos Estados, através da emenda constitudonal que
foi aprovada aqui no Senado, que Impede que os Estados
emitam títulos de dívida pública que aumentem o principal
da sua dívida. Esse é um passo importante. Não podemos
ter outro tipo de interferência nessa esfera do Poder.
No nosso ·regime institUcional democra.tiCo, o Governo
Federal não Pode comandar as atitudes dos governos estaduais, que são independentes c autônumos. Mas, pelo menos,
pode haver essa espécie de disciplina geral, na Lei e na ConStituição, para limitar os procedimentos dos Estados.
No que diz respeito às dividas ínternas mobiiiárias do
Governo Federal, das quais temos a administração e o controle, tivemos oportunidade de tecer considerações aqui. Reuni_mos o setor financeiro do Governo Federal, sobre as quais
temos a administração e o controle e tivemos oportunidade
de tecer considerações aqui. Reunimos o setor financeiro,
partimos para um programa de_ redução da taxa de jurosporque ísso_ é que faz com que se redUZam os benefícios do
sistema financeiro, que adquire esse título de dívída pública
-e, além disso, partimos para um processo de substituição
das dívidas de curto prazo, emitidas pelo Banco Central para
títulos de longo prazo, emitidos pelo Tesouro, porque aí estaremos, de uma forma bastante expressiva, reduzindo os benefícios do mercado financeiro, que é quem adquire esses títulos
de dívida pública do Gov_erno Federal.
O SR. EDUARDO SUPLICY -Estou satisfeito. Muito
obrigado.
·
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Desejo lem- ·
brar aos Srs. Senadores inscritos que o interpelanty. pelo Reg!-
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menta Interno, tem cinco minutõ'S -para fazer- perguntãs ao - em. ter-um política de taxa de juros que não iniba o crescimento
econômico.
--- -- Sr. Ministro que está depondo mas se, por acaso, o tempo
for insuficiente, p-oderá o interpelante encaminhar a S. Ex•,
Tivemos oportunidade de salientar que a_taxa de _juros
requer uin -tratiiinento delicado porque, de_ um lado~ ela naoo Sr. Ministro, por escrito, as demais perguntas. O Ministro
depoente, em seguida, terá cinco minutos para responder.
pode prejudicar o crescimento da economia, tem que corresQuando houver a necessidade de réplica. ela deverá se ater
ponder a um nível que seja compatível com o retorno dos
investimentos feitoS pelo setor privado para o incremento da
apenas à resposta anterior do Sr. Ministro -depoente para que
este, por sua vez, em dois minutos, possa _também fazer a economia. De sorte que há um empenho realmente d_e se
e-stabelecer uma política de taxa de juros coinpatfvel comsua tréplica.
Foi o que quis expliCitar quando iilterferi nã palavra do
as taxas de juros no mercado internacional.
De outro lado, é_ preciso notar que muitas vezes os países
nobre Senador Eduardo Suplicy.
- principalmente aqueles onde já há estabilidade econõmica
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
~utilizam as taxas de juros elevadas como uma política mone-a palavra -ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, por
_t~ri'a para um ato cirúrgico_ de combate à inflação. Então,
cinco minutos.
--é corripreensível que tenhamos, em -determinado momento.
0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
a necessidade de usar esse instrumento para repriffiir o proPara interpelar. Sem revisâo do orador.) -_Sr. Presidente,
-- cesso da hiperintlaçãó-.
SrS. Senadores, Sr. MiniSfro, iomamas·conhedmentõ do plano
O Brasil já teve a oportunidade de usar esse instrumento
que traz V. Ex~ a esta Cãsa. E "nele nOs íinprcs-siona, 'evidente-_
em épocas passadas. aumentando a taxa de juros para que
mente, o respeito à cidadania, o respeito à lei vigente, alt!m
o processo inflacionário pudesse ser contido. Isso. porém,
de mostrar que é possível elaborar algo, até ~om cç_rtª-ousadi_a,_
gera um processo recessivo. É preciso-que saibamos usar _esse
dentro dos limites da legalidade.
_
inSfttimento de uma forma bastante- metódica. Esse-procediEsse é um ponto altamente posifiVo, ·porque aqUilo que
mento só pode s_er entendido como esse processo cirúrgico
foi estudado pelo Governo não te fi como nota o- exagero~ que acabei de citar, jamais como-política permanente de juros
a medida brusca, inesperada, o elemento surpresa, c não há
altos.
inibições nacionais ãpós o plano s-obre o qual vem falar V.
Às vezes, quando o Banco Central tem uma posição no
EX"
---sentido de uma elevação súbita da taxa de juros, é preciso
A mim, cm partiCUla-r; -ele SenSibiliza porque coincide,
que isso sefa mais entendido como um ato cirúrgico de preserem alguns pontos, com a minha atuação parlamentar, quando
vação do valor da moeda e do crédito, para que possamos
sabatinei, na Comissão de Assuntos EconõmiCos, o atual titu·
reduzir o_ processo inflacíonário.
lar do Banco Central, Dr. Paulo César Ximenes, que naquela
Não há, realmente, o entendimento pelo Banco Central
oportunidade me deixou decepcionado, daí por que votei conde que deve haver uma política permanente de juros exceSsiva:.
tra a aprovação do seu nome para ocupar aquele Órgão técni~
mente altos. Os juros têm de--estar compatibilizados com os
co. O -meu fOi o único Voto-cOntfário._ - · ·
·
juroS ·de mercado internacío-ri.3.l_e com os juros que possam
Fiquei assustado tomando aquela posição como sendo
sustentar o crescimento da economia.
do GOVerno. Mas, logo depois, Sr. -Ministro Eliseu Resende,
me via plenamente aliviado ao conhecer os estudos de V.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - A idéia trazida
Ex~ Vi, então, que estava enganado o Presidente do Banco
pelo atual Presidente do Banco Central nào foi bem essa,
central na exposição que aqui fizera, porq'üe-eSfi.Vera a justiporque a política de juros altos era resultante de fenómenos
ficar por que o plano do Governo Itamar Franco não daria
do mercado, que chegavam ao Banco Central, sem que dele
certo no que se refere ao controle de juros.
houvesse nenhuma ação diretiva. Daí por_ que votei contra
O Dr. Ximenes, inclusive, aqui trouxe teses qUe são muito
a indicação_ daquele cidadão, em quem reconheço, naturaldo agrado de determinados editores económicQs, d~ revistas
mente, uma grande c_ompetência, embora mal-aplicada nesse
de grande ..circulação, pess-oas que têm verdadeiras manias
mister.
de passar ao povo o sacrifício pelo triunfo da economia, às
Mas pergunto a V. Exa porque não ficou bem clara a
vezes o sacrifício -de gerações. A explicação dada sobre _as
sua resposta, que para mim é muito importante, inclusive
altas taxas de juros é criininOsã e ficaria muito bem na Alemapara definir o meU voto aqui no Senado Federal: está emnha de Hitler, na Itália de Mussolini,--rüt"Espanha de Franco
paz o Banco Central, ne_ste momento. com a orientação _de
e em Portugal de Salazar. Mas não ficaria_ bem, evidenteV. Exa?
mente, no Brasil.
Pergunto a V. Ex~ como será .o Ba~co Central l~vado - '-~--0 SR. ELISEU RESENDE (Mini;;tro da Fazenda)- !'os- mesmo tendo o Dr'. Pilulo Césa{ Ximenes Íla PresidênCia
so afirmar que sim, Sr. Senador. Há um entrosamento com- , a uma solidariedade técnico-institudóilã.l parã--i:Om ·esse
pleto na filosofia do trabalho, no mecanismo que estamos
plano, no qual eu acredito e com o qual quero colaborar,
implant(;lndo, para a c_onsecução desse plano de estabilização
porque pode bater com essas questões que somam perfeitaeconómica-~
mente com as posições que hei exercido até aqui, no Senado
Quero dizer que o Banco Central foi um instrumento
Federal.
de grande apoio com que o Ministro contou para elaborar
É a pergunta que faço a V. Ex•, louvando o trabaiho
ess.e programa, não apenas no que diz respeito ao equaciOnaque foi organizado pelo Governo mento do déficit público e também do programa de _estabilização, mas também nos programas de financiamento ao setor
O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fal:enda)- MuihabitacionaL Conseguimos obter do _1_3ancq_Central uma conto obrigado, Senador.
tribUição muito importaqte para esse programa de estabilidade
·
A questão se prende à política de taxa de juros. O Goeconómica. O Banco Central e a sua Diretoria eStão totalverno do Presidente Itamar Franco está realmente empenhado
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-- Tem a pala·
mente afinados com o Ministro em termos- de filosofia de
vf1lõ Ministro Eliseu Resende.
trabalho e de orientação administrativa.
OSR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- SeO SR. CID SA~ÓIA DE CARVALHO ~ É importante
nador Júlio CainpOs, sObre a equivalência a produto no finansabermos disso. Obrigado.
ciamento do crédito rural - agricultura, estain"os -fazendo
O SR. PRESIDENTE (Humbe-rto Lucena) - Concedo
uma análise, um estudo_ profundo dessa metodologia dentro
a palavra ao nobre Senador Júlio Campos.
da tentativa de inseri-la no incentivo à produção agrícolà·.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL - MT. Para interpelar.
Já temos alguns mecanismos no noSso progrãrria. Foram
Sem revisão do orador.)- Sr. MinistrO, quando o Presidente
colocados recursos de cerca de 100 milhões de dólares no
Itamar Franco lançou o programa econômico elaborado pela
orçamento fiscal, para um programa de equalizaçãO das taxas
nova equipe, sob a dir_eção de V. Ex\ anuncíou·se que os
de juros para determinados p~odutq_s agrícolas básicos _como:
financiamentos para a área agrkola brasileira seriam pagos
arroz, feijão, milho, mandioca, trigo e cana-de-açúcar. A i_déia
pela equivalência com a produção. Agora, o comentário que __ ~ fazer com que o agricultor esteja liberado dessa~ taxas de
há, nos meios económicos e no -próprio méio agrícola brasi~
juros altas que vinham sendo impressas no Brasil até ent_ão,
leiro, é de que o sistema bancário do nosso País está contra
a fiin de que haja praticamente - deyemos dizer isso claro
essa_ decisão do Presidente da República que, por sinal, foi
-um subsídio à taxa de juros nesses prod_utos básicos, para
muito justa e muito qem recebida pelos agricultores brasique desçam ~ nfveis compatíveis COIJl o retorno-_d_o investi~
leiros.
- ·- - _mente dos agricultores. Esse é um primeiro esforço que está
Ê realmente necessário reerguermos a nossa agriCultura,
inse_rido em nosso programa.
pois nada melhor para combater inflação do_que termos uma
O segundo esforço é no sentido de_ obter a participação
grande produção de alimentos. O Brasil, nesses último-s· anos·,
âôS -fundos de pensão na aplicação de recursos via Banco
tem tido uma carência muitO grande em termos de produção
do Brasil, usando-se os_ recursos de crédito rural usuais deste,
""" _ _
__
no sentido de financiar a __ estrutura agrícola, de_ investir na
agrícola.
Pergunto a V. EX~: Qual a posição do Ministro da Econoestrutura agrícola, median_te três programas: o de calagem,
mia e do seu Ministério com relação ao cumprimento daquela
de correçào ~dos solos e o _de armazenagem a nível de propriede_cisão que veio beneficiar os financiamentos agrícOlas, com
dades, de fazendas. Há uma perda muito grande na produção
o pagamento equivalente em termos de produção?
agrícola antes do seu escoamento e no mal-armazenamento
A segunda pergunta: Como V. Ex~ pretende resolver
da produção na entressafra.
o oravíssimo assunto da renegociação da dívida dos estados
-EssaS: perdas enormes devem ocorrer também no Centroe ~unicípios? Uma vez que é público e notório que a lei
Oeste, pela falta de armazenagem e em virtude da precarieexistente no Governõ-passádo não funéíonou, tanto é que
dade das estradas que escoam a produção. Por isso, achamos
quase todos ainda continuam sem renegoCiar a enorme dívida
que seria útil inserirmos também no programa de descnvqlque têm junto ao Sistema económico do País.
vimento agrícola o financiamento de um programa de armazeTerceira perguntã: Sendo o Mato Grosso· um grande pronagem a nível de faz.endas.
dutor de alimentos, - o terceiro maior produtor de grãosFinalmente, um programa de reequipamento. Os fazendo País, com cerca de 5 milhões e 500 mil toneladas nesta
deiros precísam ter certo apoio na renovação de seus equipasafra de 1993, com perspectiva de chegar a sete milhões de
mentos para a produção agrícola. Assim, fica orientado, entoneladas na safra de 1994- por que contiitua sendo excluído tão, o esforço no sentido do_desenvolvimento da agricultura.
de todos os programas de desenvolvimento lançados pelo GoAdicionalrnente 1 em viftude da TR,'que fica praticamente
verno. Federal?
como indexador dos financiamentos agrícolas, nossa idéia é
Mato Grosso _qão tem estradas, as que fOram coriStruldas _. ari:ã.fisar mais piofundã:menre essã metodologia da equivalên-na nossa querida e saudo$a ''Velha República" - não na
cia:_ produto, de modo que possamos financiar o agricultor,
"collorida" -estão esburacadas e acabadas, não ternos naveque pagará -~0. Banco._d9 Br_asH o financiame_nto no valor correspondente ao produto.
gação fluvial, não_ temos uma rede ferroviária, não teinos
__ Seria mais simples introduzirmos essa sistemática, se não
um sistema energético confiável. SomoS tratados como um
houvesse agora uma reiviridicã.ção dos agr1CultoieS no sent_f((o
estado periférico, quase que distante da realidade nacional.
V. Exa. um profundo conhecedor ·dos problemas braside que, de acordo com a política de preços mínimos, quando
leiros, como grande administrã.dor público_ que foi, no passa~
ele fizer o pagamento_ ao Banco do Brasil, se:o preço mínimo
do, e hoje retorna à diteção pública da NaçãO brasileira, qual
for menor do que a mercadoria, ele pague o preço mínimo;
a perspectiva que nos dá -como um alento para os brasileiros se for mãiõr que ·a mercadoria, efe pague a metcadoria. Isso
que acreditaram na ocupação da AmaZónia e do Centro-Oeste
provoca um certo desequilíbrio no sistema que foi implantado
e transformaram o cerrado mato-grossense naquele grande
e é a razão por que ainda estamos demorando um pouco
centro produtor - em termos de transportes_ para· o· escoa~
na análi5;e Q(!.ssa. me:toPologia de equivalência-produto.
A outra pergunta refere-se à renegociação da dívida dos
menta da grande safra que o Mato· Grosso_ eSfá piodüzindo
e pro-duzirá nos próximos anos? Iremos ter o mínimo de recurEStados e Municípios. V. Exa- deve e~iar _mencion_an"o _o projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional para
sos necessários para a área de transporte; para a área energética, já que somos Um estado tão carente? Não temos nenhuma
a rolagem da dívida no p~rfodo de vinte anos. Estamos aguarusina hidrelétrica fUriciónando êm Mato Grosso .e- a energia
dando a aprovação dessa lei pelo Congresso Nacion-al. É uma
que vai ao nosso estado é de Cachoeira Dourada. Com um
legislação impo_rtante, que irá_ fazer com que não apenas os
Estados tenham condições mais aliviadas de cumprir com os
investimento de pouco mais de 300 míihOes-de dólares nesses
seus compromissos, mas que o Governo Federal também adodois setores, num prazo de quatro anos, daríamos para Mato
te urna resolução importante na eliminação de passivos expresGrosso a auto-suficiência em termOS de energia e em termos
sivos nas contas públicas.
de transporte.
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O. program-a energético que V. Ex~ citou aqUi, indu-Sive
Finalmente. a referênc-ia q"uc feZ V. EX• sObre a pOtencia- o apoio, o estímulo e -os recursos para as Hidrelétricas de
lidade do Mato Grosso c a escassez de investimentos no setor
Xingó, Samuel, Jorge Lacerda e Corumbá, é tiradodOs recur-da infra-estrutura, nas estradas, na navegação, na rede ferrosos_ orçamentários~ -Não maiS dÓ que isso. São reCu-rSos orçaviária e fios problemas de energia.
mentários.
Conhecemos bem a grandeza e a dimensão_ _territorial
do seu estado, e penso que podemos, nesse programa de
Por outro lado, Sr. Ministro, nós sabemos hoje- apesar
recuperação das estradas, fazer um esforço grande no sentido
de notícias em contrário; paftindo de algUns setores téólicOs
da recuperação das estradas do Mato Grosso. Isso é _impordã -soF - que o Orçamento nãó é deficitário em termos
tante para o escoamento daquela produção.
reais. Ontem fiz um pronunciamento referindo-me a isso, Sr.
Quanto ao programa de_ navegaçã-o,_ en!cndo _tambÇm que
MiniStro, dizendo que realmente, tendo em vista uma série
é impOrtante partir-se pa-ra uma sistemática em que pOssamos
de premissas, o cálculo da inflação é abaixo da inflação média
introduzir ·um sistema intcrmodal, para associar a BR-316
real, com a demora na execução orçamentária. Já paSsou um
com o porto fluvial de Cáceres c com o Porto de Porto Velho,
quadrimestre e não se iniciou as despesas orçamentárias, até
perto de Humaitá, para fazer uma vinculação navegável, de
mesmo os programas onde houve dotações generosas que po-transporte de navegação entre o _sistema intci'iriodal rodoviádem ser remanejadas, nos termos do art. 6<:> da Lei Orçamenrio, entre a Bacia Ama:Zônica c a Bacia do Prata. Há, realmentária. Tudo isso faz·com que o Orça-mento não tenha déficiC
te, um potencial grande de investimentos no Estado de Mato _-::-conform~ se diz- m~s_l!_l11 süperávit que técnicos da própria
Grosso, e estaremos aten-tOs, ·no -moniento em que tivermos- SOFestiinaram erii 22,6 bilhões de dólares. Evidentemente,
disponibilidade de recursos para apoiar a infra-estrutura do
isso é um superávit bruto. QUando varrias ao sliperáViúíquldO
Mato Grosso. Acredito se:r ínteiramente jllsto, pOrque é um
do Orçamento, que entrará em vigcir e será executado sob
grande celeiro de produção agrícola. c tod:os os nossos propó- a coordenação de V. Ex•?
sitos têm que estar voltados para que essa produção agrfoola,
Esses números, evidentemente, contemplam as transfecom todo o seu_ potencial existente, possa chegar não apenas rências constitucion-ais;·os 147% da aposentadOria e os restanaos corredores de exportação, mas aos corredores de abasteci- tes; as questões das coberturas das perdas do FINSOCIAL,
mento para resolver os_ problemas da economia.
com o seu nome atual- realmente, houve perdas pelo cálculo
Muito obrigado.
da receita; o cumpriinento da política salarial e os acréscimOs_
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex• dis- da política salarial dos civis e militares, que ie3linente preCisam
de reajuste digno.
põe de _dois minutos para contraditar.
Defendemos a política salarial do pessoal da Ministra
O SR. JÚLIO CAMPOS- Estou satisfeito. Quero apenas
parabenizar o Minis-tro, diZendo que continue de cabeça ergui- Luíza Erundina e do Ministro Walter Barelli e, tafv-eZ,- se
da, pois os cães ladram e a_ caravana passa. E a caravana for do arbítrio do pró'prio Executivo, defCndemos também
de Efiseu Resende vai passar para recuperar o Brasil, a partir a troca ·da Fonte_ 188 por outras, para que as progtatnações
de agora,_ na sua economia. Confiamós_ no se_u trabalho, no de emendas de Parlamentares, aprovadas também na lei, sem
cdrtes, sejam atendidas.
seu passado, no seu presente c no seu futuro.
Mesmo com iodas essas desPeSas, hã.vúia; segundo estuO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
dos que tenho em mãos de técnicos da SOF, um superávit
a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor para interpelar
orçamentário ltquido de 2,7 bilhões de dólareS: Com -eSse
-~ --o Sr. Ministro.
superávit; Sr. Ministro, poder-se-ia atender a programas emergenciais e a prograntàs-mats duradouros, co~o. por eXemplo,
0 SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE. Para
õ Programa de Cõmbáte à Seca, qtie já <?bteve recursos de
interpelar; Sem revisãO do orador.) -Sr. Pnisidente, Srs~
180 milhões de dólares ou que, no decorrer desse processo,
Senadores, Exm~> Sr. Ministro Eliseu Resende, eu gostaria
põâeria obter mais 200 milhões de dólares; o Programa de
de fazer uma primeira colocação- sobre o Plano de RecupeCombate à Fome, que já tem reCursos destinados e que, com
ração Económica do Presidente Itamar- franco, elabOrado e
esse superávit, poderia obter mais 300 milhões de dólares;
coordenado por V. Ex• Plano esse que tem o nosso apoio
o Programa da Merenda Escolar e de Reforço da Alimentação
pela sua simplicidade e por não preconizar inedidas espetadas Crianças, que poderia ob~er recursos de mais 700 m_ilhõ~s _
culares e miraculosas; Plano que não surpreendeu e que, talvez
çlg: dó_lar_es; o Programa de Casas Populares, que é da maior
por isso, tenha éxito.
~
importância, poderia obter, através dessc_superávit, recursos
Eu gostaria de saber de V. Ex' corno "fica, nesse Plan9,
de 1,1 bilhão de dólares; e novos programas a carg_o do Execua questão da execução orçamentária? O Oi'çame"ntõ- já" fo'i
tivo p~deriam obter recursos de mais_400 milhões.de dóla(es.
aprovado - hoje é a Lei no 8.652, de 29/04193 - sem vetos.
O Presidente e a Ministra Yeda Crusius fiZeram muito bem
É um quadro que não é maravilhoso, mas ·não é também
em não_ vetá-lo, pois não havia razão política, económica e
-de terror - embora pintem um quadro tenebroso, de um
financeira para vetar qualquer número do Oi'çamerüo. O veto
Orç3.Inento absofutiirlente defiCitáriO, com- mãis de dez biao art. 8'~ se referiu, apenas, ao excesso de arrecadação e
lhões de dólares, atiibuindo-se sobretudo a uma certa irresaos acréscimos suplementares, para balizamento aos parâmeponsabilidade, a uma certa orgia do Congresso Nacional ern
tros da LDO. Então, nesse casO, é-PreciSO deíxar-bcm_clara
emendar o Orçamento, embora eu saiba que é pre_ciso fazer
essa questão da execução orçamentária.
correções de rumo. Mas afirmo que não é respons3bilidade
As linhas mestras do Plano do Governo Itamar Franco
do Congresso esse défícit orçamentáriO.
- não sei bem se é o Plano Eliseu, ou o Plano Itamar Para n~o me alc;mgar na ~inh~ primeira colocação, eu
-- __ .
estão dentro do Orçamento. Todos os recursos para os progra-- -gostaria de pefguntar a V. EX~' o seguinte: mas agrícolas -os financiamentos e o importantíssimó incenDiante desse qUadro, como fica, pÕrexemplo. a qUestão
tivo à agricultura- estão no Orçamento.
do IPMF? Qual seria mesmo a esttitá necessidade da introdu-
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ção de. um imposto noyo?_Um imposto cOm característicás
rcgressívas, sem aquele sentido social, pois cspcráv.aitios que

o imposto contribuísse para a distribuição da rer:tda entre a
sociedade e assegurasse os recursos. Então, qual o, papel do
IPMF? E, neste sentido_. ain-da sobr~a_ex_Ccução orça,rn(::ni~~ia,
o IPMF como reforço à execução orçamentária ou ·ao programa de governo, quais as· prioridades CQntempladasr A-questão
do NordeSte estaiia COntemplada conio pri6iidade absoluta,
ou não?
Sobre a questão dos juros, Sr. Ministro, temos dado apoio
ao Presidente Itamar Franco, quando condena a exorbitáncia
das taxas de juros: Eu só queria obs(.!rvar, sem denUnciar
ninguém, que o Plano do Presidente Itamar Franco foi lançado
num sábado, de manhã. No primeirO dia útil depois do Plano,
apenas dois bancos_-.,;... e· não foram bàbcos__ particulares praticaram taxas_dC_juros superiores cm 10% às-~da sexta-feira
anterior ao Plano: o Banco_ do Brasil. c o Banco_ do Nordeste
do Brasil.
__
"_ __ __ _
É preciso c_ombater essa política de juros; mas como,
se isso faz parte do jogo do mercado? Corr~_o Combater sem
intervenção heterodoxa na economia?
Eu- queria lembrar rapidamente ao Presidente qUe:;- tramita, aqui no Congresso, o Projeto de Lei n"27. que regulamenta
o § 3!' dQ art. 192 da Constituiç;:lo fçdc_ral, que dispõe Sobrea cobrança de juros reais ú1áximos e-âá outras prOvidências.
Esse_ projeto está e-ngavetado. Aproveito para pedir à Mesa
que o coloque na Ordem do Dia:---·
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Peço a V.
EX:a que encamiilhc o restante de suaS pe-iguntas ao Mi_Oistfo.
O SR. MANSUETO DE LAVOR :._:. Para terminar, vou
formular a última pergunta, Sr. Presidente.
Houve um compromisso _de apoio e-incentivo. ã microe pequena empresa no Plano do Gové'rno· Itaniar Fra-nco~
Gostaria- de saber, Sr. Ministro, como fica realmente esse
incentivo, porqu_e nada- foi -feito de concreto nesse importa-ntíssimo setor da economia.
.
.
O SR. PRESIDENTE (Humberto'Lucona) .,.-.Concedo
a palavra ao Sr. Ministro Eliscu Resende.
O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- Na
primeira análise~ o Senador MaQsueto de Lavor rçferiu-se
ao aspecto da execução orçamentária. Esse assunto está sendo
elaborado pela Sr~ Ministra Yeda CrUsiuS, qUé~está, no momento, dedicada à compatibilização ·da execução orçamentária
com o Plano do GOverno.
Disse certo V. Ex" quando afirmou que aqueles recursos
insi!iídos no nosso OrÇarhento· Fiscal c, no nosso ajuste fiscal
são recursos que éstão contemplados no Orçamento. Então,
partimos para o estímulo à agricultura, à recup_eraç_ão das
estradas, ao programa das usinas hidrelétricas, ao programa
de habitação, com to_das os recursps_·aptOVados pelo Congresso
Nacional. O que estamos fazendo no nosso programa de ajuste
fiscal é_exataro_ente urna· concHiaç.ão d.a_disponibilídade de
caixa com as atualizações orçamentárias. Esse é o processo
que vai ser desenvolvido, agora, pelo Ministério do Planejamento junto com os técnicos do Mini~_tério da Faze_nda, no
sentido de direcionar as aplicações de caixa para aquelas dotações orçamentárias que CUbram esses esforços do Governo
no seu programa de ajuste ftscal. Praticamente, teremos a
cobertura orçamentária correspondente a todos ess.es pontos
coloctldos no ajuste fistal. É uma questão, agora, de conci-
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Jià.ção da disponibilidade de recurSos financeiros com ·as afUalizações e as dotações orçamentárias-.
Com relação ao IPMF, fizemos uma projeÇão e cOntamos
.com a participação deste na arrecadação total que se espera
.. para este ano, que é de u·s$ 72 bilhões de dólares. É uma
parcela relativamente pequena, mas entendemos que será importante, Senador, sob dois aspectos: primeiro, não deixa
de-sei" uma parcela releVa-nte, -princip-almente porque é aplicada, em parte, no programa habitacional, que não é dirigido
apenas à construção de moradias, mas também à conclusão
.de. programas habitacionais que estão paralisados~ Entende~
mos que o IPMF assim colocado, com aquela vincUlação para
o programa habitacional, é um elemento importante no nosso
programa.
Além disso, penso que vamos viver-uma época importante
_ d.c;t nossa l:listória, quando teremos a oportunidade de faier
uma re~lsão constjtuCiótlal--dit~da pela própria Constituição.
Este é um momentq .sing-ular d~ .Hi.stó~ia do Brasil: a própria
Constituição deterrriinou que ela deve ser revista agora. Essa
revisão, evidentemente, terá impfíGações quari.do formos encontrar a legislação tributária mais adequada, mais eficierite,
menos complicada, para obter a carga fiscal justa e adequada
para resolver o nosso problema de ajuste fiscal e de solução
das questões económicas~
-Várias hipóteses são lançadas. com relação a diferentes
tipos de tributos que poderão ser cOlocados para uma simPlificação da nossa legislação tributária. Acho particularmente
importante que façamos essa experiência -com o IPMF, ql.fe
é um imposto provisório, para que, quando o Congresso-Nacional estiver revendo a Constituição, estudando os diferentes
~ rributos, as diferentes alternativas de solução tributãii;i, posSa- fios contar_ com essa experiência. O lPMF poderá ser, inclusive, cancelado ou sub~tit!J,ído por o_utras tributaç(?_~s OU. apcF
feiçoãdo, aqui no Congresso Nacional, para encontro da legis- lação tributária adequada.
V. Ex~ fez referência a r.espcito das taxas de juros, e
novamente temos a repetir que, na verdade, a idéia é partir
para uma política de taxa de juros q\te seja compãtível com
o esforço de contenção inflacionária, de um lado, e, de outro,
--com a necessidade de crescimento .ccQO:ômico,
A negociação COin o sistema firianceiro, no sentido do
prolongamento da dívida ihterna, é um elemento importante
. para a redução das taxas de juros. O fechamento do acordo
d.a dívida externa é_outro elemento importante para que possamos reduzir o risco e termos taxas de juros menores. Além
disso, um programa de privatização que· püder reduiir o estoque da dívida pode_dar resultados importantes na diminuição
do total de taxas de_ encargos com juros que teremos de arcar
para a estabilização económica.
Tenho impressão, Senador Mansueto de_ Lavor. que se
partirmos com competência, capaCidade gerencial adequada
para a acomo_dação de todos esses setores, poderemos dar
à economia o arranjo que 'lhe permite partir para: um programa
de estabilização a médio prazo.
.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V, Ex" tem

ã palavra, se quiser contraditar, por dois minutos.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- V. Ex• não se referiuà questão do plano no que toca à micro e pequena empresa.
Gostaria de observar que V. Ex' também referiu-se às disponibilidades de caixa· como condição para a execução orçaiTien~
tária. É evidente que, se não houver dinheiro, não se pOde
investir.
-
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As informações que temos, Sr. Ministro - e quero até
parabenizar V. Ex• por essas nOtída·S, gos-fãria que as coilfi"r-

masse também - , ·s·ão as de que os prOblemas de caixa
do Tesouro estãO -marchando para um equilíbrio e, até, para
um superávit. Gostãda de confirmar se realmen_te neste primeiro quadrimestre houve um acréscimo~ ·comparado com
o quadrimestre de 1992, de 35%, e a receita de abril, em
termo reais, cresceü 14%, em comparação com a receita de
março. Esses números são realmente animadores, Sr. Ministro! Espero que essas disponibifidades c esses_ problemas de

caixa sejam superados o quanto·antcs, porque os indicadores
s_o_brc o crescimento real da receita no·s ariimam a eSpe-rar
que o Governo inicie. o quanto antes, as suas prioridades
orçamentárias, em conjunto e com a colaboração do CongreSSó Nacional.
Parabenizo V. Ex•,. Gostaria apenas de obter essas informações-sohre o aumento real da receita c alguns detalhes
do plano, no que se refere ao tratamento especial. previsto
na Constituição, para as rriíc"i"'O e pequenas empresas do País.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Com a palavra o Sr. Ministro Eliseu Resende.
O SR. EL!SEU RESENDE (Ministro da Fazenda) - A
idéia é estimular as micro e pequenas empresas, particularmente no esforço de exportação. Acredito que podemos estimulá-las no sentido de participai" desse esforço de exportação.
O programa estaria orientado nessa direção, Senador Mansueto de Lavor.
Com relação ao aspecto" qUe V. E~ citou, da comp3tibilização do Orçamento com o ·caixa, na verdade tivemos
- queremos confirmar isso - um aumento expressivo- de
receita nos quatro primeiros meses deste ano, em decnrrência
do esforço de aumento de arrecadação. Houve um aumento
expressivo de receita e foi isso, exatamente, que nos permitiu
obter o equilíbrio operacional das nossas contas nesses quatro
meses.
O que está programado no ajuste fiscal para o exercício
de 1993 seria impossível se já não tíVésSe"niOS Criffij)iido um
programa próximo desse em um terço do exercício. Quero
assegurar que, durante os meses de janeiro, fevereiro, março
e abril, o Governo conseguíu equilibrar suas contas. O caixa
está equilibrado.
Não obstante termos de pagar despesas adicionaiS com
o funcionalismo, contribuições adicionais à Previdêi:tcia, em
decorrência da nova lei do salário mínímO, houve um esforço
muito forte de aumento de arrecadação e uma disciplina importante na listagem dos dispêndios e das despesas. Com isso
podemos registrar, nesses quatro meSes, cumulativamente,
o equilíbrio operacional, isto é, o dinheiro arrecadado foi
usado para pagamento das contas, e posso assegurar, aqui,
com bastante entusiasmo, evidciltemente comedido, porque
os sacrifícios- serão -mtiito g-fa"ndes no futuro, que o Governo
Federal não foi expansionista nesses quatro Primeiros meses;
pelo contrário, em termos de base monetária, fomos "contracionistas". Esse é um dado importante, é o resultado que
se espera obter no exercício porque, à medida que o Governo
Federal tiver gasto só o que arrecadar e não puder expandir
a base monetária, estaremos dando as contribuições indispensáveis à estabilidade económica e à queda ~cta inflação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Muito obrigado, Sr. Ministro.
-Antes de conceder a palavra ao próximo interpelante,
diante do adiantado da hora, convido o Sr. Ministro Eliseu
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Resende para tomar assento ao lado direito da Presidência,
a fim de prosseguir o debate dos Srs. Senadores. Se assim
preferir S. Ex•
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney SuaSsuna para
interpelar o Sr. Ministro. V. Ex~ dispõe de cinco minUtos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB. Para interpelar.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Sr. Ministro, antes de_ mais nada, eu gostaria de elogiar o
Plano do Governo, com o pé no chão. Um plano que buscou
a leg~lid_ade, não trouxe sobressaltos à ~(lção; pelo contrário,
inspirou confiança, em hora não tanto quanto nós gostássemos
ou quiséssemos. Mas vê-se, dia-a-dia, que a confiança do povo
no Governo está num movimentO ascendente.
O nobre Senador MansUeto de Lavor já fez grande parte
- das perguntas que eu havia planejado fazer a V. EX"- Ontem,
o nosso especialista em orçamento, Senador Mansueto de
Lavor, explanou longamente sobre o Orçamento, e pelas suas
informações nos assegurava que existiriam provavelmente
22,6 bilhões de dólares no crescimento de arrecadação. V.
Exa acabou de ser perguntado sobre isso, mas a resposta não
fLcou bem clara. Ao que me pareceu, V. EXi' diz que ainda
.está havendo a compatibilização de contas~ para que se tenha
a certeza se está ocorrendo.
Pergunto a V. Ex", mesmo sem ter a certeza: Há indicatiVos ·para que possa ocorrer isso? A pergunta seguinte que
eu iria fazer era exatamente sobre o IPMF, mas V. Ex• já
respondeu.
Ainda gostaria de fazer mais duas observações: Se esse
crescimento ocorrer uma parte da arreCadação, uma parte
deSse superávit pOderia ser usada p~rã diillínúir esse débito
imobiliário, que é tão sangrento para a nossa economia? Poderíamos também aplicar uma parcela desse superávit para concluir as obras inacabadas de combate às secas? Temos hoje,
por exemplo, adutoras que faltam algumas centenas de metros
para -serem concluídas; barragens cuja conclusão dependem
apenas do sangradouro e que estão fazendo tanta falta à nossa
região.
Não sei se V. Ex~ já conhece o plano de estabilização
com crescimento, lançado pelo Instituto Atlântico. Tive a
honra de apresentá-lo ao Plenário desta Casa, na semana
passada. Esse plano sugere um grande encontro de contas
em que o Governo pagai"ia as suas dívidas e receberia de
quem o deve. Trata-se de um grande_ acerto de contas.
Eugostariã de passar às mãos de V. Ex~. para que tomasse
conhecimento, caso não o conheça ainda. Espero que V. Ex~
aceite nossa humilde sugestão, porque nosso interesse é exatame:nte o de colaborar com o Governo Itamar Franco~ para
que o mesmo consiga pór o Brasil nos trilhos e consiga fazer
a preparação para a grande arrancada almejada por todos,
neste País-.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra o Sr. Ministro.
O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- Muito obrigado, Senador.
Queremos registrar que, realmente, estamos coittando
com um aumento de receita e de arrecadação no exercício
de 1993. O programa que fizemoS--de ajuste fiscal - que
está neste quadro . .;___; não leva em conta esforços adicionais
que tivemos a opor'tuJ?.idade de colocar Íto programa. Esses
números levam em conta a arrecadação efetivamente re"a1izada
nos quatro primeiros meses e projetada para o fim do exercf-
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cio, só acrescentando o IPMF, que representa um adicional
de 3 bilhões c 600 milhões de dólares,
·
Esse programa, assim colocado, dá um aumento real de
receita de 18%, no exercício de 93, se comparado com o
exercício de 92. Ou ·seja, a arrecadação total p<lssa de 60:9
bilhões de dólares, em 92, para 72 bilhôes de dólares em
93; isto é, houve uma arrecadação de 60,9 bilhões de dólares
em 92, e estamos prevendo urna arrecadação de 72 bilhões
de dólares cm 93. Isso nãué uma projeção superficial; trata-se
de uma projcção rcal_ondc apenas (.'Onsideramos o que arreca-.
damos nos quatro primeiros meses e multiplicamos por trés,
dentro de uma projeção adequada --evidentemente. -não
foi tão simples as_sim multiplicar por três; porque cada -mês
tem a sua singularidade, a sua peculiaridade, cm termos de
arrecadação tributária.

ser cumpridos, tivemos que cobrir essas despesas adicionais.
Em conseqüência disso, não obstante o fato de haver aumento
da r,cccita ern 2,0~, ~s cJespesas totais do Governo estão crescendo em 28%. Portanto, _tivemos que· [aúr um ajuste -fiscal
muito rtgoroso e.. respeitando as vinculações, dar prioridade
às demais despesas de custeio _e despesas gerais para que pudéssemos cumprir o objetivo de_ obter um superávit primário
que gere recursos suficientes para pagar os juros da dívida.
Obviamente, se tivermos êxito na programação adicional
-primeiro, de aumento de receita; segundo, de solução do
problema do Finsocial-Cofins; terceiro, do programa de privatização-:-, poderemos; de acordo com esse programa lançado
pelo Governo, obter incrementos expres~ivóS e relevantes para que_tenhamos uma folga maior ~C? prl?cesso·de e_xçcução
orçamentária.--

Queremos dizer que esforços adiCionaiS vão ocOrrer. Primeiro, num programa novo que a Receita Federal acaba_ de
lançar, no sentido do_combate _à ~oncgação e à evasão _que,
em nosso entendimento, vai gerar reCUtsds Udicio!iais-.__Seguil~
do o que foi relatado aqui, uma promoção-de uma ação pelo
Presidente da República perante o Supremo Tribunal Fe-deral~
no sentido da declaração Je _cvn:,:titucioi'wli_dade do Cofirts
- FinSocial. Se tivermos i!xlto nisso, acrCdito que:reréni.os
uma contribuição adiciOnal importante para a receita. E terceiro, como disse, a aceleração do processo de privatização para
gerar recursos, nã-o para injetá-los nas despe~as correntes,
porque nenhum país do mundo pode vender ati vos para cobrir
buracos de caixa ou despesas corrent~s~ porque um dia o~
ativos acabam e como fica o País? Só podemos alienar ati vos
para anular passivos. O resultado da privatização não pode
ser utilizado para as despesas correntes, sob pena de estarmos
queimando patrimônio para cobrir despesas correntes, o que
não se justificaria. Nós poderemos us.ar ,o património, alienálo, para reduzir o passivo. Nesse caso, seria adequado.
Mas ocorre que, nesse processo de redução do. passivo,
se fizermos a privatização para diminuir-o estoque da dívida,
efetívamente teremos como_ cOnseqüência a redução dos gastos
com os juros dessa dívida. Então, obteremos uma importante
contribuição indireta no fluxO de caixa.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ Senador
Ney Suassuna, V. Ex• tem dois minutos para replicar, se.assim
o desejar.

Essa arrecadação, feita com esse incremento de 18%,
já considerado realista, foi importante-p-orque tivemos acrésci~
mos expres6ivos de despesas com rclaçã9 ao ano passado.
Eu gostal"fa de citar primeiro o acréscimo com as despesas
de pessoal. No ano passado não houve nenhum reajuste salarial, e o funcionalismo público ficou praticamente com os
seus salários congelados, não obstante_ to~9----0 processo infla_cionário. - Entretanto, o GovernO critcndeu que, neste ano, uma
polítici salarial para o funcionalismo deveria ser p~aticada,
pois não é justo que congelemos o saJário _des_se segmento.
Isso trouxe para o item PESSOAL/ENCARGOS um acrês~
cimo de receita - este ano comparado .ao ano passado muito expressivo. Por isso vamos prever, para 1993, um acréscimo de quase 20% da folha de pagamento e dos encargos
correspondentes.
Mas gostaríamos de registrar que .o acréscimo maior é
o da Previdência Social. Nes.sa área, o acréscimo foi de 41%.
Os benefícios da Previdência este_ ano__superam---em 41% os
do ano passado, por dois motivos: o- primeiro é o pagamento
dos 147% aos aposentados; o segundo decorre da nova Lei
·do Salário Míniril.o, em função_ da qual os benefícios da Previdência cresceram. Para que esses compromiSSOS- pudessem

O SR. NEY SIJASSUNA - Sr. Ministro, queró apenas
agradecer. Estou satisfeito com as respostas, mas reitero o
apelo para que V. Ex··· passe uma vista de olhoS ·no Plano
do Jnstítuto Atlâiliico_ dctcndo~se especialmente no item que
trat(!. do grand~.accrto_de contas em que não se usaria moeda
~orrente, mas lJm.a._espéç:íe de bônus para um acerto geral
do que há a pagar e o que há a receber em toda a sociedade
b_rasileira.
Parabenizo-lhe pelo plano extremamente ponderado e
seguro. Todo o sucesso é o que desejamos!
· O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Concedo

a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB -MO. Para interpelar.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. -serradores,
Sr." Ministro, há poucos dias, a Nação tomou conhecimento
do plano em que o Governo Itamar Franco determinou_que
fosse elaborado, sob a chefia de V. _Ex~. por sua equipe no
Ministério da Fazenda e pelo Banco Central.
O plano não é o que poderíamos chamar de um projeto
amarrado. Nas suas linhas mestras, suscita- credibilidade e
dircciona-se para objetivos concretos.
_
No entanto, todos sabemos que mais importante do que
as linhas apontadas para esses objctivos é a administração,
o gerenciamento do plano. Permita-me. neste ponto, citar
São TomaS de Aquino: "Tudo está no como". Tudo está
no como administrar o plano.
Da outra vez em que V. Ex~ esteve nesta Casa, tivt! oportunidade de dirigir-lhe a palavra. Falei sobre esperança, mas
falei também da estabilidade de que precisa se revestir a economia, para que o Governo suscite _credibilidade em toda a
população, a fim de que comece a nascer a ·esperança. Um
3Ut0r francês -diz que a esperança é filha de ninguém : Filie
de rien de tout. Eu diria que ela tem alguma coisa a mais:
é nascente de algo que pode não ser tópico, mas é reconhecida
pOr uma visão da própria população.
Um fator positivo do plano é não incluir medidas heterodoxas. No entanto, se analisarmos sob a ótica do FMI, o
plano não contém exatamente aquilo que ele gostaria de ver
implementado.
Temos algumas dúvidas. que não estão localizadas na
elaboração do plano, mas no seu gerenciamento. Durante
a apreciação do nome do Dr. Gustavo Loyola, para Presidente
do Banco Central, falei de juros pós-fixados.
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Já tivemos uma experiência, que, embora pequena, foi

_
Se tivermos oportunidade de lançar títulos com juros pós-

bem~sucedida.

fixados, garantindo aos tomadores correçã6 monetária honesta, encontraremos um dos caminhos para, verdadeiramente,
diminUir as taxas de juro, que têm de ser sempre positivas.
Se dermos mais atenção a esse ponto, teremos êxito. Entretanto, é preciso-- repito- dar segurança e estabilidade ao tomadoi-. Não conheço nenhum país do mundo que
remunere o dinheiro do poupador com mais de 7%; a taxa
normal é 4%. Se oferecermos ao poupador, com a intermediação dos banqueiros, poupança em redor de 12%, desde
que - repitO - o indexador seja confiável e nã_o se venha,
por razões outras, maquilar, nós teremos condição de, paulatinamente, chegar a juros positivos pouco acima da inflação.
Também podemos chegar a taxas bem menores, diminuindo
o serviço da dívida interna, que é muito pequena se comparada
as dos países mais desenvolvidos do mundo, inclusive os Estados_Unidos da América do Norte, que têm uma ~ívida calculada em 80% do seu PIB._A_ dívida da Itália, por exemplo,
está em 13,6% do PIB, mas o financiamerifo dçsSe déficit
é suportável. O _nosso endividamento interno monta a pouco
mais de 20% do PIB, mas o custo é insuportável!
Pior do que isso- é a falta de credibilidade interna. A
credibilidade é algo que se consegue -ªOS poucos e que se
pode perder, num determinado momento, por um ato falho.
Dizia John Rock.feller que o capital não é covarde, mas
é resguardador. Ele usou de um eufemismo. O capital é cavar·
det Ele precisa ser protegido. Esqueçamos Os-autores estrangeiros; citarei um provérbio português: "Não se apanha moscas com vinagre".
O capital precisa ser adulado, desejado, protegido. Não
estou tentando ensinar o "Padre-Nosso ao vigário", mas apenas recordando algumas pequenas lições básicas de economia
caseira.
Aqui, Sr. Ministro, devo dizer que gerou em mim um
conflito muíto grande confrontar as intençóes manifestadas
pelo plano e o discurso insistente de Sua Excelência o Senhor
Presidente da República, que propõe um achatamento dos
juros já e de qualquer maneira, inclusive em ch~que com
as idéias do Presidente do Banco Central_.
Pergunto, Sr. Ministro: aplicaremos_ tratament_~y <:{e cho·
que aos juros ou praticaremos uma política paulatina de atração do capital, de que necessitamos, e uma política gradual
de redução das taxas positivas de juros? Esta é a primeira
pergunta.

O SR- ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- Muito obrigado, Senador Ronan Tito, pelas colocações de V.
EX", de muita propriedade. A afirmação de V. 'Ex" corresponde
à nossa, quando avalia que o projeto em tese é simples, mas
de gerenciamento, fator importante para que se estabeleçam
as condições básicas para a estabilidade" econômiCa. V, Ex!'
ressaltou muito bem o problema e a tentativa de solução do
endividamento público, que, apesar de pequeno, tem-nos custado_caro.
Tivemos oportunidade de dizer que vamos procurar alongar o perfil da dívida, reduzir o seu eStoque e substituir os
títulos de curto prazo por títulos de longo prazo. Esse tratamento inflacionário é importante e requer uma maior atenção
nossa no que diz respeito à política monetária a ser adotada
para a queda da inflação<- Temos discutido _mais __a__po,lítica
fiscal, mas é fundamental que, numa segunda etapa, penetre-
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nlos um pouco mais profUndamente na política monetária,
que irá, no final, produzir os restilf3dos para a queda da
inflação. Daí a necessidade de encontrarmos as fórmulas adequadas.
Faz parte da nossa análise o aspecto da indexação da
economia. Recentemente, alteramos a metodologia do estabelecimento da TR, que não mais será ffxada no princfpio do
mês para o mês todo, mas a cada dia.
Na verdade, issp se relaciona com o que V. Ex" talou
a respeito dos títulos pós-fíiados, porque a grande questão
no problema da indexação é definir se ela deve ser feita em
fun_ção da inflação passada ou dentro de uma previsão de
inflação futura. Há sempre um questiot;Iamento a respeito
disso. O título pós-fixado daria-nos, talvez, condição de não
amarrarmos o índice à inflação pa-ssada, porque, se assim
o fizermos, jamais a curva mudará de inflexão. Se temos uma
inflação crescente e se estamos amarrando a indexação à inflação passada, nunca teremos condição de mudar a concavidade
da curva ou influir sobre a aceleração da inflação.
Essa nova metodologia de cálculo da TR é importan~e
porque não registrará a inflação passada e não estimará a
inflação futura, mas detectará a Inflação i:ilstantãnea;- do dia.
Com isso, estaremos praticamente indexando, e a TR deixa
de ser um indexador para ser uma referência monetária, assim
como existe a libor nas negociaçõ_es finanCeiras nos outros
países.
De forma que· essa investigação a que estamos procedendo é no sentido de definir a fórmula adequada para a
referência monetária da correção sem indexação, de tal maneira que possamos vencer essa questão da inflaçãO inerciai.
Com relação aos juros, devo dizer a V. Ex~ que necessitamos,
realmente, de um processo gradual de redução das taxas de
juros. E a idéia-inclusive essa é uma afirmaÇão do Presidente
da República - é termos os níveis das nossas taxas de juros
compatibilizados com os níveis internacionais. Não podemos
interferir no mercado em termos de tabelamento de juros.
Devemos,--porérii, desenvolver todos os· esforços no sentido
de que as taxas de juros caiam e sejam -não apenas--compatibilizadas com os juros internacionais, mas também permitam
o crescimento da economia e o investiniento produtivo.
Creio que, dentro dessa consciência; as- diretrizes formuladas pelo Presidente da República estarão aqui atendidas.
Quando Sua Excelência assumiu, preocupou-se com o fato
de termos taxas de juros excessivamente altas num prolongado
pefíodo, provocando um processo recessivo permanente e inibindo os investimentos do setor privado para o aumento de
produção e crescimento da economia. No momento em que
possamos, de acordo com esse programa de estabilidade económica, apresentar resultados importantes no sentido da redução gradativa da taxa real de juros, vamos alcançar aqueles
objetivos também esperados pelo Presidente.
Já houve resultados importantes. Como registrei aqui,
o último leilão realizado pelo Banco Central, substituindo
os títulos de curtíssimo prazo por títulos de longo prazo, já
representou um decréscimo importante das taxas de jurqs,
que caíram de 19% para 16%. Se pudermos fazer essa redução,
diminuindo gradativamente essas taxas, alcançaremos um· nível de taxas de juros que, talvez, seja compatível com os
ju"ros internacionais.
Na medida em que pudermos resolver o problema da
nossa dívida externa e reduzir o "risco Brasil", contraindo
fora do País financiamentos normais como todos os_ pafses
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Sr. Ministro, isso é apenas para identificar quem são os
bandidos e os mocinhos nesse filme de faroeste a que estamos
assistindo, com tiroteio de todos os lados e parece até que
com as luzes apagadas. A agrícultura não pode passar,- mais
uma vez, como a vilã da história. Gostaria que isSo fosse
a
bem esclarecido à população. Ainda ontem, ouvi um comenque, gradualmente, as taxas de juros sejam reduzidas, sem
tário na televisão: "A agricultura, mais uma vez, vai tomar
prejuízo do programa de estabilização d~ economia" e do pro300 milhões de dólares de subsídio".
cesso de controle infladonário.
Pediria ou ainda suplicaria, se for possível, uma certa
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Senador
estabilidade nas regras para que o mercado possa se adequar
Ronan Tito, se V. Ex~ deseja contraditar o Sr. Miriistro Eiiseu -a elas e aos novos chamamentos.
Resende, dispõe de dois lninutos para fazê-lO.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Com a palaO SR. RONAN TITO - Sr. Ministro Eliseu Resende, - -vra o Sr. Mínístfo Eliseu Resende.
gostaria de me situar, neste momento, na questão do plano
agrícola.
O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- MuiComo agricultor, apresentei um projeto de equivalência
to obrigado, Senador Ronan Tito.
de produtos ao Senado, que foi aprovado pelo Plenário. Esse
Confirmando as minhas colocações anteriores, estamos
projeto, há aproximadamente três anos, está tramitando na
realmente desenvolvendo esse estudo relacionado com a equiCâmara dos Deputados. A cquivalencia dC pfodutos é imporvalência de produto, esperando ter condições _de implantar
tantíssima, porque estaríamos fornecendo ao agricultor urna
essa metodologia para substituir os indexadores que afetam
moeda e uma referência. O agricultor não entende o que
a produção agrícola.
querdizerOTN, BTN, TD ou TDR-sómesmo Champollion
Estou _constatando a presença do Presidente do Banco
poderia decodificar o qUe querem dizer essas siglas. A linguado Brasil na tribuna de honra a quem solicito anote as observagem que_ eles entendem é a da equivalênCia: paga-Se o Cri:tpr'ésções feitas pelo Senador Ronan Tito, que, com a·experiência
timo de 100 sacos de arroz com outros 107.
que_tem como agricultor, pode nos trazer uma contribuição
Talvez a maior tragédia deste País seja a ausência de
muito importante, no sentido de que possamos realmente demoeda. Temos tantas~ moedas- OTN, BTN, RTN, TDR
senvolver um programa de esclarecimento ao púhlico sobre
etc. -e, na verdade, nenhuma. Já se criou_ até a chamada
essa questão de equalização de juros e de preços.
moeda "podre''·. O mesmo Tesouro emite uma moeda que
O SR. RONAN TITO- Muito obrigado, Sr. Ministro.
é chamada de moeda "boa" - sobre o que tenho minhas
dúvidas- c outra, chamada de "podre".
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
No caso da Síderbrás, por exemplo, o Governo lança
a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
seus títulos" para captação de re_cursos a fim de fortalecer a
siderúrgica, que se transforma em dinhdro fOrte, enquanto
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para interas letras, em dinheiro "podre".
~pelar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. SenadoQuando V. Ex~ aborda a questão da equivalência agrlcola,
res, cumprimento o Sr. Ministro Eliseu Resende. Lamento,
todos nós entendemos. No entanto, a Rarte referente_ aos 300
porém, não participar da louvação ao chamado Plano do Gomilhões de juros para equalizar a d1ft!rcnça entre o preço
verno e à sua execução aqui manifestada pelos meus eminentes
mínimo tabelado na época e cobrir outroS déficits está sendo
colegas.
interpretada como subsídio à agricultura. Eu gostaria qu·e a
Sr. Ministro, um plano, se não estou em _equívoco, é
equipe de V. Ex~ esclarecesse, de uma vez por todas, que
um conjunto de medidas e prioridades perfeitamente definia agricultura nunca teve subsídio neste País. Isso não é subsídio
das, com segufaprevisão de recursOs e prazos para a sua
--à agricultura; é subsídio ao consumidqr. _
-execUção. Ora, as mCdidas e metas expostas no chamado Plano
Por outro lado. Sr. Ministro, há esse plano extraordinário
de Governo não têm essa caracterização. São medidas de
para conter a fome. Considcro~o válido em todos os seus
caráter genérico, com relação a diferentes minisférios, sem
aspectos, mas, se não produzirmos para valer. não teremos
a devida correlação quanto a recursos e prazos.
o que fornecer para acabar com a fome_~_
Veja V. Ex• que, mesmo- quanto- ao projeto contra a
Volto, então, àquela questão inida] da indexação. V.
Ex• fala no pós-fixado com muita ffrmeza e isso me agrada, fome e a miséria, diz-se que não é Um plano exclusivo do
Governo e que a sua viabilidade depende de sua capacidade
mas temos que dar garantia ao toma4or de_ que o indexador
de multiplicação. Quais são as ajudas que o Governo eSpera
seja verdadeiro.
para esse combate à miséria? Quais sãó as coridiÇões que
Agora, Sr. Ministro, faço um pcd~do para qUe se esclareça
determinarão a capacidade de multiplicação desse projeto?
à população sobre esses 300 milhões de dólares que estão
Quanto ao Ministério da Saúde, está dito: ''A universasendo reservados do Tesouro para trazer um equilíbrio na
lidade do atendimento será alcançada no final do- primeiro
economia, prinCipalmente agrícola, e não como sUbsídio para
a agricultura - que ainda está coni Jür-oS entre 8 e 12%, -trim.estre de_1995". Mas o primeiro tfinlestre de 1995 já não
é governo do Senhor Itamar Franco.
enquanto em qualquer lugar do mundo isso é uma grande
No que _concerne ao Ministério da Cultura, no plano,
penalidade. Em nenhum país do mundo, conheço uma agriculem verdade, não há metas. Basta que se assinale que a meta
tura que não seja subsidiada- da Chinà à Europa, passando
mais qualificada que nele se e_xpressa é concretamente: "Insti~
pelos Estados Unidos da Améi-ica do Norte. Os subsídios
tuir o Dia da Cultura no combate à fome". Mas, então, este
variam: nos Estados Unidos, é enorme; na China, é muito
é o grande objetivo do Ministério da Cultura durante o prazo
grande; na Europa. é um exagero e, no Japão, nem se fala.
restante do Governo?
chegam a subsidiar sete vezes um mesmo produto.
contraem, de acordo com o Iibor, o spread e o commitment
adequados, poderemos trazer recursos a uma taxa de 8%
ou 9%, que é o mercado internacional, e transferiRias para
o Brasil a uma taxa um pouco acima desses valores.
Senador Ronan Tito, nossa idéia é procurar fazer com
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De outro lado, no que diz respeito aos transportes, o
plano diz que há previsão de uma-aplicação, s_e_não nie engano
de 400 milhõeS de dólares, em estradas_ no Nordeste_. Que

estradas? Em que pontos do Nordeste? Quais

_as

estradas

prioritárias?
A par disso, o Governo, que anunciá difículdades_ de
ordem financeira, Comunica a retomada da constrUÇão de quatro usinas: Xingó, Samuel, Corumbá_c- Lacerda. No __ curto
prazo que resta de governo, há possibilidades matáia1S e de
recurso para conclusão dessas usina.s?_ Não seria mais correto
que o Governo es.colhesse, dentre elas, uma_ ou duas a cuja
conclusão pudesse destinar sua atividade?
De outro lado, Sr. Ministr:ó, o Governo-anuncia _que,
no processo de privatização, além de ampliá-lo, vai também
aumentar a participação do capital estrangeiro em até 100%
na aquisição- de empresas. Sr. Minístro, não é uma concessão
demasiada prejudicial ao capital nacional e às empresas nacionais?
Por fim, estimaria que V. Ex• pudesse dar um esclarecimento ao Plenário sobre o que significã a preocupação do
Governo na pressa corri a rolagem da dívida· dos Estados.
Parece que não há preocupação do Governo ·corii _à-_:SitU_ação
das unidades federadas. A preocupação que há é de criar-lhes
dificuldades, restriç6es, num momento em qi.Ic Estados e Mu.:
nicípios passam por situação de penúria, na sua generalidade.
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Com relação-às linhas básicas do Governo, tivemos Condi~
ções de discriminar quais os recursos. Quando ci..taritos.. o prOgrama da agricultura, discriminamos todas_ as dotações em
cada investimento, _em cada projeto, no ramo da agricultura;
isso está bem especificado, inclusive õs pràZos pãi"a se_alcançar
essas metas ..
Também no caso do programa de habitação, os recursos
estão dimensionados, o número de casas_ que serão construídas
está especificado, o número de famílias que"vão_ser atendidas
também, e o núri:tero de empregos diretos e indiretos que
serão gerados nessa prioridade do programa de Governo também já estão dimensionados.
Quando se fala _em definir --as prioYidades do Governo,
essas questões estão bem dimensionªdas nas prioridades do
Governo; falta, evídentemente, uma acomodação nos diferentes Ministérios.
Quanto ao programa da miséria e.da fome, ele_não é
deste exer_cíciq, ifã,o é um progr31:rütcom prazo; é permanente.
É um programa que, realmente, o Governo Federal não pode
desenvolver sozinho; é um programa de combate à miséria
e à fome ao qual temos de ter, associados, os esforços dos
_gover_nos estaduais, dos municípios; os esforços do setor privado, das comunidades; é um programa muito mais amplo, no
qUal deve participar e colaborar a sociedade como um todo,
para vencermos essas dificuldades. E como_e_u disse aqui numa
resposta anterior; o combate à miséria e à fome só atingirá
os seus objetivos quando nós tivermos, primeiro, condições
de promover a· estabilização ecooômj_~,<);~~segundo, de_ permitir
o crescimento da ecoriomia, o que não é feito pelo Governo,
mas pelo setor privado, através dos investimentos, para que
a renda per capita cresça, para que haja emprego, para que
o subemprego deixe de existir. Só asslm teremos resultados
positivos no Combate à miséria e à fome.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Com a palavra o Sr. Ministro Eliseu Rcs_cnde.
O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fa~enda) -Muito obrigado, Senador Josaphat Marinho. Ê um grande prazer
receber as_suas colocações e seus questionameritos, -como con-_
tribuição importante para este nosso debate--aqui no Senado
Federal.
Gostaria de dizer a V. Ex• que o nQssó programa coloca
Quanto às estradas, o nosso programa destacou recursos
de forma macro, em linhas gerais, os esforços de-ajuste- ú&cal.
da çrdem de 590 _milhões de dólares,_ vincUlados, provenientes
Nesse programa se definem as grandes priorfdades, as grandes
do Imposto de Importação de Petróleo neste exercício, e _que
sinalizações do Goyerno; as-outras dirctiizes orçamentãfías,
se--rVirãO cOmo contráPartida para um empréstimo do BanCo
no âmbito de cada MinistériO, Sf(inseririãm na$ linhas básicãs
Mundial já assinado pelo Governo. A nossa meta foi a recUpe-apresentadas no -programa que procura o ajuste físcal.
ração de 6 mil quilômetros de estradas a cada ano. O detalhaÉ necessáriO, agora, que se façã um- trabalho, rio âmbitO
menta desse _programa, quais as esúadas que serão recupe~
do Ministério do Planejamento, para direciortaY ús progràifiãs- - radã-S, isso- comPetirá ao Ministério dOs Transportes e ao Dede ação existentes em cada Ministério, em cada atividade_ partamento Nacional de Estradas de Rodªgem, nos seus condo Governo, para que eles se insiram nas linhas mestras e
vêhlos_ de_ delegação de serviços rodoviários com os- DER dos ·
gerais do programa de estabilização.
Estados, para acertar exatamente quais s_erão os-trechos reca~
peados ou reconstruídos primeiro-, e os- _mais necessitados,
Não tivemos, evidentemente, ainda, condições de deta~
em operações simples, até mesmo de tapar buracos, de sinãlilhar o plano em relação às linhas mestras do programa de
zação rodoviária e de policiamento.
ajuste fiscal, das prioridades dos grande_s investimentos._Não
O programa de estradas_ está_ quantificado, na sua dimentivemos tempo- na semana passada, depois do lançamento
são geral, no plano do Governo._ Evidentemente, falt(!_Ç> de1ado Programa, estive em Washington - , e ainda temos de
lhamento, que será feito pelo Ministério dos Transportes,
fazer urna reuniãO de maior profundidade com a Ministra
pelOs DER estaduais, com o objetivo de_selecionar quais os
Yeda Crusius, que está fazendo esse detalhamento, para ajustrechos rodoviários que serão atacados e_ o_s que serão recúpetar a programação de cada MinistériO às linhas gerats que
_- nldos com mais urgêricia.
- - - foram traçadas.
Com relação à questão dos_re_cursos para as usinas hidreléEntão, a atuação-do programa da cultura, do programa
tiícã.s, eles não provêm do orçamento fiscal do GoVerno Fededa saúde, nos MiniStérios -será, ·agora, compatibilizada cori:t
ral. Não se trata de recursos do Tesouro_, Eles provém da
as linhas gerais do Programa. Como lançado e_ anunciado
arrecild3ção da tarlf8.- dO setorJ!létricO. . .
no sábado passado, dia 24, o nosso_prÕgrama não _entra nesse
A Usina de Xingó será executada com areceita tarifária
tipo de detalharnento. _Ele dá as_ linhas gerais das receitas,
da_ Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a· CHESF; a
das despesas básicas e vinculadas, para se pagar as taxas de
Usina de Jorge Lacerda será execufa:da com a receita tarifá_ria __
juros e produzir o superáVit primário. É claro que terá de
da Eletrosul, no sul do País; a Usina de Corumbá será ex_ecuhaver alguns ajustamentos para estabelecer exatamente o que
tada_com recursos_larifários provenientes da receita-da empreV. Ex~ afirmou: quais são os- recursos e -quais ós prazes~.-.
r
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sa Furnas e, finalmente, a Usina de Samuel será concluída
com a receita da empresa Elctronorte.
A legislação tarifária âo sctor elétrico, qUe folfC:cém-~in
troduzida e aprovada pelo Congresso Nacional, gerará os re-
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confirmam as observaçõ~ que fiz. Não há um plano perfeitamente delineado, especificado, estruturado; há declarações
âe intenção, manifestação de metas que poderão se transformar cm planos isolados, segundo as contingéncias e as possibicursos necessários para que cada uma dessas empresas-inviSta
lidades do Tesouro_. };sta é a realidade: '!fi plano articulado
e .conclua a sua usina.
não existe.
Então, quando respondi -ao SeOador Eduaido Suplicy,
O COngresso te_rá que acompªn,har passo a passo as provl~
além de dizer que essas usinas são as que pOdem ficar prontas
dências que o Governo vier a adotar para então tomar conhecimais rapidamente, que são as usinas mais urgentes nessas
mento do que objeti_yamente poderá ser realizado. Não é
áreas, são as usinas que podem ficar prontas rio- GOverno
um plano; é Uma declaração de intenções.
E,_em algumas hipóteses, a situação se torna muito difícil.
Itamar Franco, ou ficarão- prontas alguns meses depoiS do
fim deste Governo- nenhuma outra usina, afora essas que
Veja V. Ex~ que no MiniStério do Mt!io Ambiente,.o quiforam listadas, tem condições de ficar_ prontã. fo"ra des~e -prazo
se declara como meta é inatingível e incbmpreénsível:
- , fiz essa colocação-adicional, que é importante: cada uma
"Promover a geração de emprego, renda e melhodessas usinas está a cargo de diferentes· einPresas de eletrici-:_ ·
ria da qualidade de vida da população através_de uma
dade do Brasil, que têm as suas receitas próprias·. Não eStamos
política ambiental, baseada nos princípios do desenvol~
colocando recursos do Tesour_o~ Caâa uma dessas empresas
- vimento sustentável."
tem que concluir essas usín3s com as suis receitas tarifáriaS
correspondentes.
Na realidade, nessa frase nada está definido ou esclareV. Ex~ também se reportmn"fparticipaçâO do capital es~
cido. O Ministro do Meio Ambiente se perde no próprio
trangeiro no processo de privatização. É-importá-rite Salientar
"meio" em que deveria trabalhar.
que isso não corresponde a uma regra-de generalização. Não
E ainda, mesmo com relação ao Minisfériõ da Educação,
quer dizer que quando se pede ao Congresso Nacional autori~
zação para que a participação do capital estrangeiro pOssa faltam as especificações necessárias num MinistériO-de obje~
ti vos fundamentais. QUem ler a especificação verá que· são
vir a ser de 100% no processo de priVatizaÇão, qUe toda privatifrases soltas, nãó há uin enunciado de objetiVos claros, perfei~
zação será uma alienação do patrimóniO po::fr'a--ó tapffal estrantamente definidos.
geiro. O que se pretende é uma aütorizaçáo do Congres~o
Não tenho tempo de entrar em porme_ilõres, mas peço
para que, neste ou ·naquele caso peculiar de privatização,
o Executívo tenha condiÇões-de permitir até ffiCsmo esse nível sua atenção para que V. Ex• juntamente com- o Ministro da
Educação verifiquem a necessidade de discriminar, dentre
de participa-ção do capital estrangeiro.
·as generalidades, as prioridades indispensáveis ã inelhoria da
É importante registrar que, em um- ou outro _caso_ do
_
processo de privatização, talvez cOnVenha aos interesses do -- e"ducaç_ão no País.
Por outro lado, releve~me ponderar-lhe que, nos termos
País haver uma participação maior do capital estrangeiro, para
que possamos, com isso, auferir resultados mais im-portantes - --do plano, a elevação do capital estrangeiro n~_ desapropria-ção
normalmente é ~e 100%; só não o será quando o Presidente
no processo de privatização, -erri termos de recursos._ Consideda República dispuser de modo contrário. rando a fragilidade do setor privado brasileiro a ne·cessidade
Essas eTam as ponderações que -poderia fazer na limitação
de o Brasil obter recursos para a iedução do estoque da dívida,
em um ou outro caso específico, podermos ampliar a partiCi- -do tempo. Agradeço, mais uma vez, a atenção de V. Ex~
pação do capital, talvez, seja um fato r de maior conveniência
. O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda).:_ Muipara os interesses do País.
to obrigado, Senador Josaphat Marinho. Concordo com V.
Finalmente, V. EX~ fez umã refúência à pressa da rolagcm - Ex·. não gosto muito desta_expressao: plano. Tenho, na verdã.de, preferido dizer que se trata de um programa de Governo.
da dívida dos Estados. Entendemos que isso é tamb~m de
É uma linha que o GovernO vaf traçar no sentido de se au-todisinteresse dos EstadOs_. É importante que _eles- pOssam ter os
ciplinar para atendimento dos prindpios básicos do ajuste
seus compromissos recolocados, agora, e conciliados com os
fiscal e da resolução dos probfeinas dos passivos das dívidas
do GoveiiiO-Federal, inclusive porque _os que,estão inadim~
interna e externa. Se os objetivos e os resultados forem alcanplentes encontram~se na desconfqrtávcl situação de ter, nas
çadOs, evidentemente não será a semântica entre Plano e Prosuas contas públicas, um passivo que rião éStá sindo 3.cíimgrama de Governo que vai nos ajUdar muito. O importante
plido.
é termos um--programa de resultados que serão pers~guidos
Acho que convém aos Estados fazer- o saneamento das
no dia-a-dia, em nosso CQtidiano, através de um gerencia~
suas contas, para -que possam realmente fazer um esforço
mento intensivo, para que possamos alcãnçãr as metas estaóede cumprimento dos se~~- compromissos_ -~de _estabilização
lecidas.
económica, até me-s.tnb a nível estadual.
Quero diz:er a V. E~ que o _GOverno ãinda não teve
A lei da rolagem da dívida foi encaminhada ao Congresso
condições de preparar um detalhamento específíco desse Pro~
há alguns meses, e está sendo examinada. Evidentemente-,
g.ra.ma de Governo. Sámente tivemos a aprovação do orçanão temos pressa. O CongreSso dará avei_Ocidade que achar
mento no ntês de abril. De modo que, a partir de agora.
~ue deve à sua aprovação. Mas ente~demos que é um projeto
Cãda ministério terá Condições de conciliar as disponibilidades
Importante, que concilia os interesSes dos Estados com os
de recursos financeiros e as linhas gerais básicas desse progrado Governo Federal.
ma de estabilização económica ou plano de estabilização ecoO SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Se V. Ex• -nómica com as dotações orçamentárias aprovadas. Depois,
desejar contraditar o SL Ministro, disPorá de dois minutos.
teremos umadiscriminaçáo mais detalhada nas dotações orç~
O SR- JOSAI'HAT MARINHO (PFL- BA)- Agradementárias _no campo da educação, da cultura, da saúde e nas
ço-lhe os esclarecimentos, Sr. Ministro,- maS esses, na veràade,
diferentes áreas de atuação do Governo.
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medido cautelosamente, porque o ingresso de capital, fora
de um __ certo controle, pode provocar acréscimos adicionais
nas nosSas reservas cambiais, o que pode gerar um problema
que terá que ser contornado e administrado adequadamente.
A assinatura do acordo com os bancos credores para
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lurena) -Concedo
a resofuçãq da dívida externa tem como efeito, muito mais
a palavra ao último Senador que interpel~rá o Sr. Ministro
irriporta:nte do que o ingreSso de recursos no País, a credibiEliseu Resende, Senaçl_or Ru)r Bacelar.
lidade,
_a reinserção do Brasil no comércio exterior e, particuO SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Para interpelar.
larmente, o fato de que, ao gerarmos credibilidade interna
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,__Srs. _Senadores,
e externa, poderemos produzir realmente a estabilidade da
S~ Senadora, Sr. Ministro Eliseu Resende, V. Ex· focalizou
com muita propriedade o -plano de ação do Governo face_~ econ·omia interna, reduzir as taxas de juros e produzir o crescirp.ento da ecollomia. _
às perguntas feitas pelos diversos Senadores~
______ _
Entendo, no __entanto, ser necessário-para O êxito ctesse
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucenã) - Senador
plano, além da estabilidade cconómíca, o ingresso' de recursos
:RU_y Bacelar, se V. Ex~ desejar contraditar, dispõe de dois
externos, já que nossas poupanças e os nossos recursos intéf~
miOu tos.
-- -·
nos são p·oucos._
-- ·- -O SR. RUY BACELAR- SI". Presidente, apenas gostaria
Nos últimos anos, todos os Ministros çia Fazenda._ que
de agradecer ao Sr. Ministro e indagar sobre os entendimentos
foram muitos, alegavam que, feitos os a-cordoS coni os bancos
que foram acertados com o Fundo Monetário Internacional.
credores e o Fundo Monetário Internacional, haveria maior
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a !'•laingresso de recursos_. Entretanto, 9 que temos presenciado
vra S. Ex• o Sr. Ministro~ pafa_a reSposta.
é o inverso: -urn·a sàída maior.
V. Ex~ ac.aba de chegar de uma viagem do exterior. mais
O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- Sr.
precisamente dos Estados Unidos. Pergunto a v. Ex•: como
estão os acordos com os bancos .credores e 0 Fundo Monetário
Presidente, estamos bastante avançados nesses entcndimenInternacional?
tos. O Senado Federal aprovou um copjunto de opções, de
V. Ex~ admite que, celebrados 6S-_3.co~4os, haverá ingresSo
álternativ3.S, ou de instrumentos que seriam utilizados nas
de capital externo superior à saída?
negociaÇões com os bã.ilcos_credores. -Os bancos fizeram as
primeiras propostas e indicaram quais seriam as op-ções por
O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- Seeles preferidas. Essa oesta de opções, na primeira colocação
nado r Ruy Bacelar. entendo que a celebração do acordo sobre
feita pelos bancos; não satisfez o- interesse do País, e nem _
a dívida externa é importante para que o Brasil volte a inse-aquelas previsões iriiCiahTien-te formuladas "pelo senado Federir-se na comunidade financeira internáciOriar;-naO apenas porral. Então, voltamos à segunda etapa de negociação. Agora
que poderemos atrair capitais eStrailgeiroS de risco, mas tarn~
tudo indica que eles irão alcançar uma combinação de opções,
bém porque poderemos obter financiamentos para estimular
de bônus ao par, de bônuscom desconto e outros, que atendam
a produção e a execução de empreendimentos que gerem
mais aos nossos intere&;cs. Estamos numa faixa entre _35 eempregos.
-~- 40% de .opções no bônus ao par e entre 35 e 40% de oPções
Esse acordo pode dar credibilidade ao Brasil e ter refle_xQs_ no bônus com desconto, havendo um restante, cerca de 25%,
a ser distribuído para as out_ras opções. Dentro dessa Iínha
indireto_s muito únportantes' para o País, mais importanteS:,
ainda, do que o ingresso de recurso·s. O Brasil precisa firmar ---isso foi informado aos Senadores hoje, no café da manhã
_ entendemos que teríamos atendido às premissas básicas
esse entendimento co·rn o Fundo MonetáriO- Internacional,
bem como o acordo com os bancos cretlores, para que voltecolocadas pelo Senado Federal. Dessa forma, poderemos conmos a ter credibilidade.
cluir as negociações coril os bancos erectores.
Evidentemente, não nos curvaremos ãs exigências do
Fundo Monetário Internacional. Estamos apres-erHando nosso
Há um outro problema paralelo que é a garantia que
programa de governo nã expectativa de _que o_ Fundo realteremos de dar através de títulos do Tesouro americano, envolmente o aprove, fazendo com que o Brasil seja corisiáerado_ _vendo o pagamento inicial de cerca de 3 bilhões de .dQlares
como um país que está procurando a estabil_ização da s_ua _-talvez um valor in_ferior a esse-, o~que poderemos fazer
ecomYrnia; está tentando vencer os índices inflacionários que_ utilizando as reservas cambiais que possuímos- e possuímos
reservas em montantes muito promissores e sUficientes para
são, como já dissemos, ·um dos maiores do mundo c, assim,
possamos ter confiabilidade e sermos inseridos na coi!lunidade: _fazê-lO. Mas_ a noss_a intenção não é partir ne_ssa direção e
financeira.
·
·
sim termos um entendímento com o Fundo Monetário Internacional, P?is é_ possível que com isso tenhamos a particip3ção
As barreiras estarão abertas. Teremos créditos de fornedo Fundo Monetário, do Banco Mundial, do BID e até mesnio
cedores de equipamentos; poderemos _.~er um in_!ercâf!l_~<?
dinheiro novo dos bancos _credores, para que possamos incormaior no comércio eXterior, pOderemos ter um intercâmbio
porar a solução desejada, de reunião dos recursos necessárioS
maior na utilização da tecnolog1a e, realmente, poderemos
panr a compra dos títulos do Tesouro americano, que vão
ter ingresso de capitaís ·maiores ém nosso' País.
- ---garantir a dívida que será paga somente no ·ano de 2.023.
Com relação-à pergunta do Senador, regis~~o um aspecto
__Q~_pa_g~I!!-~PJQs_q!.l~ _t~re_riws de fazer a;té o fim dO sécu[a,
muito--favor-áve-l -da -no-ssa-balança- -de- -pag-amentos-.- Estamos
cerc~cde 3,5 a 4% ao ano e a partir- do ano 2.000 até o -'-anp
gerando recursos de-correntes da exportação, superando a im2.023, cerca de--6% ao a:no", corre·$~~d,em a Juros jn~eiramen~e.
portação, isto é, temos resultados positivos na balança comersuportáveis. Cõm isso, encontramos~ e.q'-;l_ação c;l~fínitiva para
cial que superam de muito esse OlJ. aquele finantiamentq_extcrã solução do problema d~ dívida exterri_"a do erasil.
no que o Brasil possa OOter. se iívermos adicionalmente entraO SR. RUY BACELAR - Muito "obrigado.
das de recursos de capital será TITifiOi1:ante.- Mas tem de ser
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Espero que o espírito
matemático de V. Ex~- consiga transformar essas gener3lídadcs
em prioridades definidas~ - -
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Camz.inter-pelação do Senador Ruy Bacelar, encerram~Se os trabalhos
do Senado _Federal com_relação ao comparecimento do Sr.
Ministro EiiSeu Resende, a quem cumprimento. neste ins~
tante.
Agradeço a S._ Ex~ pela presteZa COln qüc! atendeu à convo~
cação do Plenário do' Senado Federal para que viesse prestar
esclarecimentos a ieSpeito do Plano de Ação Governamental,
recentemente lançado pelo Governo Itamar Franco.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
I.
O SR. PRESIDENT~(Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
-

Maio de 1993

uma -definição a esse respeito. Há formas diversas que poderiam ser consideradas e adotadas, tais com o ImpostQde Renda
Negativo, ou_ uma renda universal garantida, ou aiilda outros
mecanismos, como~ por exemplo, os adotados pela França.
Considero que se for para dar prioridade zero ao combate
à fome e à pobreza, como disse o Presidente Itamar Franco,
há que se ousar mais, com todo o respeito, Minístro Eliseu
Resende.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A participação do Sr. Ministro Eliseu Resende já havia Sido encerrada
quando o nobre Senador Eduardo Suplicy, na qualidade de
Líder do PT, assomou à tribuna. As palavras de S. Exa ficam
registradas c foram atentamente ouvidas por S. Ex~
Encaminho ao Sr. Ministro, ainda, algumas perguntas,
por escrito, formuladas pelo Senador Jutahy Magalhães, que
poderão ser respondidas por S. Ex~. oportunamente, através
de ofício.

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr. Ministrõ·, Srs.
Senadores, gostaria de fazer urna breve reflexão que, quem
sabe. poderá ainda ser considerada pelo Sr. Ministro EliseU
Resende.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
A certa altura, respondendo às minhas indagações, o MiPRESIDENTE HUMBERTO LUCENA:
nistro respondeu que seria melhor ensinar as pessoas a pescar
Brasilía, 5-de maio de 1993
do que dar o peixe. É claro que isso é melhor. Mas em certas
-Sr. Ministro:
circunstâncias, como presentemente, para -mUito~S no Brasil,
Há quem afirme que a venda de ações_das estatais não
há que se garantir o peixe para -qUe-a--peSSoa tenha forÇaprivatiz-áveis
representaria grande prejuízo para ·a União, já
e energia para aprender a pescar, segurar a vara-; -lançar- -aque 'aS ações seriam alienadas por preços inferiores ao seu
rede, ou utilizar de outro método, principalmente quando
valor patrimoniaL
se_ tem em conta a história de décadas _de_ distribuição de
Quais critérios serão adotados pelo Governo, para garanpeixes através de isenções,_ incentivos fiscais_ e créditos subsitir a venda de_ ações das estatais sem prejuíZO pãra a União?
diados para quem já tem a mesa fatta._Não apenas dé._éadas,
Qual a fórmula aplicável, ao cálculo do valor dessas açôes,
mas sé-culos, pois o que foram os m'ais de três séculos de
-para
que não resültem em prejUízo pará a União?
escravidão no Brasir;-cujas coriseqüências ainda perduram en-Quanto a União receberia com a venda d_essas_ações,
tre nós? O que foram as décãdas de diStribuição de créditos
e qual a destinação prevista para esSa arrecadaçãO?
subsidiados, de isenções fiscaiS para tantos que já 'tiriham e
Senador Jutahy Magalhães
tém a mesa farta? A ponto de termos o Brasil como campeão
mundial - talvez ao lado_ de dois outros pafses, mas não
com a importância terríforial e populacional --da desigualCOMPARECEM MAIS OS SRS: SENADORES:
dade, entre todos os países do mundo.
Quando o Presidente Itamar Franco diz que quer efetivaAluízio Bezerra _ Aureo Mel!o _ Cid Sab6ia de C;u-va!ho ~
mente combater a fome e a pobreza, é preciso energia, cora- Dívaldo Suruagy _ Gerson Camata ..:_ Jo'nas Pinheiro _ José
~
- gem, ousadia.
Samey _ Júnia Marise __ Louremberg Nunes Rocha _ Luiz
Permita-me V. Er~ Sr. Ministrõ;--considerar que ainda
Oliveira_ Mário Covas_ Meira Filho_ Moisés Abrão _
Alberto
acho pouco ousado o Prog_rama -de Combate à F.ome e à Miséria. Nesse sentido é que apresentei ao ConJCsSo Nacional Ney Suassuna__ Onofre Quinan ~_Teotôni() Vilela Filho.
o programa que institui a garantia de renda mínim-a aOs brasi·
leiros através do Imposto de Renda Negativo, projeto este
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi- que já foi -aprovado pelo Senado Federal.
dência convoca s_essão extraordinária a reali_zú-se, hoje, às
A Ministra Yeda Crusius i.õforrriou-me,_.ontem, qUe mai- 18h30min. com a s-eguinte
-cou para o dia 17 de maio, no IPEA, um seminái"io pai-áestudo_da operacionalidade do projeto. E a Câmara dos DepuORDEM ·oo DIA·
tados poderá apreciá-lo, aprová-lo e melhorá-lo. O próprioPresidente Itamar Franco disse que gostaria que o projeto
-1fosse estudado seriamente.
-- --Dessa forma, ãvalió que seja importante considerar esse
mecanismo, classificado por alguns economistas como um proVotação, em turno único, do Requ_erimento n" 309, de
grama liberal. Na verdade, trata-se de um programa defendido
1993, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos regitanto por economistas como Fricdrich Hayeli, Ou Milton mentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo
Fricdman, com também por economiStas pós-keyncsianos, ou ".Ordem do Dia", de autoria de Austregésilo de Athayde,
seja, tanto por economistas de uma linha ae-·eSqUerda como publicado no jornal Estado de Minas, edição de 16 de março
os de uma linha de direita. Portanto, trata-se; de fato, de último.
um programa de natureza .humanitárí<i. -- -- Chamo a atenção de V~ Ex~, Sr. Ministro, para esse aspecU SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presito, porque até mesmo o Congresso Nacional poderá toinar" dência cpnvócà sessão conjurlta, a realizar-se, hoje, às 19
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horas, destinada à apreciação da Medida Provisória n" 316,
de 1993. Se, por acaso, a sessão da Câmara dos i)tiputadOs
se prolongar. a sessão do Congresso Nacional será caflcelada
e tentaremos realizáRla amanhã, às 10h30min.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a sessão.
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 29 minutos.)

Ata da 79a Sessão, em 5 de maio de 1993
3a Sessão Legisrativa-Ordinária, da 49a Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Humberto Lucena
AS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Affonso Camargo _ Albano Franco_ Alfre.d.o Campos_ Aluízio
Bezerra _ Álvaro Pacheco _ Amir Lando _ Aureo l'{lello _ Bel!o

Parga _ Carlos De'Carli _ Carlos PãtrodriiO-- ~César _Dias _

Art. 2~' Ficam revogados o_ § 1o do art. 434 ·e o art.
435 do Regulamento Administrativo do Senado Federal e
demais disposições em contrário.
- · ---Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na data -de sua
publicação.

Chagas Rodrigues _ Cid Sabóia de Carvalho _ Darcy Ribeiro _
_Justificação
Dario Pereira _ Dirceu- Ciirneiro _ Divaldo S_uniã.gy _-Eduardo
Esta proposta visa modificar o art. 434 do Regulamento
Suplicy _ Elcio Álvares _ Esperidião Amin ~ Fl,aviano Melo _ Administrativo do Senado sem ferir na essênciã ·os seus objcFrancisCo Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho_ Gerson Camata _ tivos.
Guilherme Palmeira ,__ Henrique Almeida _ Humberto Lucena _
Trata o dispositivo visado da forma para apuração de
Hydekel Freitas _ Iram Saraiva _ Irapuan Costa Júnior _ Jarbas freqüência dos servidores da Casa, disciplinando a sua apuraPassarinho _João Calmon __ João França _ João_Rocha _ Jonas ção com regularidade diária e por meio de equipamento aproPinheiro _ Josaphat Marinho _ .J:osé Fogaça _ José Paulo Bisol _ vado e em local determinado pelo Primeiro Secretário:
José Richa_ José Sarney _ Júlio Campos_ Júnia Marise _ Jutahy
Esta última expressão prevista no texto nonnativo, exclui
Magalhães _ Juvêncio Dias _ Lavoisier Maia _ Levy Dias _ imperativamente qualquer outro método utilizável, -senão por
Louremberg Nunes Rocha _ Lucídio Portella _ Luiz Alberto ··equipamento" que, por definiÇão, entende-se mecânico ou
Oliveira_ Magno Bacelar_ Mansueto de Lavor _Márcio Lacerda eletrónico.
Como se sabe, foi -introduzido sistema eletrônico de con_ Marro Maciel _ Mário Covas _ Marluce Pinto _ Mauro
Benevides _ Meira Filho _ Moisés A.brão __ Nabor Júnior __ trole de ponto, em_substituição à lista de freqüência e ao
Nelson Wedekin _ Ney Suassuna _ Odacir _Soares _ 0~1ofre mecânico outrora adotado pela AdministraçãO, que se mosQuinan _Pedro Simon _Pedro Teixeira _ Rachid Saldapha D~,rzi trou ineficiente durante o curto perfodo da sua implemen·
tação. _ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito~ Ruy Bacelar _.Jeotônio..Vilela
Necessário
se
faz,
portanto,
que
a
autoridade
compeFilho_ Valmir Campelo _Wilson Martins.
tente, considerando as peculiaridades e _o interesse dos serviços
da Casa, possa adotar expediente mais adequado à realidade
administrativa sem colidir com o texto em vigor.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A lista de
A proposta que ora submetemos à deliberação do Senado,
presença acusa o comparecimento de 72 Srs. _Senadores. H a·
como formulada, não extingue a obrigatoriedade do registro
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
_ de.Jreüência, ela tão-somente confere meios ao Primeiro Se·
Sob a proteção de Deus, iniciamos riossos trabalhos.
cretário que, sem o" rigor de determinação superior, adote
Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo
forma que melhor atende a conveniência e in-teresse dos serviSr. 1" Secretário.
ços da Casa, atribuição administrativa que lhe compete regiw
É lido o seguinte
mental e regulamentarmente.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 39, DE 1993
Sala das Sessões, 5 de maio de 1993. -Humberto Lucena
(Da ComissãO Dfretora)
- ·chagas RodrigueS - JUlio Campos - Naboi- Junior Nelson Wedekin.
Altera o artigo 434 do Regulamento Administrativo
do Senado Federal, e dá outras providências.
LEU/SLAÇÃO CITADA
O Senado Federal resolve:
Art. lo O artigo 359--(Caput), renumerado para 434, do
Regulamento Administrativo do Senado Federal, (3~ Edição),
com modificação aprovada pela Resolução n~ 9, de 1989, passa
a vigorar com a seguinte redação:
·
.. Art. 434. A freqüência dos servidores do Sena·
do Federal, será registrada, diariamente·, -na forma de·
terminada pelo Primeiro Secretário."

REGULAMENTO ADMINISTRATIVO DO SENADO
FEDERAL
•••T>••• . . . . . . . . · · · · · · · · · · ' · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·

A_rt. 434 A freqüência dos servidores_ do Senado Fede·
fal sed registrada, diariamente, por meio de equipamento
aprovado e em locais determinados pelo Primeiro·Secretário .
§ 1" Estão isentos do ponto o Diretor-Geral, o Secretário·Geral da Mesa, o Consultor-Geral, os Diretores da Asses·

4074

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

seria, de Secretaria, de Subsecretaria, da Representação do
Senado Federal no Rio de Janeiro, os servidores lotados nos
Gabinetes dos membros tla Comissão Diretora, dos Líderes
e nos Gabinetes dos Senadores.
§ 2"~ Quando a coiwe_~iência do-~erviço o exigir, os res_w
pensáveis pelo mesmo poderão retardar, pelo prazo necessário, a abertura ou o encerramento do ponto dos servidores
sob sua direção.
§ 3o Na hipótese do parágrafo anterior, o retardamento,
para produzir seus efeitos legais, deverá ser comunicado, justificadarnente, em sua natureza e finalidade, ao Diretor-Geral.

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

~--

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

-

...._,

················~--~-~-·•~-..:

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O projeto
lido ficará sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a
fim de receber emendas, nos termos do § 1o do art. 401 do
Regimento Interno. Findo esse prazo será remetido à comissão
competente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
ro Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 435, DE 1993
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno, requeiro
a tramitação em conjunto ao Projeto de Lei da Câmara n9.
156192 dos Projetos de Lei do Senado n• 268191, 6192 e 130192,
por versarem sobre matéria análoga.
Sala das Sessões, 5 de maio de 1993. - Senador José
Fogaça.
REQUERIMENTO N• 436, DE 1993
Nos termos do art. 255, II, item 12, dó Regimento _lnterno, requeiro que sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 55,
de 1993, além da Comissão constante do despacho iniCial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-Estrutura.
Sala -das Sessões, 5 de maio de 1993. - Senador João
França.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os requerimentos lidos serão incluídos em Ordem do Dia. oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos peJo Sr.
1~> Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO N• 437, DE 1993
Requeremos urgência, nos termos-do art. 336 1 alínea b,do
Regimento Interno, para o Projeto de Resolução n1 38, de
1993 (plano de carreira dos servidores do Senado Federal).
Sala das Sessões, 5 de maio de 1993.- AITonso Camargo
- Albano Franco - Alfredo Campos - Aluízio Bezerra Alvaro Pacheco - Amir Lando - Ney Suassuna - Áureo
Mello - Belo Parga - Beni Veras - César Dias - Carlos
De'Carli - Carlos Patrocínio - C~.agas Rodrigues -- Cid
Sabóia de Carvalho - Darcy Ribeiro ~- D~rio Pereira Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Esperidião Amin - Flaviano Mello - Francisco Rollemberg Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Iram
Saraiva- lrapuan Costa Júnior- Jarbas Passarinho- João
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Calmon - JOllo França - João Rocha - Jonas Pinheiro
Richa - José Sarney - Josaphat Marinho - Jutahy
Magalhães- Júlio Campos- Júnia Marise- Juvêncio Dias
- Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha
- Lucídio Portel1a - Luiz Alberto - Márcio Lacerda Mário Covas - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor Marco Maciel - Marluce Pinto - Mauro Benevides - Meira
Filho - Moisés Abrão - Nabor Júnior - Nelson Carneiro
---Nelson Wedekin - Odacir Soares - Onofre Quinan Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Derzi
- Ronaldo Aragão --· Ronan tito - Ruy Bacelar- Teotónio
Vilela Filho - Valmir Campelo Wilson Martins .
~-José

REQUERIMENTO N• 438, DE 1993
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, c, do Regi~
mente Interno, para o Projeto de Resolução n~ 34, de 1993,
que autoriza o GOverno do Estado do Rio Grande do Sul
a emitir e colocar no mercado, através de ofertas púhlicas,
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do
Sul - LFTRS, destinadas ao giro de noventa por cento das
52.063,102 LFTRS, vencíveis no primeiro semestre de 1993.
Sala das Sessões, 5 de maio de 1993. -Senadores Magno
Bacelar - José Paulo Bisol - Marco Maciel - Mário Covas
- Eduardo Suplicy - Pedro Simon- Mauro Benevides.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Os requeri·
mentes lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma
do art. 340, II, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 1~ Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 439, DE 1993
Requeiro, nos termos do art. 43 inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja abonada minha ausência
aos trabalhos desta Casa, no dia 6 de maio. Nesta data deverei
estar atendendo ao cOnvite do Exm~ Sr. Ministro do Bem-Estar __
Social, Deputado Jutahy Magalhães Júnior, para proferir uma
palestra sobre Municipalização e Participação Popular no Plenário da Assembléia Legislativa do Estado_ do Paraná, em
Curitiba, conforme cópias anexadas ao presente.
Sala das Sessões, 5 de maio de 1993.- Dirç_eu Carneiro.
MINISTÉRIO DO BEM-ESTAR SOCIAL
OFÍCIO N• 623/GM
Brasüia, 4 de maio de 1993
Senhor Senador,
Em nome do Exm~ Sr. Ministro do Bem-Estar Social
tenho a honra de convidá-lo a partidpar do painel sobre o
Projeto de Lei Orgânica da Assistência Social abordando os
aspectos da Municipalização e da Participação Popular previstos nos artigos 203 e 204 da Constituição Federal.
Outrossim, informamos a Vossa Excelência que os eventos ora em andamento decorrem da Resolução n~ 5 do Conselho Nacional da _Seguridade Social, anexa, e pretendelll,_ ao
-mesmo -tempo ein qUe se discute a Lei. deflagrai em- Processo
de municipalização na área da Assistência Social com ampla
participação popular.
Contando com a partiCipação de Vossa Excelência, desde
já agradecemos.
Atenciosamente, Japy Montenegro Magalhães Júnior,
Chefe de Gabinete do Ministro do Bem-Estar Social.
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IV SEMINÁRIO
Regiio NO<deote
Loco!: A<ocajt - SE
Data: 02 a 04/JUDiao/93
V SEMINA.IliO
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253-3644
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Pu:

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Aprovado
o requerimento, lida concedida a licença Sobre requerimento
que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

Cowll-llqte.al*~

Jtes.

S.deote - D.uoilo Lobo

End: /a. Rio B . _ NO 147
16• ADdar- Rio de Jaaciro
p.,_, 232-3427
Pu: 231-'l169

REQUERIMENTO N" 440, DE 1993
S_enhor Presidente,
Nos termos do artigo 56, II, da Constituição Federal e
do artigo 43, II, do Regimento Interno do Senado Federal,
solicito que seja considerado como licença o meu afastamento
dos trabalhos desta Casa no dia 2Y de abril. embora tenha
comparecido a esta Casa, sem ter sido registrada a minha
presença.
Sala das Sessões. 4 de maio de 1993. -Senador Esperi~
dião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Aprovado
o requerimento, fica concedido a licença solicitada. Sobre
a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1'·' SecretáriO.
É lido e aprovado o seguinte
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~

411 1»-MI
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REQUERIMENTO N• 441/93
Requeiro, nos termos do art. 43, inciso II do Regimento
Interno, sejam considerados como licença autorizada os dias
2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 19, 22. 23, 26 e 30 de abril último,
quando estive ausente dos trabalhos da Casa.
Sala das Sesões, em5 de maio de 1993. -Onofre Quinan.

Maio de 1993

DIÁRIO DO CPNGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quinta' feira 6 . 4D77

em Xangai, República da China_, no período de 8 a 22 de
O SR. PRESlDENTE (Humberto Lucena) -Aprovado
corr~nte, sem ônus para o Sehado.
o requerimento, fica concedida a licença Solicitada. Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Se:ci:etárío. - · - pro vot~ção.
ps SrS:-Senãdor"eS -que ·o ãprovãrif queiram permanecer·
É lido e aprovado o seguinte
sentados. (Pausa.)
REQUERll\:I_!J;NTO N• 442, DE 1993
j\provada ..
Fica o Senador JoSé Sarney autorizado a aceitar a referida
Excelentíssimo Senhof'Pres_idente do Senado Federal
--~missão.
Requeíro a Vossa Excelência, nã fo_rma do çiisposto pelo
. O SR.. PRESIDENTE (Humberto .Lucena) _-: ~obre a
inciso II, do artigo 43, do Regimento Interno, seJam justifí~
mesa:;comunic.lção q-ue se-ra lida Pelo sr. i 9 SéCretáiio.
"
cadas as ausências abaixo relacionadã:S às atividadê"s do Se_oado·
Federal (sessões ordinárias e extraordinárias~ reuniões daS
É lido a seguinte
ComiSsõeS, etc.);-haja vista que, no cumprimento de minhas
responsabilidade de Presidente da Diretoria ExeqJ.tiva da
Brasília, 5 _de maiO de 1993
Frente Parlamentarista Nacional "Ulysses Gui_marães", em
Senhor
Presidente,
diversas ocasiões, entre os meses de novembro de 1992 e
N~ forma do art. 39 ado Regimento Interno do Senado
abril de 1993~ fui forçado a afastar-me desta Capital.
Federal,
comunico a_ V. EX! que me ausentarei do__ País durante
Novembro/92 ~Dias 12, 13, 20, 23,27 e 30.
- o períOdo de 18 a_ 22 do corrente.
Dezembro/92- Dias3, 4, 7, 8, 11, 14, 18, 24, 25,28 2 30.
~ . AÍenciosament~. Senador José Sarne!
Janeiro/93 Dias 11, 15, 18, 22, 25 e 29.
Fevereiro/93-. Dias 01. 5, 8, 15, 17, 19, 25 e 26.
.
O$R. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A comunicação (ida- vai à puólicaÇão. - -~
- - -=
Março/93- Dias I, 5, 8, 12, 15, 22, 24, 25, 26, 29-e
30.
.
.
·.
·-~~ORDEM DO DIA
Abril/93-Dias 02, 5, 7, 12, 19 e 20
Espera-se Defei"íffieiíf6
-lBra>ília (DF), em 5 de maio .de 1993- Senador José Richa
REQUERIMENTO N' 309, DE 1993
Votação, em turno único, do Requerimento n° 309,
<;te 1993, do Senador Marco Madel, solicifando,- nos
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena). Aprovado o
requerimento fica au_torí~da_a_licença solicitada. Sobre a _mesa
~ermos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado
lfedei"al, dó artigo "Oi"dem do Dia", de autoría de
requerimento que será lido pelo Sr. 1"' Secretário.
AUStregésilo de Athayde, publicado no jornal Estado
É lido e aprovado_o_ seguinte
de Minas, edição de 16 de março último".
REQUERIMENTO N• 443, DE 1993
Efl1 votaçã9 o ,requerimento, el!l tur!lo únic_o:..
_
Requeiro a Vossa Excelência seja considetada como liOsiSrs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
cença autorizada minha ausência dos trabalhos da Casa nos . sentados. (Pausa.)
dias 29 e-30 de abril próximO passado, jlist1ficãda pelo fato
Api:ovado.
de ter atendido a convite oficial da Marinha Brasileira, em
Será feita a transcrição solicitada.
viSita ao Centro Experimental de Aramar, onde se desenvolve
É o seguinte o artigó cUja transcrição- é solicita:
o Projeto Nuclear daquela Arma.
Estado de_ Minas - 16 de março de 1993
Brasflia, 3 de maio de 1993. -Senador João Rocha __
ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Aprovado
Austregésilo de Athayde
o requerime-nto, fica concedida a licença soliCitada. Sobre
a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
RIO -:-----Quando. a palavra vem do- alto, con~iderada a
autoridade de quem a profere, como adinoestação_e Conselho,
É lido o seguinte
é dever de todos oUVi-la com atenção e-medir a profundidade
REQUERIMENTO Nq44, m; 1993
das suas transcendências. Em Brasília, o Mirti_strõ _do Exéi"cito
Ze~ildo Lucena, legítimo representante do pensamento miliRequeiro, nos termos regimentais, a transcrição, nos
anais do Senado Federal, da Nota Oficial expedida pelos Presi- -tar de todo o País, lançou à consideração de todos esta, advertência que reproduzido na íntegra. Fez saber__que a crise econô~
dentes da Associação dos Magistrados do Paraná e da Assomica do País pode amea-çar a ·estabilidade democrática. embociação do_s Magistrados Brasileiros, Senhores Luiz Cézar de
rã considere essa possibilidade pouco provável, porque o presiOliveira e Franciscó_de Paula Xavíer Neto, publicado no jornal
dente Itamar Fni.ilCQ ·e su_a__equipe ministerial estão combaGazeta do povo, edição do dia 4-5-93, intitulada "A Democracia· em· Perigo".
~
_ tendo as C_!t,_us~sda m"iséría. Mas n~ hiJ26tese de uma convulsão,
Sala das Sessões, 5 de maio Oe 1993. - senador LI.Iiz ·o-ExúcltOtem que ~CumPrir á'Slià ITiissão Coôstitúdonãl;-que
é manter a lei e a oi'dem. ~'Devemos, diz o rnirlístro, sempre
Alberto Oliveira.
_estar prontos para cumprir à missão com medidas repressívasn.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- .O requeri_É um _comunicado, -que tem _endereço certo e guem discorda 1
mento lido será submetidQao exame da Comissão Diretora.
por avaliações subalternas, deve precaver-se J>ara não incidir
-_
_
___ _ _
_
num desafio insensato.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A !'resio ministro tem em cônta de exagei"ã:da: a· preo-cupiÇão
dência propõe ao Plenário autorizar o Senador José Sarney de ofi_ciais da reserva do Clube Militar dO Rio de- Janeiro
para, em missão a que foi distinguido, representar o Senado
que acreditam que, em pouco tempo, a clise económica poder~
na reunião Plenária do Inter Action Council, a realizar-se
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provocar uma convulsão social. Evidentemente,

co~

sérios

prejuízos para a democracia. A respeito, o Clube teria enviado
um documento à consideração-do presidente Itamar Franco,
classificado pelo ministro do Exército um pouco- fora da reafidade. "Apenas uma preocupação de associados do Clube".
Essas declarações do ministro foram feitas após a assinatura
de convênio coin o Ministério do Beffi-Estar Social, para relançamento dos antigos TirOS de Guerra nas cid3des do Interfor
do País. E acrescentou que o primeiro- _embate deve ser a
luta contra a miséria, na qu8.1 Itamar está empenhado como
a meta fundamental do seu governo.
Lucena, com visão premonot6Ii.a acert'ada, disse que o
primeiro"--cõmbate, acérrimo e impreterível, deve ~er contra
a miséria, pois aí, e ninguém duvida, est4 a raiz do mal.
Cumpre-nos~ em primeitõ lugar, combater as_ causas da miserabilidade do nosso povo e não se-us- efeitos. Os militares
bem esdareqidos têm cedido em legítimas pretensões de ordem económica, entendendo que a hora é de co~preensão,
que deve ser parte também, nos sacrifíCios erigidos, do patri~
tismo de todas as classes sociais, sem exclusã9__de ninguém.
Tomei aqui as afirmativas do ministro do Exército com o
espírito de colaboração que as ditou. O que se espera, em
nome da própria unidade ética e polítiCa do País, é que soçobrando o ban::o, ninguém escapará. Nem civis nem militares.
O Sr .-Ronaldo Aragão - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra V. Ex•
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB - RO. Pela ordem. Sem rcvião do orador.)
Senher Presidente, Srs .. Senadores
Ao proferir parecer na sessão de ontem sobre o Projeto
de Lei da Càmara n~ 73, de 1992, devid() a urgência -com
que o parecer foi elaborado, não foi perCebidO-que no art.
7" do projeto há um erro manifesto, que agôra pretendo seja
corrigido.
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Emenda de Redação
No artigo 79 , onde se lê Ministério da Economia, Fazeitda
e Planejamento leia-se Miriistério ·da Indústria do Comércio
e do Turismo.
Como se pode ver a emenda não altera o mérito da proposição oriunda da Câmara dos Deputados.
. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como o
nobre Senador Ronaldo Aragão, que foi Relator do Projeto
de Lei na Câmã.fa ft9 73/92, àCaha de eXpõr, peiante esta
Presidência, uma_ série de equívocos nos autógrafos da referida
proposição oriun:da da Càmara dos Deputados, esta Presi-dência coloca--em discusSao -a alterã.ÇãO do parecer proposta
por S. Ex•
Em dis_cussão.
-se nenhum dOs ·srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerro a discussão. (Pausa.)
•
.
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redaç~o !irial.O SR. PRESIDENTE (Humberto Luce-na) -Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação
final, que será lida pelo Sr. 19 Secretário.

É lida a seguinte
PARECER WI28, DE 1993
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei da Câmara n~ 73,
de 1992 (n9 3, de 1991, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
· de Lei da Câmara n' 73, de_1992 (n' 3, de 1991, na Casa
-de origem), que dispõe sobre os incentivos fiscais para a capaci~ tação tecnológica da indústria e da agropecuár~a_ e dá outras
providéncias.
_
Sala de Rettniões da Comissão", 5 de maio de 1993. Chagas Rodrigues, Presidente- CarlosDe'Carli, RelatorJúnia Marise --Lavoisier Maia.

Trata-se do Art. 7~. verbis:
"Para efeito de financiamentô- pOr iniídi:ides ofi~ ANEXO AO PARECER W 128, DE 1993
ciais de crédito e de compra por órgãos e--_ entidades
-Redação finã!_ do Projeto de Lei da Càmara_n~ -7_3~;
da Administração Federal dírefa e indireta São consi9~
de 1992 (n~ 3/91, na Casa de origem), que dispõe sobre
rados de fabricação nacional os ben'f de- Cãpital e de
os inceõtivos ftScais para- a capacitãção tecnológica da
tecnologia de ponta com índices míriiinos Qe nacionaindústria e da S.gropecuária e dá outras providências.
lizaçãO fixados, em níVel nacional, pelo MinistériO da
Economia, Fazenda e Planejamento (grifei), nas coildi9 C~ng_resso_ NaciOnaJ decreta:
ções definidas em regulamento."
CAPÍTULO I
Acontece Senhor Presidente, Senhores Senadores, que
Das Disposições Preliminares
em virtude da edição da Lei n9 8.490, de 19 de novembro
de 1992, em seu artigo 14, inciso XIV, resta.belece':l o Minis_t..rt~ 1" A ~pacitação tecnológka: da indústria e da
tério da Indústria, do ComérciO e do TuriSmo._
agropecuária nacionais sérá estiinulada através de Programas
Pelo artigo 16, ficou definida a área de competência de
de Desenvolvimento Tecnológico Industrial- PDTI e PrOgraCada Ministério, sendo que o inêiso X~ dO' mencionado artigo,
mas de Desenvolvimento TeCnológico Agropecuário - Pbestão as atribuições do Ministério da Indústria, do Comé:rcio
TA, mediante a concessão dos incentivos fiscais estabelecidos
e do Turismo, que lhe dá a competência de tratar d~s_se assu_!lnesta Lei.
to, ou seja, do desenvolvimento da Indústria, do Comércio
Art. 2" Compete à Secretaria de Ciência e Tecn-ologia
e do Serviço (letra a).
da Pr~sidência da República aprovar os PDTI e os PDTA,
Em conseqüência, o parecer deverá ficar acrescido _da
bem como credenciar órgãos e_ entidades federais e estaduais
seguinte emenda de _redação, çle acordo com o que dispõe
de fome:nto ou pesquisa tecnológica para o exercício dessa
o artigo 234, do Regimento Interno:
·
atribuição.
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VI- dedução, pelas empresas industriais- 6/ou agrope_cuárias de tecnologia de ponta ou de bens de capitãl não
seriados, como despesa operacional, da soma dos pagamentos
em moeda nacional ou estrangeira, a título de royalties, de
assistência técniCa--ou cíe:ntífíCa--;ate_õ Hmifé de deZ. por cento
da receita líquida das vendas dos bens produzidos com a aplicaArt. 3<:> Os incentivOs fiscais estabeleCidos no art. 4" _serão concedidos às empresas industriais e agropecuâriãs qlfe
ção da tecnologia objeto desses pagamentos, desde que o
PDTI oti o PDTA esteja vinCulado à averbação de contrato
executarem Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI e Programas de Desenvolvimento Tecno- -'de transferência de tecnologia, nos termos do Código da Propriedade Industrial.
lógico_Agropecuário- PDTA, às empr~sas cte desenvofvi§ lo Não serão admitidos, entre os dispêndios_ de que
mento de circuitos integrados e àqueles que, por determinação
trata o inciso I, os pagamentos de assistênCia téCnJ.ca---;--crentífica
legal, invistam em pesquisa e desenvolvimento de Tecnologia
ou assemelhados e dos-royalties po~_pate-ntes industriais, exi::ede produção de software, sem que esta seja sua atividade-firn,
to quando efetuados a instituição de pesquisa _conStitiiída--nomediante a criação e manutenção de estrutura de gestão tecno.·. _...
_
_
lógica permanente oU c5 estabelecimento-de asso_c_íaçD_es_ entre· PaísL
-§ 2Q Na apuração'dos dispêndios realizados em atividaempresas.
des de _pesquisa -e desenvolvimento tecnológico_ industrial e
Parágrafo único-. Na realizaÇão dos PDTre dos "PDTA
agropecuário não -serão- computados os montantes alocados
poderá ser contemplada a contratação de suas atividades no
como· recursos não reembolsáveis por órgãos e entidades do
País com universidades, insfituiçôeS de pesquisa e outras empoder público.
presas, ficando a titular com a responsabilidade, o risco empresarial, a gestão e o controle da utilização dos resultados do
_ § _Y Os bt!_nefídos a__que _se refere o inc!so V ~O!lle'-nte
Programa.
poderão ser concedidos a empresa _que assuma o compromisso
Art. 4" Às empresas industriais -e agropeCuárias que - de realizar, durante a execução do seu P,rograma, dispêndios
em pesquisa no País, em montante equiValente,__ no mínimo,
executarem PDTI ou PDT A pOderão ser concedidos os seguinao dobro do_valor desses benefícios.
tes incentivos fiscais, nas COndições fíxadaS ein regulamento.
§ 49 Quando não puder ou não quiser valer-se do beneI - dedução, até o limite de oito por cento do_ Imposto
fício do inciso VI, a empresa terá direito à dedução prevista
na legislação do Imposto de Renda~ dos pagamentos nele
de Renda devido, de valor equivalente à aplicação de alíquota
cabível do Impo-sto de Renda à soma dos dispêndios, em
referidos, até _o _limite: de cinco por cento da receita líquida
atividades de pesquisa c de desenvolvimento tecnológico, indas vendas do bem produzido com a aplicação da tecnologia
dus_trial e agropecuário, incorridos no período:hase, classifiobjeto desses pag~!llertps, caso· em que {1 dedução independerá de apresentação de Programas e contmuará condicionada
cáveis conio despesa pela legislação desse tributo" ou como
pagamentcr a terceiros, na forma preVista no parãgrafo único
a averbaçãO -do_contrato, nos termos do Códi_go -da ProprieL
dade Indus.triã.L
do art. 3o, podendo eventual excesso ser aproveitadO nos dois
períodos-base subseqüentes;
- --- § 5~ O regula_mento preverá as cOndições para a _concesII- isenção do Imposto sobre Pro-dutós Industrializados
são dos incentivos, fiscais menCionados n~~,e artigo ou, para
os_casos em que__oS.respectivos fatoS gerado_res já se tenham
incidente sobre equipamentos, máquinas, aparelhos e instrucompletado, dQ _be_nefício correspondente a seu equivalentementos, bem como os aces-s6riCfS ~sobressalentes e ferramentas
que acomp-anhem esses bens, destinados à pesquisa e ao desenfinanceiro", Como'cbíitrapartida, a atividades de pesquisa ou
volvimento tecnológico;
desenvolvimento tecnológico i-ndustrial ou de agropecuária,
reafizada em exercícios anteriores _ao da aprovação do respecIII -dePreciação acelerada, calculada pela aplicação da
taxa de depreciação usualmente admitida, multiplicada por
tivo PDTI ou PDTA.
.
.
dois, sem prejuízo da depreciação normal das máquinas, equi-§ 69 É ãsseg&rada a manutenção e utilização do_ créditO
pamentos, aparelhos e instrumentos novos, destinados à utilirelativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados incidentes
zação nas ativi:dades de pesquisa e desenvolvimento tecnosobre matérias-primas, produtos intermediários e mate:rial de
lógicO industrial e ~gropecuário, para efeito de apuração do_ embalagem efetivamente empregados na fabricação dos pro{mposto de Renda;
dutos a que se refere o inciso II.
IV- amortização acelerada, mediante dedução_como
custo ou despesa _operacional . no exercício em que forem
efetuados, dos dispêndios relativos à aquisiç-ãó de bens intangíCAPÍTULO III
veis, vinculados exclusivamente às atíVidades de pesquisa e
Das Infrações_
desenvolvimento tecnológiCo-iiidustrial e agropecuário, classiArt. 5" O d~Si:Umprimento de qualquer obrigação assuficáveis no ativo diferido do bcndiciário, para efeito de apuramida para obtenç~q_c;los incentivos de que trata esta Lei, além
ção do Imposto de Renda;
do pagamento dos impostos que seriam devidos, monetaria~
V- crédito de cinqüentcifR:ir cellto-dolmposto de Renda
mente corrigidos e acrescidos de juros de mora de um por
retido na fonte e redução de cinqüenta po·r cerito do Imposto
cento ao mês ou. fr~ção, na fofma da legislação peftinente,
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro-ou relativos
acarretará:
a Títulos e Valores Mobiliários, inciâentcs sobr_e_ os valores
I - a aplicaÇãó aÚtÓmática de multa de cinqüenta por
pagos, remetidos ou creditados a beneficiàrios- residentes ou
domiciliados no exterior, a título de royalties, de assistência - cento sobre o valO"! monetariamente_ corrigido dos ímPosiõs;
e
técnica ou científica e de serviços especializados, previstos
II --a perda do direito- aos· -{ncenflvOS airía-a- itãO-tifiliem contratos de transferência de tecnologia averbados nos
zados.
termos do Código da Propriedade Industrial;
CAPÍTULO II
DOS INCENTIVOS FISCAIS PARA A CAPACITAÇÁO TECNOLÓGICA "
-"
DA INDÚSTRIA E DA AGROPECUÁRIA
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Parágrafo único. Além das .sanções penais cabí~~is, a
comprovação de que não é verdadeira a declaração firmada
na forma do parágrafo úriico do art. 79 acarretará:
a) a exclusão dos produtos constantes da declaração da
relação de bens objetos de financiamento, por entidades _ofi~
ciais de credito; e
b) a suspensão da compra desses produtos, por órgãos
e entidades da Adminístração Feaerai direta e indireta.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 6" Não está sujeita a retenção do Imposto de Renda na Fonte a remessa destinada à solicitação, obtenção -e
manutenção de direitos-de propriedade indu~tri~l_no exterior_:
Parágrafo único. As remessas a _que se refere este artigo
são isentas do Imposto sobre Operàções de Crédito, Cânibio
e Seguro ou relativas a _TítUlos e Valore-s Mobiliários, !ncidenR
· tes sobre as respectivaS operações _de câmbio.
Art. 79 Para efeito de financiamentO por entidã.des ofi.:
ciais déCréditO e de compra por órgãos e entidades da AdmiR
nistração Federal direta e indireta são considerados de fabricação naciOnal os bens de capital e de tecnologia de ponta
com índices mínimOs-de nacionalização fixados, em_nív~l naR
cional, pelo Ministério da Ind.lístria, dÕ Comércio e do Turis-mo, nas condições definidas em regulamento:
_
Parágrafo únicO. A comprovação de__ que o produto satisfaz-os índices mínimos fixados em nível nacional far-se-á
mediante declaração- fiinlãda pel~_ empresa fabricante._
_
Art. 89 Os progTãni"ás e projetas aprovadoS ~~é a -c!a~ _
da publicação desta Lei ficarão regidos pela__ le_gislação anterior.
Art. 9':' Os incentivos IisCãíSínSiítuídOs por-eSta Lei não
poderão ser usufruídos cumulativamente com outros da mes-__ _
ma natureza, previstos em-1ei anteilor ·õu s-üperveniente.
~
Art. 10. O Poder Executivo; nO' prazo de trinta dias
da promulgação dest~ Lei, en-caminhará ao Congresso NacioR
nal estimativa da renúncia de receita em 1992, deCorrente
da utilização dos incentivos fiscais cri3dóS pOr está Ld, em
atendimento ao disposto no § 69 do art. 165 da Constituição
Federal.
§ 19 Acompanhará o demonstrativo constante do c~put
deste artigo o montante correspondente e a especificação das
despesas que, em decorrência da renúnci~ d.e reCeita preyis~a.
o Poder ExecUtivo proporá anular.
§ 29 A Secretaria- de CiênCia e TeCnOlOglà-da-·Présfdência da República encaminhará à_Càmara dos_.Q~pu-tados, até
o início de cada sessão legislativa, para an·álise técnica e financeira, relatório circunstanciado, com a avaliação da_utilização
dos incentivos fisCais no exerCício anterior. ·Art. 11. Equiparam-se às empresas industriaís e _agrou
pecuárias, pa-ra os efeitos "do inciso II do art. 4'1. as universidades e as instituições de pesquisa.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor a partir do exercíciO
financeiro de 1992.
Art. 13. Revogam-se os arts. 19 a 16, o inciso V do
art. 17 e os arts. 18.a 29 do Decreto-Lei n• 2.433, de 19
de maio de 1988, com as alterações do Decret_oRLei n~ 2.451,de 29 de julho de 1988, e as demais disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovàda.
~_mat~~ia vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se,
agora, à apreci~o do -Requerimento n~ 437/93, de urgência,
lido no Expediente, para o· Projeto de Resolução n'~ 38, de
1993.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata aprecia-:
ção da matéria~
_
DiScusSão, em turno único,~do_Prújeto de! Resolu"R ~
_ ção n9 38, de 1993, de iniciativa da Comissão Diretora,
~ __gue dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores
do Senado Federal e dá outras pr()vidências (dependendo de parecer da Coniissão de Constituição, Justiça
e Cidadania).
Nos termos do art. 140, alínea a, do Regimento Interno,
designo o nobre Senador Jutahy Magalhães para proferir parecer sobre a matéria, eni substituição à Comissão de Constituição,-·Justiça e Cidadania.
O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Para proferi-r :Qarecer. Sem revisão do Orador.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, tive oporlunidade de discutir com a Díi'etOria- dê-·
PesSoal desta Casa e com outros funcionários. To_mançlo co-_
nhecimentõ dos -fatos dos -números, aceitei a desigl)._ª_çªºpara relatar esta inatéria-. - -__ ----~- -- --- --0 parec_er ê o s~guinte, :;tr.- Presid~nte:
Vem ao exame desta Comissão o Projeto de ResoR
loção n• 38, de 1993, que "dispõe sobre o Plano de
Carreira dos Servidores do Sena-do Federal e dá outras
providências" ..
O projeto em questão dá cumprimento ao art.
39 da Constituição Federal, que estabelece que a
.. União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão, no âmbito de sua competência, regime jUrídico único e planos de carreira para os servidores da
administração pública direta, das autarquias e das fun~-dações públicas".
O projeto é resultado de estudo realizado por uma
comissão de servidores da Casa, presidido pelo DiretorGeral, Di". Manoel Vilela de Magalhães, que tomou
-~~por base os anteprojetos d_esenvolvidos no decorrer
do ano passado e o Plano_ de Carreira dos servidores_
da Câmara dos Deputados.
No an_o passado, o projeto original chegou a ser
----~aprovado pela Comissão Diretora anterior, mas não
houve tempo para sua apreciação pelo Plenário.
Este ano, com alguns pequenos aperfeiçoamentos,
o_ Plano foi aprovado pela atual Comissão_ Diretora
e está sendo submetido à deliberação dos Srs. Senadores.
O Plano, atendendo às especificidades do Senado
_Federal, cria as seguintes carreiras· para os servidores
da Casa - e aqui faço questão de frisar que quando
se diz "cria carreiras", não se cria nenhum cargo além
daqueles que já existem no Senado. Não há criação
de cargo, purtanto- ::-::-:-~ -
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lfcarreira de Especialização em Atividades_L~gis

lativas, integrada pelos servidores do Senado;
2) carreira de Especialização em Informática 'Legislativa, integrada pelos servidores do Prodasen;
3) carreira de Especializ"ação Legislativa eni Artes
Gráficas, iritegrada PelOs servido:Ces do Cegraf.
A carreira de Especialização em Atividades Legislativas, integrada pelos servidores do Senado, compreendem as categorias de Assessor Legislativo, Analista Legislativo, Técnico Legislativo e Au~iliar Legislativo.
As carreiras de Especialização em Informátici Legislativa e Especialização Legislati va em ArteS G,rá'fiêas
serão estruturadas em pro jetos de resolução autônomos, a serem apresentados em 60 (sessenta) dias pélo
Prodasen e pelo Cegraf, observada a isonomia de vencimentos e vantagens entre os servidores do Senado e
os daqueles órgãos superviSionados (art. 46).
Com relação às categorias da carreira de Especialização em Atividades Legislativas, o projeto se organiza em áreas e em níveis de posicionamento correspondentes ao grau de complexidade das -atribuições: e à
escolaridade exigida, em consonância com os princípios
jf consãgr8.dos nas carre4"as típicas e na classificação
de cargos dos três poderes da União.
O Projeto apresenta, ainda, algurn,as novidades,
calcadas no Plano de Carrê:ira dos Servidorés da Câ'mara dos Deputados, como a transformação das atuais
Funções Gi::ltificadaS --:--FG, e_ de algUns cargos do
Gnipo de DíreçãO e- Assessoramêhf<:) SuPeTio'res, em...
Funções Comissionadas - FC, bem· coiilo a crlaçãÕ.
de vantagens de natureza especial: os adicionais de
Especialização e de PL, concedidos aos servidOi-é:s-, respectivamente, cm razão- dos conheciinentos adicionais
adquiridos através de treinamento, trabalho e iniciativa
própria, pela atividade pertinente à categoria, e das
condições especiais -e- peCuliares de prestação de serviços necessários ao funcionamento do Senado Federal
e do Congresso Nacional.
Isso posto, o presente Projeto de Resolução está
vazado em boa técnica legislativa e não apresenta víciOs
quanto a sua juridicidade e constitucionalidade~
Assim sendo, é o parecer favorável à aprovação
do Projeto de Resolução no 38, de 1993.
Sr. Presidente, eu ainda diria que o plano de carreira.
objeto de exame no Plenário do Senado, restabelece o vencimento como base a incidência da GAL; iguala os fatores
aos já praticados na Câmara dos Deputados e reStahdece
a hierarquia dos cargos e funções. A despesa com a sua implantação está estimada em 8 a 10% da folha de pagamento do
·
· · · mês de março de 1993.
Propõe-se, ainda, a revogação do Ato no 60/92 da Comissão Diretora, apesar de o Tribunal de Contas da União haver
adotado para os seus servidores as mesmas bases de incidência
estabelecidas pelo referido ato.
Por esta razão, Sr. Presidente, quando aceitei a incumbência de relatar este projeto. o fiz conscíentemén'fc~-porque
tenho lido na imprensa notícias a respeito da existência de
um "trem da alegria" no Senado, e posso informar "que não
há a criação de um único Cargo. Não passou de imaginação
de quem quer que seja a idéia de se colocar no quadro secretários parlamentares ou assessores técnicos dos Srs. Senadores.

Quinta-feíra 6 4081

Pelo-contrário, o Senado, em duas sessões legislativas,_ demitiu
todos ,os secretários_ parlamentares e todos os assessores dos
Srs. Senadores que tinham terminado o seu mandato. Isso
ocorreu quando V. Ex~ foi Presidente pela primeira-- vez- e
durante a Presidência do Senador Mauro Benevides.
Portanto, o Senado não aceita, no seu quadro, ninguém
que não tenha passado por um concurso público. É preciso
deixar bem claro para aqueles que nos criticam, que não estaIrias criando aqui a ascensão funcíonal,_ que é inconstitucional.
É preciso deixar bem claro para ague_les que n9s criticam
que não estamos criando nenhuma ascensão funcional, que
seria ineúnstitucional.
Portanto, esse· é um projetO transparente. O aumerito
é em torno de 8- a 10% - quem quiser, faça suas contas
e verifique que -e-st~ é o aumento que- vai ser feito aqúi, no
Senado- isso, em razão das funções comissionadas. Estamos
também; Sr. Presidente, estabelecendo aqui o que determina
a própria Constituição. Não estamos praticando nenhum ato
exagerado de aumento do quadro de pessoal.
?or essa raZ~o·, sou favorável à a:p!ovação do projefo.
'

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O parecer
·
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do proj.eto em tum_o único._
Em discussão .. (Pausa.)
Não havendo, qUem peça a palavra, encerro a discussão.
Sobre a mesa,_emendas que serão lidas pelo Sr. 19 Secretário.
·
São lidas as seguintes
é favorável.

EMENDA N'l
Dê-se ao caput do art. 38 do projeto a seguínte fedação:
"Art. 38. Aos Servidores da categoria de Assessor Legisla_tivo é assegurada a Gratificação de_ Repre...
sentação mensal de valor correspOndente ao da FC-7.
Justificação
Entendemos q_':l_e a concessão tle privil~gios tão incom~n-s
a determinada categoria de_ Carreira do Poder Legislativo é
injustificável, ainda que se considere relevante o concurso
_dessa categoria para bom êxito dos nossos trabalhos, como
o são também, as demais categorias.
__ _
A presente eiilenda pretende colocar_ em termos razoáveis, sem eliminai" O''privílêgio, ii concesS-ãõ- da Gratificação
de Representação ãôs Assessores Legislã.tiVos da Casa. Ainda
' assini, continuará essa categoria sendo aqufnhoada com um
benefício ínusitado, inâlcançável pelos deinai"s SerVidores Públicos deste imenso· e sofrido Brasil.
·-Sala das Sessões, 5 de maio de 1993. -·Rachid Saldanha
Derzi.
EMENDA Ne2
Acrescente-s~ ao arL42 o" seguinte parágfafo-único:
"ParágráfO único. Os cargos Corilissíoiúdos de
AsseSS!)r d~ $ecretarja-Gera1_ da Mes~ passam denominar-se ''SeCretário-Geral da Mesa Adjunto, mantendo as mesmas atribuições_"
Justificação
A presente emenda visa consolidar uma situação de fato,
visto que em todas as oportunidades, tanto em plenário, du-
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rante as sessões, como em suas faltas ou impedimentos, pela
quações e distorções que ocorrerão fatalmente, tendo em vista
própria natureza das funções exercidas pelos Assessores da _ a urgência em que a matéria foi aptóYP,da.
Secretaria-Geral da Mesa, estes substituem o titular,- assu--Entendemos, ainda, que, ao invés de 90 (noventa) dias,
mindo todas as responsabilidades inerentes ao cargo de Secrecomo previsto no projeto, o pfazo de 120 (cento -e vinte)
tário-Geral da Mesa. - Jarbas Passarinho.
dias é o mais recomendável para a aferição das distorções
mencionadas.
EMENDA N•3
Sala das Sessões, 5 de maio de 1993. -Senador Jarbas
Suprima-se do Projeto de Resoluçãoque "Dispõe sobre
Passarinho.

o Plano de Carreira dos Servidores do Senado Federal" o
inciso I do art. 51.
O inciso II deste artigo passará a Parágrafo único.
Justificação
É sabido que o horário de funcionamento do Senado
Federal é variável de acordo com as Sessões Plenárias, sobretudo em função-da relevância das matérias incluídas na Ordem
do Dia, que -poderão ser de grande interesse_ nacional.
Ê sabidq, também, que existe um elevado número de
servidores imprescindíveis à realização dos trabalhos do Plenário, dentre ..o.s quais, grande maioria não tem conduç_ão própriã.. o que os impedirá de retornarem aos seus lares, sobretudo os residentes nas cidades-satélites.
Sal~:das,Sessões, 5 de maio de 1993. - Aureo Mello~
EMENDAN'4

O art. 52 passa -a vigorar com a seguinte fedação:
"Art. 52. O plano de Carreira instituído por esta
resolução será avaliado e revisto no prazo de 120 (cento
e vinte) dias a contar de sua implantação."
Ju~tiflcação

Entendemos nect;!~Sáriocrue se estabeleça concretamente
o prazo de revis-ão'clO. presente Plano para..correção de inade··

· EMENDAN•S
Aliera o Anexo V, do Projeto-de Resolução qUe institui
o_P.lano de Carreira dos servidores do_ Senado Federal.
A Classe de Assistência de Plenário que _se encontra posicionada na Função Comissionada FC-01, seja reposicionada
na função correspondente a FC-04.
Justificação
A presente emenda visa corrigir distorção na gratificação
dos Assistentes de Plenário, que já vêm percebendo FG-3
no exercíciO das suas funções.
-sala áã.s Sessões, 5 de maio de 1993. - SenadorJarbas
Passarinho.

EMENDAN'6
Dê-se ao Anexo V d_o_ projeto a seguinte redação:
ANEXO V
Transformação dos cargos do Grupo Direção e
Assessoramento Superiores e das Funções Gratificadas em
Funções Comissionadas (Art. 42)

DENOMfNAÇÁO

CO~DA

Dirctor·O.ral c Secretario-Geral da Mesa
Dirctor de Secretaria c da Assessoria. Consultor·O.ral, Auditor c
Chefe de Gobincte da Presid~ncia.
Dirctor de Subsecretaria. Dirctor da Representaçlo no Rio de Janeiro,
Diretor Executivo do CEDESEN, Diretor Adjunto da Asse,.oria e
Chefe do Cerimonial da Presid~ncia. ~ Chefe de Gabinete
Chefe de Servi9Q, Assessor e Assessor da: Sccrctaria·Geral da
Mesa.
Subchefe do Gabinete, AisistcnlC Técni;o. AsSistente Julidieo e
Secretário de Comisslo.
Coordenador de Publicações Especiais, Chefe de Seçio, Secretario de
Gabinete, Secretario de Representaçlo no Rio de 1aneiro, Encarregado
de Secretaria e Supervisor Taquigrtfico
Assistente de Pesquisa. Assistente de Controle Interno, Assistente da
Comissio Penninente de Licitaçio, Assistente de Comisslo~
Assistente ncnico de Control~ de InfonnaçOes, Assistente de
Auditoria, Encarrcrado de Assc,.oria, Encarreiado de Pesquisa.
Oficial de Gabinete, Revisor Taquiarif!co, Presidente dalunta M~ica.
Encarregado de Átta do Policiamento c Sesurança e SuperVisor de
Área.

FC· lO
FC·09

FC-08
FC-07

FC-06
I'C·OS

FC·04

Aux. de Atividade M~ius, Auxiliar de Gabinete, Auxiliar de Controle
lntemo, Auxiliar do Coordenoçio Legislotivo, Auxiliar de Biblioteco.
Auxiliar de Controle do Tombamento, Auxiliar do Ato. Auxiliar de
Controle de lnformoções e Toquigrafo Legislotivo.
MeciJ'légrofo·Revisor, Assistente de Ciobinete e Servidores abriJ'lsidos
I pelo oni(IO s• da Resoluclo 88, de 1992.
AssiStente de Plonirios, MotoriSto, Continuo e Servidores abriJ'laidos
i pelo anigo 9'. § 1'. do Resoluclo 87. de 1989.
Justificação
Pretendemos, com a presente emenda, alterar o Anexo
V do Projeto para iricluir a Função de Chefe de Gabinete
do Senador no grupo de funções constantes no nível de funções
comissionadas FC-8, em reconhecimento aos relevantes serviços que prestam esses servidores que têm, além de encargos
de direção dos trabalhos administrativoS nOs gabinetes, atribuições de representação junto aos demais órgãos «?~ Casa
bem como de outras instituições, desempenhando muitas das
vezes papel de natureza política no interesse do Titular do
Gabinete.
- ----------É conveniente, também, que se dê nível hierárquico condizente com essas atribuições.
Sala das Sessões, 5 de maio de 1993.- Rachid Saldanha
Derzi.
EMENDAN'7
Dê-se ao item 2 do Anexo VI, do Projeto a seguinte
redação:
ANEXO VI
1 - .,_.,.,,,,,n,,.,.,,,,_,,,_.,,_,.,,,.,.,.,~-"~"'""'"'"'
2 - Ocupante de cargo da categoria de Assess_ç>r

Legislativo:
Fator de Ajuste
''
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Justificação

A presente emenda tem o objetívo de adequar o valor
do fator de ajuste da GAL dessa__çategoria ao dos demais
servidores de um nível hierárquico idêntico.
Sala das Sessões, 5 de maio de 1993.- Rachid Saldanha
Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nos termos
do art. 140, a, do Regimento Interno, designo o nobre Senador
Jutahy Magalhães para proferir parecer sobre as emendas,
em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Ciçladania.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr: .Presidente e
Srs. Senadores, os Senadores Amir Lando, Aureo Mello, Cid
Saboia _de Carvalho, Jarbas Passarinho c Rachid Saldanha
Derzi apresentaram emendas ao presente Projeto de Resolução. Por um acordo de lideranças, deixamos de apreciar essas
emendas, com exceção das Emendas n'·' 5 2 e 4, de autoria
do Senador Jarbas Passarinho, que não aumentam nenhum
centavo de despesa.

FC·Ol
FC-02

FC-01

A Emenda n9 2, de autoria do Senador Jarbas Passarinho,
diz o seguinte:
"Parágrafo único. Os cargos comisSionados de asw
sessor da Secretaria-Geral da Mesa passam a denominar-se Secretário-Geral da Mesa Adjunto, mantendo
as mesmas atribuições.''
Não há nenhuma modificação de nível; a função comissionada permanece a mesma- FC-7. Não há nenhum acrésciino
de despesa. A mudança na denominação é apenas uma adaptação à realidade ..
A Emenda no 4, também de autoria do Senador Jarbas
Passarinho, diz o.seguinte:
"Emenda n 9 4 - O Plano de Carreira instituído
por esta resolução será avaliado e revisto _no prazo
de 120 dias_- a contar de sua implantação."

No projeto COnsta: va "a partir de 90 dias". Então, acatamos a· emenda do Senador Jarbas Passarinho, que estabelece
o prazo de 120 día's. Essa é a modificação de redação.
Essas são aS duas emendas com parecer favorável; as
demais estão rejeitadas.
O SR. PRESÍ,D.ENTE (Humberto Lucena) -O parecer
do nobre Relator é favorável às Emendas de n'-'5 2 e 4 e contrário às -demais.
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, concedo
a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues, primeiro VicePresidente, para proferir parecer sobre as emendas, em substituição à ComissãÕ -Diretora.
O SR- CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. ·s-enadores, nosso parecer
está em consonância com o do nobre Senador J utahy Magalhães, proferido em substituição ao da ComissãO de Constituição, Justiça e Cidadania, que não teve oportunidade de
se pronunciar sobre a matéria.
- O nobre Relator acolheu as Emendas de nç6 2 e 4. Diga-se
de passagem que nenhuma dessas emendas cria ou aumenta
qualquer despesa prevista no projeto; nenhuma delas. portan·
to, onera o Senado Federal.
A Emenda n'-' 2 diz que ''os cargos comissionados de
assessor da Secret~ria-Geral da Mesa passam a denominar-se
"Secretário-Geral da Mesa Adjunto", mantendo as mesmas
atribuições". Altera apenas a denominação.
A Emenda n'-' 4 dá ao art. 52 noVa rCdação, estendendo
o prazo para avaliação e revisão do Plano de C<lrreir_a ora
discutici_o. O prazo passaria a ser de 120 dias.
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Nessas condições, nosso parecer é favorável au projeto
e às emendas acolhidas pelo nobre Relator, Senador Jutahy
Magalhães, e~ conseqüentemente, contrário às demaiS emendas que também receberam parecer contrário de S. Ex~
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -() parecer
é favorável às Eme-ndas de n<f; 2 _e 4 e contrário às demais.
Em discussão o prOjeto e as emendas. (Pausa,) Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, peço a palavra
a V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) a palavra a V. EX

Concedo

4

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE. Pela
ordem.)- Sr. Presidente, pergunto se uma matéria de tanta
relevância irá ser Votada desta maneira, çQm ó_plenário pr"aticamente vazio? Não quero pedir verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Nobre Sena·
dor Mansueto de Lavor, esclareço a V. Ex~ que estão pres_entcs
na Casa 72 Srs. Senadores. Esta matéria foi objeto de deliberação em duas reuniões da Mesa e cm dua_s reuniões de todas
as Lideranças de todos os partidos do Senado FederaL Houve,
inclusive, um acordo de Lideranças, tendo sido a matéria
profundamente examinada. A última dessas reuniões, realizada hoje em meu gabinete. terminou às 13 horas.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Mesmo assim, com
a devida vênía, quero registrar que, evidentemente, não há
quorum. Mas, absolutamente, não iremos pedír a verificação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)--: Comunico
a V. Ex~ que o quorúiti -existe. -Estão presentes na Casã 72
Srs. Senadores. Para os efeitos_ regimentais, o quorUm está
devidamente anotado pela Mesa; do contrário, não se realizaria a presente sessão, nem haveria votação se houVesse na
Casa número infe_rior_a__42 Srs. Senadores.~ __ _
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação
o projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que o_ aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa,)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -:-.. Passa,se
à votação em globo das emendas ç_om pareceres favoráveis.
Em votação as Enlcndas n"~ 2 e 4.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_.,..-_E_m votação
as emendas com pareceres contrários dos nobres Srs. Rela~
tores.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 1"
Primeiro-Secretário

É lida a seguinte
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PARECER N• 129, DE I993
(Da Comissão Diretora)
Redaçâo final do projeto de Resolução n~ 38, de
1993.
A Comissão Diretora a redação final do Projeto de Rl!sOlução n 9 38. de 1993, que dispõe sobre o Plano de Carreira
dos servidores do Senado Federal e dá outras providências.
Sala de_ Reuniões da Comissão, em l·! de maio de 1993.
-Humberto Lucena, Presidente- Lucídio Portella, Relator
-Chagas Rodrigues - Carlos Patrocínio.
Redação final do Projeto de Resolução n" 38, de
1993
.
. .
Faço saber que o Senado Federa!_aprovou, e eu, Presidente, nos termos do art. 48. item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
DE 1993
RESOLUÇÃO N'
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos servidores
do Senado Federal, e dá outras providências.
·
O Senado Federal

r~solve:

_

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 19 É instituído, nos termos desta Resolução_., o Plano de Carreira dos servidores do Scnad9 Federal, destin~do
a organizar em carreira os cargos de provimento efetivo c
as funções comissionadas, fundamentac,io nos princípios consti~
tucionais, na qualificação profissional e no deSempenho, cujos
ocupantes terão seus dever~y d1reito~ e vantagens definidos
em regulamento próprio.
Art. 2"' O Plano de Carreira dos servidores do Senado
Federal contempla as funções de apoio técnico legislativo,
apoio técnico administrativo, controle interno, consultaria ju~
rídica, assessoramente legislativo, informãtica e proce!-t--samen~
to de dados. e artes gráficas..
- -~ - Art. 3" Para os efeitos d~staResohJção_cpnsideram~se:
I - Carreira, o plano geral de atrib4ições, vencimentos

e vantagens de_ determinado grupo profissional, organizado
em categorias, áreas e especialidades, níveis de eScolaridade
e graus de especialização, implicando estágios de complexidade e retribuição crescentes~
II_- Categoria, o agrupamento de cargos com atribuições
e responsabilidade relacionados a serviços de mesma natureza,
III- Área, o conjunto de atividades profissionais interrelacionados, cujo exercício configura o atendimento a uina
função, podendo dividir-se em especialidades~
IV -·Nível, a divisão básica da carreira, em função da_
escolaridade: exigida e da complexidade das-atribuições cometidOs ao servidor;
V- Padrão, a posição do st!rvidor na escala de vencimento da carreira;
VI- Cargo, a unidade básica do quadro de pessoal, cujo
provimento individualiza as atribuições e a remuneração de
seu ocupante:
VII- Especialização, o conjunto de conhecimentos adi~
cionais adquiridos pelo servidor, através de treinamento, trabalho ou iniciativa própria, para o exercício de atividade pertinente à categoria.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão II)CAPÍTULO II
Do Ql!ad_ro de Pesso'al

Art- 4• O Quadro de Pessoal do Senado Federal compreende os cargos de provimento efetivo, intCgridO-s em carM
reira, as funções comissionadas e os cargos de provimento
em comissão.
Art. 5"' A nomeação para cargd de carreira depende
de prévia haÇilitação eri:t cortcutso pUblico de provas ou de
provas e títulos, atendidos os demais requisitos para o ingresso
fixados no Capítulo IV desta Resolução.
Art. 6~> As funções comissionadas de direção, chefia,
consultaria, assessoraménte e assistência, vinculam-se à,_estrutura organizacional e às carreiras, tendo níveis retributivos
estabelecidos no Anexo III desta Resolução, na forma_ dp
§ 1• do art. 62 da Lei n' 8.112, de 1990.
·
§ 1? As funções comissionadas serão preenchidas por
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II- Categoria: Analista Legísiativo, Nível III
Áreas:
2- apoio técnico ao processo legislativo, incluindo apa-nhamento taquigráfico, informação, documentação, tradução
e inte~pretação;
-· 3 - apoio técnico administrativo, iitcluindo gestão ad~-
nistrativa, desenvolvimento-da organização e de recursos humanos e assistência jUrídica;
4 - controle interno;
-- 5- saúde e assistência social;
6- instalações, equipamentos,- ocupação e ambientação
de espaço físico;
- _7- polícia e s_egurança;
8- comunicação social, eventos e conta tos;
III- Categoria: Técnico Legislativo, Nível II
ÁREAS: .
.
2 - apoio técnico ao proceiso legislativo, incfuindo apanhamento taquigr:áfico, -informação e docume_ntaçáo; ·- - :3-=- apoio técnico-administrativO, 'incluindo gestão administrativa, desenvolvimento da organização e de recursos humanos;
-4- controle interno;
5 :--saúde e assistênç_ia s_Q_cial;_
6- instalações, eqtiípamentOs, ocup3ção e- ambientaÇão
de espaço físico e serviços gerais;7 -política, segurança e transporte;
IV- categoria: Auxiliar Legislativo, Nível I
ÁREA:
6 - Serviços gerais.
_ ._ .
Parágrafo único. -As áreas, a critério dã Comissão Diretorã, poderãO ser subdivididas em especialidades.
-- - Art. 12~ _As carreiraS de É.specialização em Inform~tiCa
Legislativa e de Especialização Legislativa em Artes Gráficas
terão suas categorias, áreãs e ~tribuiçOes definidas em Resolução,-nO$ termos do art. 46 desta Resolução.
Art. 13. A eStrutura e valores de vencimentos da_ carrei':"
ra relacionadii no inciso I do art. 99 são os constantes do
Anexo II. .
Art. 14. Os 3.ti.UUS cafgOS--de Ãssessor LegislativO;·ASsessor Parlamentar, Analista Legislativo, Técnico LegislatiVO
e Auxiliar Legislativo são transpostos para a Carreira de Especialização em Atividades Legislativas, nos termos do Anexo

servidores efetivos do Senado Federal e dos Órgãos Supervisionados que possuam as qualificações ne~s-árias ª-&seu exercício, pbservadas a compatibilidade da categori_a, ár~a e espe_cialidade e do posicionamento na carreira, com as atribuições
a serem exercidas.
-§ 2" A designação ·p-ara as funções ~rtrisSiODadas de
direção, consulto-ria e assessoramen-t6 será feita por Ato -do
Presidente do Senado Federal e para as de chefi_a _e assistência
por Ato do Diretor-Geral.
~§ 3'~ É vedada ao servidor a percepção concomitante
de mais de uma gratificação-de função comissionada, admitida
aopção.
·
§ 49 Durante o estágio-probatóriO nenhum servidor poderá ser designado para função comíssii:>riãda, mesmq em caráter de substituição.
_
-Art. 7" Os cargos de provimento em C:omissão destinam-se ao atendimento das atividades de assessoramento técnico e secretariado, vinculadas aos gabinetes parlamentares,
sendo preenchidos, segundo critérios de estríta confiança, observadas as condições legais e regulamentares.
§ 1" __ Os valores de vencimentos e de representação devidos aos ocupantes Qos cargos a que se refere este artigo são
os fixados no Anexo IV.
§ 29 A nomeação para os cargoS de que trata este artigo
far-se-á por Ato do Diretor-Geral.
Art-. 89 As atribuições do cargos e funções referidas no ... I.
art. 49 serão estabelecidas em regulamento próprio.
Art._l5. Os atuais cargos,--de provimento_efeÜVo.-doS
Quadros de Pessoal_ do :prodasen e _Cegraf, são transpostos,
respectiva-mente, pa:ra as carreiras de Especialização em InforCAPÍTULO III
mática Legislativa e de Especialização Legislativa em Artes
Das Carrei"ras
Gráficas. nos termos do art~ 46 desta Resolução.
Art. 9!.> O Senado Federal, para execução das funções
·CAPÍTULO IV
prevístàs no art. zo desta Resolução, disporá das seguintes
- Do ~ngresso D-t!_ Carreira
~
-carreiras:
I - Especialização em Ativ1dades Legisiativas;
Art. 16. O ingresso na carreira e na respectiva área
I I - Especialização em Informática Legislativa;
da categoria dar-se-á, exclusivamente, mediante aprovação
III- EspeCialização Legislativa em Artes Gráficãs-. -em concurso público de provas ou de provas e títulos, no
padrão inicial do nível da categoria para o qual se habilitou
Art. 10. A carreira de Especialização em: Atividádes
Legislativas compreende as categorias de Assessor Legisl~tivo, o candidato.
Parágrafo único. b ingr~so na categoria- de Assessor
Analista Legislativo, Técnico Legislativo e Auxiliar Legis·
lativo.·
Legislativo dar-se-á no padrão 42 da tabela de vencimentos
constante do Anexo II.
Art. 11. As categorias referidas no artigo aQterior s_ão
Art. 17. Constitue-m requisitos de escolaridade míniintegradas pelas seguintes_áreas, organizadas em níveis:
mos para ingresso nas carreiras:
I - Categoria: Assessor Legislativo~ Nível IU
I - no nível III, diploma de curso superior, ou habilitação
Área:
legai equivalente;
1-assessoramento legislativo;
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§ 39 Se o servidor obtiver conceito "insuficiente .. na
__ avaliação anual de desempenho, será promovido por antigüidade, urna vez decorrido novo interstíciO de doze meses.
J:\rt. 25. É_ vedada a promoção cumulativa. de mais de
Parágrafo único. Poderão ser ~gidos, no respectivo
um_ padrão, por mérito e antigüidade.
_
· Art. 26. A avaliação anual de desempenho, que subsiedital do concurso, outros requisitos regulamen!ares_ de habilitação e experiência profissionais ou esCOlaridade específica,
dirá a promoção dos servidores, será realizada entre fevereiro
conforme a especialidade a que se destinar o ingresso na care abril,_ correspondendo ao ano-calendário anterior, obserreira.
vados, no que couber, o processo e critérios e~tabelecidos
Art. 18. O concurso público, destinado a apurar a· q-uano.Regularnento Administrativo do Senado Federal.
Parágrafo único. O deseiil(>enho funcioiiã.r do servidor
lificação profiSsional exigida para ingresso na carreira, terá
caráter eliminatório e classificatório._
do Senado Federal cedido_~a oUtro órgão, na forma do art.
Art. 19. Homologados os resultados__ do c_oncursq pú_93 da Lei n~ 8.112, de 1990, será apurado pelo seu chefe
blico, serão- nomeados os candidatos habiliütdos, conforme
imediato no órgão requisitante.
as vagas existentes e a conveniência da admiriistraÇão, obser~
Art. 27. O côniputo de cada interstício, para fins de
promoção, começará a partir de l9 de janeirõ.
vades o prazo de_ validade do concurso fixado no respectivo
Art. 28. Perderá o direito à promoção o servidor Que
edital e a ordem de classificação.
no Período aquisitivo: Art. 20. A posse em cargo do Quadro_ de P_eSsoal do
I -sofrer suspensão disciplinar, apurada em pr?~c~sso
Senado Federal dependerá de prévia inspeç-ãO_ médica oficial.
Parágrafo único. Observado o disposto no art. 22, so~
adtninlstratiV'o;
_ II-:- s_ofrcr condenação pela justiça -Com-um;
mente poderá ser empossado aquele que for jUigiido apto
física e mentalmente para o exercício do cargo~III- afastar-se do serviço com perda do vencimento ou
em virtude das hipóteses a que se- referem os incisos II e
Art. 21. Ao entrar em exercício, o s_ervidor -nomeado
III do art. 103 da Lei n' 8.112, de 1990;
·
para cargo de provimento efctivo ficaiá sujeito a·estágio pr9ba-:
~-- .IV- afastar~se do serviço nas hipóteses previstas nõ ülCi- -tório, por período de vinte e quatro meses, .di.ú:an-te -o quã:i · so V e na alínea c do incisõ VIII do art. 102 da Lei n~ 8.112~
a sua aptidão e capacidade para desempenho do cargo serão
de 1990, no caso de promoção por mérito.
objeto de avaliação, observados-os Seguintes fatores:__
Parágrafo único. _ Ocorrendo quaisquer das hipóteses
I - assiduidade;
---previstas neste artigo, a· contagem_ do interstíCio s_pmente s_erá
II- dis_ciplína;
reiniciada em 1"' de janeiro subseqüente.
III- capacidade de iniciativa;
Art. 29. Durante .o estágio probatório, o servidor não
IV- produtividade;
concorrerá a qualquer das formas de promoção, devendo subV- responsabilidade.
metei-se, tão-somente, a treinamento do tipo intfô"dUtório
§ 1~ Durante o estágio probatório, o servidor poderá
ou de conhecimentos gerais, _contado o tempo de serviço para
ser submetido a treinamento. inclusive em serviçõ.
efeito de interstício.
§ 2° Quatro meS-es antes de findo o período do estágio
Art. 30. As- promoções serão concedidas por Ato do
probatório, avaliação do desempenho do servidor será subme~
Diretor-Geral, com efeitos financeiros a partir: de 1~de janeiro
tida à homologação da autoridade competente, sem prejufzo
do mesmo ano.
da continuidade de apuração dos fatores enumerados neste
Parágrafo único. Será considerado, ·pa-ra todos os efeiartigo.
tos, como se tivesse obtido a promoção que lhe caiba, o servíArt. 22. As pessoas porfadonis de deficiência, habilidor·que se aposentar Oll vier a falecer s~rn haver sido expedido
tadas em concurso público",~ serão nomeadas para as- vagas
o correspondente Ato.
que lhes forem destiila~as no respectivo edital, observada
Art. 31. O órgão de treinamento executará a política
a-compatibilidade da deficiência de -que--são portadoras, com
de desenvolvimento, capacifãção e espeCialização de recursos
_
as atribuições do _cargo.
humanos, definida pela Comissãõ Diretora, em atendimento
Parágrafo único. Ato_ da Corri_issãõ DirS!t9ra rêgüiãffieD%~~ -- ao disposto nesta resolução.
tará-u- disposto neste artigo.
- Parágrafo único. Os programas de treinai:ir.cnto deVerão
ser estabelecidos em função das necessidades de aprimoraCAPÍTULO V
mento dos serviços.
Do Desenvolvimento Funcional
CAPÍTULO VI
Art. 23. O desenvolvimen-to dO SC!vidor na carreira,
Da Implantação
observados interstícios e demais requisitOs estabelecidos neste
Capítulo, oco.rre:rá mediante promoção ·por méfitõ -eantigtiiArt. 32. Os atuais ocupantes dos cargos de provimento·dade.
efetivo de Analista Legislativo;Técnico Legislativo e A1,1xiliar
Art. 24. A promoção por mérito dar-se-á em razão de
Legislativo são incluídos na Carreira de Especialização em
avaliação do desempenho e c_onsiste na elevação do posiciOnaAtivídades Legislativas, nos nfveis- III, II e I, localizando-se
mento do servidor do padrão em que se encontra, para- o
nas ·categorias e áreas correspondentes, na forma do Anexo
seguinte do mesmo nível.
I, e em padrão de igual valor da tabela de vencimentos constan§ 1~ A promoção por mérito somente será concedida
tes do Anexo II ou, não o havendo, no imediatamente supeao servidor que obtiver conceíto "suficiente" na avaliação
rior, aplicando-se, preViamente, o -coeficiente resultante do
anual de desempenho.
- valor definido para o padrão 45, em relação ao atual valor
§ 2" O interstício para a promoção por-méritõ _será de
de vencimento do Analísta Legislativo, Classe Especial, Padoze meses.
drão V.

II -no nível II, certificado de conclusão de curso de
segundo grau;
III- no nível I, comprovante de conclusão do curso _de
primeiro grau ou habilitação profissional específica.:

c_
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Art. 38 .. Aos servidores da Categoria de Assessor Le- gislativo é assegurada a Gratificação de Representação mensal
Patlamentar, são incluídos na carreira a que se refere ~ste
de valor correspondente a Oitenta e cihco g_or tento da FC-8.
artigo, na forma do Anexo I_ e locali~ados~ no Padrão 45 da
bem como as demais vantagens correspondentes à respectiva
tabela constante do Anexo_ II.
função comisSionada.
Art. 33. A relação nominal com o enquadramento dos
~arágrafo único.
Não se aplicará o disposto neste artígo
servidores na Carreira de Especialização eni. Ati~id~des Legisaos servidores que vierem a ser designados para as funções
lativas_ será objeto de Ato do Diretor-Geiãl. comissionadas de que trata o art. 69 desta resolução.
Art. 39. Para os efeitos da aplícação do disposto no
CAPÍTULO VII
art. 192 da Lei n'' 8.112, de 1990, os níveis I. II e III são
Das Vantagens de Natureza Especial
constituídos por três conjuntos de cinco padrões cada um.
Art. 34. ·Ficàm instituídas ãs seguinfes vantagens de naArt. 40. Aplica-se aos serVidores inativos o dispásto
tureza especial, incidentes sobre o vencimento básico do servinesta resolução, na forma do art. 40, § 4o, da Constituição
dor, observado o disposto ·no § 4'·' deste artigo:
Federal.
_
I - adicional de Especialização;
- ·· -Parágrafo único. Na hipótese de os servic!9r(_!~ ap~s_en
II -adicional de PL.
. tados nos extintos cargos isolados de Dih~tOr EfetívO optarem
§ 1" O Adicional de Especialização será concedido aos
pela reVisão dos proventos, com base nas funções comissioservidores de carreira em razão dos conhecimentos adicionais
nadas instituídas por esta resolução, ser-lhes-ão ~~ribJ.!.ídos
adquiridos através de treinamento, trabalho ou iniciatiVa próO _vencimento- fixado para o Padrão 45, da tabela constante
pria, pela atividade pertinerite à categoria~. -- -- ---- ·do Anexo II, bem como as demais vantagens correspondentes
-§ 2~ O AdiciOnal de PL constituirá compensação retri- - à respe~tiva função cOmissionada.
butiva aos servidoieS do QUadro de Pessoal, pelas condições
Art. 41. O servidor das carreiras _a que se refere o art.
especiaiS e pecUliã!es de- prestação de serviços necessários
9~ que contar um ano completo, consecutivo_ ou não, de exer~
ao funcionamento do Senado Federal e _do Congresso Naciocício em cargos em comissão ou ftin.ções comíssíoitãdas, fitrá
nal, e será implantadO gradativãrrlente ~_de forma não çu_mu_lajus a ter adicionada ao vencimento do respectivo cargo efetivo~
tiva, de acordo com os seguintes coeficient~_?:: ___
com vantagem pessoal, a importância equivalente à fração
I -0,40 (zero vírgula quarenta), a partir de 1" de abril_ de um quinto por ano, até o limite de _cinco :9_u1iifos:
de 1993;
··
·- r-~ da gratificação dã funÇão comissionada respectiva;
II -0,60 (zero vírgula sessenta), a partir de 1~ de junho
II- da representação mensal do cargo em comissão;
de 1993;
·· m -da diferença do fator de ajuste_da gratificação de
III- 0,80, (zero vírgula oitenta), a partir de 1" de agosto
atividade legislãtiva em relação ao do cargo de provimento
de 1993;
efetivo.
IV -1,10 (um vírgula dez), a partir de 1" de outubro
§ 1~ Quando mais de um cargo em comissão ou função
de 1993.
.
..
~-.
·.· comiSSionada houver sido desempenhado no período de um
§ 3'i> Os critériOs e os coeficiêfiles-de aplicação do adicio-_ -ano,_a importância a ser incorporada terá como base de cálculo
na! previsto no inciso I serãó esta~eleddos em .reSol_ução~
o cargo ou função exercido por m~Jºr tempo.
__
§ 4" A maior base de incidência para o cálculo dos ªdi§ 2-o Ocorrei-idO o exercício de cargo ou função de nível
cionais previstos ne-ste artigo é O vencimento estabelecido para
mais elevado por período de doze meses, após a Incorpotãção
o Padrão 45 da tabela constante do Anexo II.
da fração de cinco quintos, haverá a atualização progressiva
das parc-elas já incorporadas, observado o disposto no pará§ s~ Os adicionais de que trata este artigo, sobre os
grafo anterior.
quais incidirá o desconto pre-Videnciário, integram a _remune- ---- § 3~ EnQu~nto exer-cer cargo em comissão-ou funçãoração do servidor e incorporaram-se aos seus proventos _de
aposentadoria.
comissionada, o servidor não perceberá a parcela a cuja adição
fci"z jus nos tetmos desfe artigo.
_
CAPÍTULO VIII
§ 4~ Para os ocupantes dos cargos de que trata o art.
Das Disposições Gerais e Transitórias
38, a parcela prevista no inciso I terá por base o cálculo da
Art. 35. A rcmuneraÇáo -mensal do Servidor do Senado_
diferença entre o valor da função comissionada exercida e
Federal terá como limite máximo os valores percebidos como
o gratificação de representação do_re$pectivo carg-oefetivo._
remuneração, n:o ntesrtló-período, em espécie, a qualquer títu§ 5~ A vantagem a que se refere este artigo, sobre a
lo, por Senador.
qual incidirá o desconto previdenciário, incorpora-se aos proventos de aposentadoria do servidor.
.
Art. 36. Nenhum servidor receberá, a título de venci_ Art. 42. Os~atuais car.gos~do grupo Direção e Assessomento, importância inferior ao salário·mínímo.
ramento SuperioreS e as funÇões gratificadas, são transforArt. 37, A Gratificação de Ati vidade Legislativa é devida, mensal e regularmente, aos servidores do Senado Federal _ madas em funções comissionados, na forma do Anexo V.
pelo efctivo exercício de ativi~de legislativa ou, em decor- _ assegurada a contageffi do tempo de exe~rcício do ~rgo O!J
função para os efeitos do art. 41 desta resoh~ção.
rência deste, quando na inativ1dadc, obtido o seu valor meParágrafo único. Os cargos comis~ion~das de .~ssess~r
diante a aplicação dos fatores de ajuste fixa~os no Anexo _
VI, os quais incidirão unicamCDte sobre o ve.!lcimento b~siço: ..- da Secretaria-Geral da Mesa passam a denomtn<II.r-se ~ecreta
rlo~G'eral da Mesa Àdjurlto", mantendo:_se as mesmas atribuiParágrafo único. _A maior base de !ncidê~cia para o
ções,
cálculo da gratiffc3ção de que trata este·artigo é o-venCimento
Art. 43. Os cargos de provimento em comi~são de Asestabelecido para o Padrão 45 da tabefa constante do Anexo
sessor Legislativo, transformados em funções comissionadas
II.

cta
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pelo artigo anterior, passam a ter a denominação de "Asses- exercem a função çle Contínuo e aQ:i._abrangidos pelo art.
sor" e terão sua lotação estabelecida pela Comissão Diretora.- 9n da Resolução n'.> 87, de 1982, passa a ser a fixada na forma
Art. 44. Sobre os valores fíxados nas tabelas de venci- do Anexo V.
Art. 50. Na hipótese de a remuneração básica estabementos constantes dos Anexos Il e lV incidirão os reajustes
que vierem a ser concedidos aos servidores_ públicos federais, lecida em decorrência dos arts. _6" e 7<:>, 13, 32, 37, 38, 47,
49 _e do_ inciso I, §_ 2"' do _art. 34 ser infeiior à ãliialmen_te
após o dia 31 de março de 1993.
·Art. 45. O servidor poderá deixar de ser incluído nas percebida, é assegurada, aos atuais ocupantes de cargos e
carreiras_ a que se refere esta Resolução mediante opção a funções, a diferença, como vantagem individual. nominalmenser formalizada perante o respectivo Orgão de Pessoal, no te identificada, sujeita aos reajUstés geraís de vencimentoSe a ser_ absorvida, gradativamente, nos seguintes percentuais,
prazo de sessenta dias contado da data de.sua publicação.
ParágrafO-úniCo. -os cargos cujos a tU ais ocupanteS mani- -- incidentes sobre o vencimento bá~ico do servidor:
festarem a opção prevista neste artigo, passarão a integrar
I-20% (vinte por ceil1o), a partir de 19 de junho de
Quadro Suplementar do respectivo Órgão, aplicando-se, após 1993;
II -20% (vinte por cento), a partir de]'' de_ agosto -de
a vancância.? art._l4 desta resolução.
Art. 46. • Os Órgãos Supervisionados do Senado Federal 1993; c
III -30%- (tririta pOr cento), a partrr de P outubro de
terão o prazp de scss_crlta dias para a_presentaf Projeto- de
Resolução estruturando as respectivas carreiras, respeitados 1993.
Parágrafo__único. A parcela residual porventura existenos princípios eS.tãbelccidos nesta resoluç_ão.
Parágrafo únl"CO. -No cumprimento do disposto neste ar- te, após ·a implantaÇão do disposto neste artigo, nãO sofrerá
tigo, observar-se-á a isonomia de vencimentos ç vantagens qualquer reajuste e será absorvida nas mesmas datas e com
entre os servidores_ do Senado Federal e os dos Órgãos_Super- base nos mesmos percentuais de reaJustes que vierem a ser
concedidos aos servidores do Senado Federal.
visionados.
Ari. -51. A ComiSsãó Díretora diSporá Sobi-e ~a concesArt. 47. _São mantidos, até posterior exoneração ou dispensa, os atuais ocupantes de cargo em comissão transformado são:
I - do auxilio-transporte, a qu-e se refere a Lei n\' 7 .418,
em função comissiOnada, que não sejam titulares de cargos
de provimento efetivQ das carreiras a que se refere o art. de 1985, aos servidores do Senado Federal;
TI- do auxílio-alimenfação, a qüe se refere o ·aft. 22
99 desta resolução.
da Lei n' 8.460, de 1992.
Parágrafo único. O yenciriiento básico do servidor a
Art. 52. O Plano de Carreira instituido por esta resoluque se refere este artigo é fixado para o Padrão 45, da tabela ção será avaliado e revisto no prazo de cento e vinte dias
constante do Anexo II,
a contar de s.uajmplantação.
Art: 48. É dispensada aos atuais ocupantes de cargoArt. 53. -Esta resolução entra em vígor na data de sua
em coniissão ou função gratificada transformado_s em função publicação. com efeitos fiilanceii"os a partir de lo de abril
comiSsionada a correlação com os níveis -da carreira estabele- de 1993.
cidos no Anexo III.
Art. 54. Revogam-se as disposíçóes em contrário, eSpeM
Art. 49. A Gratificação a que-se refere á art. 637, do cialme11te a Resolução n'-' 155, de 1988, e o Ato da Comissão
Regulamento Administrativo, atribuída aos servidores que Diretora n' 60, de 1992.
·
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ANEXO I

TRANSFORMAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DOS CARGOS ATUAIS PARA
A CARREIRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM ATIVIDADES LEGISLATIVAS
(Artigo 14 )
N1ve1

Situação atual
Categona

Analista
Legislativo

Are a
Processo Legislativo
Orçamento Público
Taquigrafia
Biblioteconomia
Tradução e Interpretação
Sociologia
Admimstração
Contabilidade
Comumcação Social

Superior
Médico-Odontológica
Farmácia
Psicologia
Assistência Social
Enfermagem e Reabilitação
Engenharia e Arquitetura

Segurança
Assessor
Legislativo

Médio

Básico

Categona

N1vel

Apoio Técnico ao
Processo Legislativo

Apoio Técnico- Administrativo
Apoio Técnico- Administrativo
Controle Interno
Comunicação Social.
Eventos e Cantatas

Analista
Legislativo

r··
•"

Saúc~ e
Assistência Social

Instalações,
Equipamentos, Ocupação
e Ambientação de
Espaço Físico
Policia e Segurança

..

Assessora menta
Legislativo
Assessor
Par1amentar
Processo Legislativo
Assistência de Plenários
e Portaria
Admm1stração
Datilografia
Contabilidade
Técnico
Enfermagem e Reabilitação
Legislativo
Odontologia
Radioloaia
Eletr6mca e Telecomunicações
Eletricidade e Comunicações
Telefonia
Artesanato
Segurança e Transporte
Auxiliar
Legislativo

Situação nova
Are a

Artesanato

Assessoramento
Legislativo

Assessor
Legislativo

Apo1o Técnico ao
Processo Legislativo
ApoiO Técnico-Administrativo
Controle Interno
Saúde e

Técnico
Legislativo

Assistência Social
Instalações.
Equipamentos. Ocupação
e Ambientação de Espaço
Físico e serviços Gerais
Polícia. Segurança e
Transporte
Serviços Gerais

Auxiliar
Legislativo

---

--
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ANEXO II
TABELA DE VEI\CIMENTOS DOS CARGOS DE CARREIRA
DE ESPECIALIZAÇÃO EM ATIVIDADES
LEGISLATIVAS (ART.I3)
NIVEL

III

PADRAO
45
44
43
42
-41
40
39
38
37
36
3534
33
32
31
30
29

28.

II

I

27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13·
12
II
10
09
08
07

06
05
04
03
02
01

VENCIMENTO
16.331 788,20
15.834 288,14
15.352 111,38
14.884 781,51
14.431 841,37
13.992 847,87
13.567 371,61
13.154 996,37
12.755318,75
12.367 964,86
11.992 504,41
11.628 621,51
11.275 943,09
10.934 124,12
10.602 830,27
9.654 829,73
9.360 572,94
9.075 449,83
8. 799 176,81
8.531 479,27
8.272 090,99
8.020 754,01
7.777 218,50
7.541 242,25
7.312 590,67
7.091 036,33
6.876 359,01
6.668 345,20
6.466 788,07
6.271 487,25
5.717 245,17
5.591 145,90
5.467 918,45
5.347 494.55
5.229 810,43
5.114 803,74
5.002 965,33
4.828 579,47
4.654 075,66
4.479 426,56
4.130 514.04
3.955 913,90
3.794 984,72
3.516 993,41
2.293 284.30
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ANEXO UI

TABELA DOS NÍVEIS RETRIBUTIVOS DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS
Art. 6°

FUNÇÃO
COMISSIONADA

PERCENTUAIS SOBRE O
TETODE
REMU!'o'l:RAÇÃO
30%.

FC.- 10 ..

CORRELAÇÃO COM
OS NÍVEIS DE
CARREIRA
NÍVELill

FC- 09

27%

FC- 08
FC- 07

25%.
20%

NÍVELill
NÍVELill
NÍVEIS ill e II

16%.

NÍVEIS ill e II

12%

NÍVEIS ill e II
]'..'Í\IEIS ill e II

----

FC~Oó

FC- 05
FC- 04
.

FC- 03

-

9%
7%.
5%.
3% .

FC- 02
FC- 01

]'..'ÍVEIS II e I
NÍVEIS II e I
NÍVEIS II e I

ANEXO IV

(Art. 7°, § I")

CARGO EM COMISSÃO
- --- ---

Assessor Técnico
Secretário Parlamentar

VENCIMENTO

REPRESENTAÇÃO

16.331.788,20
12.248.841.15

27.259.463,19
20.445.597,39
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ANEXO V
TRANSFORMAÇÃO.· DOS "CARGOS. DO GRUPO DIREÇÃO E
ASSESSORAMENTO SUPERIORES E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS EM
FUNÇÕES COMISSIONADAS
... (Art. 42)
FUNÇAO
COMISSIONADA

DENOMINAÇÃO
Diretor-Geral e Secretârio-Geral da Mesa ....

,

.-

''

.

FC,JO.

. '.

Diretor de Secretaria e da Assessoria, Consultor-Geral, Auditor e Chefe
de Gabinete da Presidência.

FC-09

..., '

Diretor de Subsecretaria, Diretor da Representação no Rio de Janeiro,
Diretor Executivo do CEDESEN, Diretor Adjunto da Assessoria e
Chefe do Cerimonial da Presidência.
. '
..
'

r

•

FC-08
.

'

Chefe de Gabinete, Chefe de Serviço, Assessor e Secretário-Geral da
Mesa Adjunto.

FC-07

Subchefe de Gabinete, Assistente Técnico, Assistente Juridicp, .e
Secretârio de Comissão.

FC-06

.

Coordenador de Publicações Especiais, Chefe de Seção, Secretárió de
Gabinete, Secretário de Representação no Rio de Janeiro, Encarregado
de Secretaria e Supervisor Taquigráfico. ·

FC-05

Assistente de Pesquisa, Assistente de Controle Interno, Assistente da
Comissão Permanente de Licitação, Assistente de Comissão, Assistente
Técnieo. de Controle . de. Informações,·. Assistente de Auditoria,
Encarregado de Assessoria, Encarregado de Pesquisa, Oficial de
Gabinete, Revisor Taquigráfico, Presidente da Junta Médica,
Encarregado de Área de Policiamento' e ·Segurança e Supervisor de
Área.

FC-04.

Aux. de Ativídades Médicas, Auxiliar de Gabinete, Auxiliar de Controle
Interno, Auxiliar de Coordenação Legislativa, Auxiliar de Biblioteca,
Auxiliar de Controle de Tombamento, Auxiliar da Ata, Auxiliar de
Controle de Informações e Taquígrnfo Legislativo.

1)(:-03

Mecanógrafo-Revisor, Assistente de Gabinete e Servidores abrangidos
pelo artigo 5° da Resolução 88, de 1992.

FC-02

Assistente de Plenário, Motorista, Continuo e Servidores abrangidos
pelo artigo 9", § 1", da Resolução 87, de 1989.

FC-01

'
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ANEXO VI
, FATORES DE AJUSTE DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA
' '

(Art.37)

I - Ocupante de cargo da categoria de Analista Legislativo, Técnico Legislativo ou de Auxiliar
Legislativo:
Fator de Ajuste = 1,53
2 - Oéupante de cargo da categoria de Assessor Legislàtivo:
Fator de Ajuste c= 2,58
3 -Ocupante de cargo, em comissão, de Assessor Técnico ou de Secretário Parlamentar:
Fator de Ajuste= 2,10
4 - Ocupante de Função Comissionada:

-

•

,

•

,- . . .

~

SíMBOLO
FC-lO
FC-09
FC-08
FC-07
FC-06
••

,

r

"Fé;ós~

. ---

FC-04
FC-03
FC-02
FCcOI

FATOR
3,78
3,14
2,51(.
2,10

1,90
. 1,81
1,66
1,66
1,66
1,66

5 - Servidores aposentados nos cargos isolados de Diretor Efetívo, a que se refere o Anexo· V da
Resoluçãon°87,del989.- ..-·
·
SÍI\ffiOLO
DAS-6
DAS-5
DAS-4
DAS-3

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus·
são a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE .(Humberto Lucena) - Passa-se,
ag-ora, à apreciação do Requerirfientó n"' 438/93, de urgência,

.FATOR
1,41
1,53
1,62
1,57

lido no Expediente; para o Projeto de _Resolução n9 34, de
1993.
.
-Em votação o requerimento.
Os SrS: Semidores que o aprovam queí(ani permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovã.do o requerimento, a inatéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da s_egunda sessão ordinária subseqüente.
-
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O SR. PRESIDENTÉ (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao -nobre Senador Teotónio Vilela Filho.
O SR. TEOTÓNIO VILEL-A FILHO (PSDB - AL Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, s~~ e Sfs: Senãdores, volto a esta tribuna para insistir no tema da violência
em Alagoas. Para tnuitos 'pode parecer até uma insistência
obsessiva. QuiSera eu que fosse assim. Afinai, há em meu
Estado enorme quantidade de problemas de outra ordem e
igual transcendência, que merectri3.rii1ãritbérilo-nOsso exame.
Ocorre, Sr. Presidente, que a questão da violência em
Alagoas tem contornos de tal gravidade, que toda a atenção
seria pouca. Em· outras palavras, devo dizer que além do
seu fundo sócio-ecónõmicõ - o que· a -torna similar ao que
se passa no conjunto do País - a violê-nCia em Alagq_as tem
implicações políticas que imprilnein um carãter todo particular
ãs suas manifestações locais.
Tenho dito nesta tribuna e volto hoje a repetir, que a
violência em Alagoas tem raíZe-S llUJ>róprló aparélhõ-aeE-sta:.do, o que lhe dá uma dimensão_ seletiva que é verdadeira
ameaça ao estado de direito democrático, às gararitíã-s 'indiViduais previstas na COnStituiÇão Federal e aos direitos da pessoa
humana.
Prova insofismável desta afirmaÇão foi o recente atentado
sofrido pelo jornalista Reinaldo Cabral. ·.correspon-dente do
Jornal do Brasil em Maceió, Cabral escapou de uma armadilha
assassina no último dia 8 de abril em sua própria residência.
Todas·as evidêncías levam a crer que o atentado- felizmente fracassado, mas não elucidadO - foi executado em
represália à reportagem que o correspondente fez---publicar
no referido }ornàl, no dia 31 de março corrente, na qual fez
levantamento dos numerosos crimes cometidos por integran~
tes da polícia militar de Alagoas.
Coincidentemente, antes do atentado, o próprio comandante da PM alagoana, Coronel Nilton Rocha, prestou estranhas declarações ao programa ''Ministério do Poyo", da Rádio
Gazeta de Alagoas, onde teria chamado Cabra_l de mau alagoano, classificado o Jornal do Brasil de órgão "mentiroso" e
externado o desejo tle ver Cabral expulso de Alagoas para
a fronteira do Brasil com outro país qualquer.
_
Não quero, Sr. P~esidente- at_~ porque não possllo :provas- para isso·......;_ relacionar o comandante da PM de Alagoas
com o atentado, porém, suas declarações foram de insofismável incitamento à violência e à agres·são contra o jornalista:
que apenas cumpriu com o seu dever prOfissional.
TaiS fatos sã"o-ap-enas exemplos da subversãO do-papel
institucional dos órgãos encarregados_ çla segurança pública
em Alago-as, todos eles corroídos pela 'infiltração de elemf!n_tos
ligados ao crime organizado, pelo -vírus da impunidade, pela
inversão_ dos princípios hierárquiCos, Pelo abuso de autoridade, pela omissão e desrespeito ãs suas finalidades.
Esta subversão faz vítimas até nas :-fileiras sadias das próprias Polícias civil e militar que, na qualidade de instituições
com raízes na história e vasta folha -de Serviçós prestados
ao povo alagoano, não podem ser confundidas com a desastrada política de omissão e falta de autoridade do governo
estadual, nem com a prática da minoria de cr1ffiinos0s infiltrada em suas hostes.
--- Refiro-me, Sr. Presidente, ao assassin-3io de mais umdelegado de políCia em Alãgoas, desta vez na pessoa do policial
Márcio Aléxico, friamente executado na noite do último de
21 de abril em Macció. Pelo visto, tornou-se moda executar
delegados que desvendam crimes em meu Estado. E se até
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os delegados não estão a salvo do crime organizado e politicamente acobertado,_ imaginem os senhores 6 que Ocorre com
o cidadão comum das Alagoas.
_
Mas não só de balâs estão ameaçados <?S_ polidais qUe
-procuram cumprir com o seu dever. O coronel Benedito Cerque ii-a Leite, vem sendo objeto de -odiosa púseguição no
seio da PM alagoana pelo simples fato de haver denunciado
publicamente episódios ligados à corrupção, ao ne-potismo
e a fraudes na corporação que há_ tantos serve com máximo
de dedicação.
- Se foSSe e1encar mais- eXdrilplos desta natureza, todos
produtos de uma estrutura polítiCa que eSfi.riJ..Ula -e acoberta
_ a violência e a impunidade, ·certaMente Seria obrigado' a paSsar
horas a fio nesta_- tribuna, princip-almente para denUnciar os
efeitos desta víolência _na repressão aos movimentos sociais
e cívicoS de minha terra. ·
_
Por issO, Sr. Presidente, limito-me a saudar desta tribuna,
a che_gada ontem, a Maceió, da comissãq e~eçialm~nte designaâa pelo Sr. Ministro da Justiça e que estará encarregada
de verificar in loco toda a extensão d-6 grãvíss_imo problema
que _representa a violência em Alagoas.
Espero que o Senado da RePúbliCa e a Câmara Federai,
além dos meios de comunicação ~_a_apjni_ãO públiCa naCional,
acompanhem com ãtençãO-os trabalhos desta comissão e permaneçam solidários para com o· povo alagoano na árdua luta
a ser travada contra o crime organizado e contra a_ falência
e omissão das autoridades estaduais rio combate~ imJI>unidade
com que se mata e aterroriza a_ população alagoãna.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Humb~rto Lucena) -:- A Presidência convoca. sessã.Q extraordinária, ~ realizar-se .h:oje às
19h5min, com a Seguinte

ORDEM DO DIA .
-1-

Votação, em turno único, do Parecer n"' 73, de 1993,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a
Mensagem n' 128, de 1993, (n' 117/93, na origem), de 11
de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor FRANCISCO URBANO ARAÚJO FILHO, para
compor o Tribunal Superior do Trabalho, no c3.rgo de Su~
plente de Ministro Classista TempOrário, represehtante -dos·
trabalhadores, no triénio de 1993 a 1996.
.:_z_
Votação, em turno- único, do Parecer n"' 119, de 1993,
da Comissão de- Constituição. Justiça e Cidadania....sqbre Mensagem n' 158, de 1993, (n' 182!93, na origem), de19 de abril
do_ corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor GAL·
BA MAGALHÃES VELLOSO, para compor oTriounal Superior do Trabalho, no cargo- de Ministro Classista Temporário, representante dos empregadores, no triéniO-de 1993
a 1996, na vaga decorrente do términO da_investidura de José
Carlos da Fonseca.
·
-

-3Votação, em turno único, ·&!J Parecer n"' 120, de 1993,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania s_o_bre Men-
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sagem n• 159, "de 1993, (n' 183/93, na origem), de 19 de abril
'do corrente ano~ -pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor JURAC! CANDEIA DE SOUZA., para compor oTribunal Superior

do Trabalho,- no cargo de suplente de Ministro Classista Temporário,- repreSentante dos empregadores, no triênio de 1993
a·t996, na vaga decorrente tlo término da investidura· de Hermínio Mendes Cavaleiro.
--4-

Votação, em turno único, do Parecer n9 121, de 1993,
da Comissão de Con-:;.ti.!uic;âo, Justiça e Cídadania sobre Men-
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sagem n• 160, de 1993, (n' 184/93, na origem), -de 19 de abril
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à delibe{&ÇãQ. do Senado a recondução do Senhor
ROBERTO DELLA MANNA, para compor o Tribunal SuperiOr do Trabalho, no cargo d_e M~nistro CiassiSta Temporário, representante dos empreg-~d_çres,_ no tri~nio de 1993
a 1996, na vaga decorrente do términO de sua investidura.
-O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nada mais
havendo a tratar, ,declar.o ence.rrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 1 minuto.)

Ata da soa Sessão, em·s de maio de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura
_EXTRAORDINÁRIA,..-~Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Chagas Rodrigues
As 19 HORAS E 5 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

_Q_ Congre-s.so•Naci6Dal d~creta:

Art. 1' O parágrafo único do art. 118 da Lei n• 5.682,
de 21 de julho d~ 1971, alterado pela Lei n• 8.247, de 23
AffonSo Camar_s:o __ Albano· Franco __ Alfredo CampOs
de outubro de 199·1, passa a vig-orar com a seguinte redação:
Aluízio Bezerra_ Alvaro Pacheco __ Amir !..ando _ Aureq Mello _
." Art. 118. .. .............................................. .
Bello Parga _ Carlos De'Carli _ Carlos Patrocínio _ César Dias _
Parág;afo único .......................................... ~
Chagas Rodrigues _Cid Sabóia de Carvalho _ Darcy ~ibeiro _ . .
a). o P.~rridp que tenha eleifo, no mínimo 3 (três)
Dari? Pereira._ p~rceu CaTQ.eiro .-.PJval4?._Sllflla~ _ ~uardo ____ represent~h~~:S n·~ Câmara dos Deputados ou no Sena_do .Feder:j!_ Q,ld-_--que CQ!lte c_91p bancada C()_!nposta por,
Suphcy _ J;lcto Alvares _ Espendlão Amm _ flavtap.o_ Melo _
FrancisCo Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho_ Gerson Camata _
no mínim<;>;;__ctef;t:!lembros Qo_ Congresso Naciollal pOde- Guilherme Palmeira_ Henrique Almeida_ HumbertO LuceJ;ta _ . ~. X~ utilizar .~~~~~mbitcfnacional, em rede e. a_nualrp.ente,
Hydekel Freitas _Iram Saraiva_ Irapuan Costa JUníor _ Jarbas
p_or iniciatl~~-7~~0? _responsabi~idade ~o ~iretório NaPassarinho_ João Calmo:Q. _ Jo.ão França ,..)9ã_o ~oc~.- Jonas
..... _cwnal, ~ll:~~,}~ê:!t;ISmtssq~s d~ t~~nta~mmutos;
_
Pinbeiro _ Josaphat Marinho _José Fogaça_ Josê)'aulo Bisol_
~ __ b) ·: ............ , .. ·.·:·_ .... ,...........;::: .................... .
José Richa _José Sarney _Júlio Çampos _)únia Marise __ Jutahy
___ c~- ~a? ~~á. perm1t1?a a transmtssao de_ co.n~res~?s
Magalhães - Juvêncio Dias__ ,_ LtJvoisier .Maia - -~yy pias _0~- sessoe~,f~-~hc~s realiZadas ~o.s ano~ de_ eletçoe_s.
Louremberg Nunes Rocha _ Luçídio Portella __J.,tt~_-AIPerto
Art. 2~' . Estfl-. J-,.~i. ~ptra ~:r;n_vigor na_~ata de ~ua publiOliveira _ Magno· Bacelar _ Iy!ansueto ~e_ Lay<?r .,..._Márcio cação.
Lacerda _Marco Maciel __Mário Covas_ Marluce PiQto _Mauro
_A;rt. 39 R~.{Oi~~-~e as disposi9õe~ ~m conti_ário_.
Benevides _ Meira Filho _ Moisés Abrão _ Nabor Júnior _
Justificação
Nelson Wedekin _ Ney Suassuna _ Odacir Sqares -~Onofre
__ _- _ -··-'=-Quinan _Pedro Simqn _ ~~dro Teixeira_ Rachid Saldanha Derii . ~s moder:na,s té.ç_nicas de_ cqmul}i~a~ão e a -~rópria e~~
- Ronaldo Aragão _ Ronan Tito _ Ruy B~celar ..... Téot~nio Vilela ~~neta _te_m nos mo::;~rad_? que os programas_ pol:tlcos de radto
Filho_ Valmir Campelo __ Wilson Martins:
e te~evtsao, c~m _duraç~o de uma h<?ra, nao sao capazes ?e
atrair a atençao Çe.puvmtes _e telespectadores. Ao·contráno,
ocasionam, quas~ sempre, a insatisfação daqueles que têm
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -A lista de
no horário· nobre. de veiculação de tais programas- um dos
presença acusa o comparecimento de 72 Srs. Senadores. Hamomentos de desG-ontração e lazer.
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
A verdade é que, numa análise bem objetiva, essa insatisSob a proteção de Deus, inic-iamOs nossos trabalhos.
fação ocasiona qued~de audiência dos programas. Em outras
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1"'
palavras, o fato é .cjue um programa mais curto com audiência
Secretário.
maíor é bem m~_s. eficaz que um- programa-mais longo com
audiência merior.~- ._i •
É lido o seguinte
Por esta razão, tem o projeto o escopo de reduzir para
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 52, DE 1993
30 (trinta) minutos 9 tempo de duração dos programas polítiAltera dispositivos da Lei n~ 5.682, de 21 de julho
cos, realizados em duas transmissões anuais e somente em
de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Politicos.
cadeia nacional.
j·

.

___

__
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Com este intuito;"Stibinetembs a eievad<lapreciação de
Vossas Excelências o. preSente projeto.
_ .
.
Sala das Sessões, 5 de maio de 1993. ~Senador Altonso
Camargo.
LEGISLAÇAO CITADA -~ ~
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V- da criação e manutenção d~ instituto de doutrinação
ft ~du.cação política destinado a formar. renovar e aperfeiçoar

quadros e lideranças partidárias;
VI- da organi~a,ção e manutenção de bibliotecas de
obras políticas, sociais e econômTca!r; ··
VII -:-da edição de boleti~s ou outras publica~õ~:"S.
Parágrafo único .. · Na transmissão grauita pelas emissoras
LEI N' 5.682, DE 21 de JULHO DE 1971
de rádio e televisão dos congressos ou sessões públicas, referi(Texto consolidado)
dos no inciSo III. observar~se~ão as seguintes normas:
Lei Orgânica dos Partidos Políticos.
a) as emissoras são obrigadas a realizar, para cada um
O Presidente da República,
dos partidos, em rede e anualmente, uma transmissão de 60
Faço saber que o Congresso NaciOnal decreta e eu sancio(sessenta) minutos em cacla Estado ou Território, e duas em
·
no a seguinte Lei:
âmbito naciorial, por iniciativ-a -e· sob ·a responsabilidade dos
-- - Diretórios Regionais e Nacional~
TITULO f
b) os congressos ou sessões públicas serão gravados e_
Das Disposições Preliminares
transmitidos a partir de vinte e quatro horas depois:
Art. I' A fundação, a organização, o funcioriamento
e a extinção dos partidos. políticos são regulados por esta
Lei. (')
(25) Legislação Correlata: Lei n• 8.247, de 23-10·91, art. 118, parágrafo único,
Art. 29 os· partidos políticos, J)essoá"s jurídicas de direi~
a, I a III, e c.
to público interno, destinam-se a assegurar, no "iht,;;:resse do
c) não s·erá permitida a transmissão de congressos ou
regime democrático, a autenticidade do sistemà t:.ePresentativo
sessões_ públicas realizadas nos anos de eleições gerais, de
e a defender os direito·s humanos fundamentais, definidos
ãri1bito estadual ou municipal, nos-180_(cento e oitenta) dias
na Constituição.
- - · ·
·· ·
que· ãõtecedem as eleições e até 45 (quàienta e cinéo) dias
Art. 39 A ação dos partidos será exercida em âmbito
depois do pleito;
nacional, de acordo com seu estatuto e programa, sem vincud) na transmissão destinada à difusão do programa parti~
lação de qualquer natureza com governos, entidades ou partidário, não será permitida propaganda de candidatos a cargos
dos estrangeiros.
-eletivos sob qualquer pretexto;
Parágrafo úniCo. Os flliados a um partido têm íguais
e) cada transmissão será aUtorizada pela Justiça Eleitoral,
_
direitos e deveres.
que fará a neces-s-ária ·:requisição dos horários às _emi-ssor3:SArt. 49 Os partidos adi:J.uirein personalid3de jurídica
de ráÇio e televisãO, mediante requeriinento dos partidos,
com o registro do seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral.
co~ antecedência de_,_ pelo menos, 30 (trinta) dias da data
Parágrafo único. .O.Iif5u0al Superior Eleitoral somente
da realização do cOiigresso ou sessão pública.
autorizará o registro do partido político que tenha seu estatuto
-Art. 119. Nos iegistros do Senado Federal, Câmara dos
e programa aprovados nas Convenções Municipais. Regionais
Deputados, Assembléias Legislativas ou das Câmaras Muni~
e Nacional.
TÍTULO
dpais, o mandatário•será inscrito na Iipresenlã.Ção do partido
11
Da Fundação e do Registro dos P3rtid0s
sob... cuja legenda se 't!:legeu.
Art. 120. Com exceção -doS casos preVistOS nesta Lei,
Art. 59 Na fundação de um partido serão obrigatoriaé proibida a existência de qualquer entidade com fim político
mente .observadas as seguintes normas:
_ou eleitoral sem que haja satisfeito os requisitos legais para
I -os fundadores do partido, em núniáo nunca inferiOr·- -fiiilcionar comO.partido.
a 101 (cento e um), elegerão uma Comissão DTrétora Nacional
_Parágrafo úniCo. ·-o 'Tribunal Silperior Eleitoral e os Tff~
Provisória de 7 (sete) a 11 (onze) membros;
bunais Regionais Eleitorais, à vista de denúncia de Delegação
de partido ou representação do Procurador~Geral ou Regional. tomarão as medidas cabíveis para fazer cessar imediatamente as ações irregula"r"ês-de.que trata este artigo.
1. Constituição, art. 17 e§ :t~: livre criação de partidoS POlítico~ e autonomia
para a sua organização.
Art. 121 Os servidores das SeC"retaríiiS- dõS partidoS,contratados sob o regime de.legislai,ião_trabalhista, são seguraTíTULO XI
. dos obrigatórios do Instituto Nac.i~al de Previdência Social.
Das Disposições Gerais
Art. 118. Os partidos terão função permanente através:
TITULO XII
(")
Das Disposições Transitórias
I - da atividade contínua dos serviços- partidários, inArt. 122 a 127. (Revogados.)
cluindo Secretaria e Tesouraria;
I I - da realização de palestras e conferências.i:J.os setores
TÍTULO XIII
subordinados aos diversos órgãos de direção partidária;
Das Disposições Finais
III- da promoção de congressos ou sessões públicas para
a difusão do seu P.rograma, assegurada a transmissão gratuita,
ArL 128. o·Tribunal Superior Eleitoral baixará, ctenrro
pelas empresas de rádio e televisão;
de
IV- da manutenção de cursos de liderança política e
60 (sessenta) dias, instruções pãrã ·execução do disposto na
de formação e aperfeiçóamerito de administradores munici~
presente Lei.
pais, promovidos pelos órgãos dirigentes- naclollãl.ou regioArt. 129. Esta Lei elitrará effi Vigor na dãta .de sua
pUblicação.
·
nal;
o

e}

-

-

-·
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RevogamRse as disposições em contrário es-

I?ecialmente a Lei nn 4.740, de 15 de julho de 1965, e res~ec
tJvas alterações.
Brasília, 21 de julho de 1971; ISO~ da Independência e
83' da República. -EMÍLIO G. MÉDiél-· Alfredo Buzaid.
D021-7-71

LEGISLAÇÃO ALTERADORA
Lei 5.697, de 27-8-71, DO l"-9 (arts. 8•, 30, 44, 59 e
122 a 124).
_
·
Lei 5.781, de 5-6-72, DO 7-6 (arts. 31 a 33, 39, 53, 55,
58, 60 e 73).
.
_
Lei 5.782, de 6-6-72, DO 9-6 (arC64).
Lei 5.784, de 14-6-72, DO 16-6 (art. 39).
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t_empo de transmis:são, reduzido de sessenta para trinta
minutos;

Art. 29 Esta Lei entra em-vigor na data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasüia, 23 de o_utubro de. 1991; 170" da Independência
e 103" da República. - FERNANDO COLLOR - Jarbas
Passarinho.

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
-decisão terminativa.)
-· · ·- -·
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O projeto
lido será publicado e remetido à comissão compet'ente.
Passa-se à

LEI N' 8.247, DE 23 DE OUTUBRO DE 1991
Altera dispositivos da Lei o" 5.682, de 21 de julho
de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Políticos
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacioi:tal decreta e eu sanciono a segUinte Lei:
Art. !'? As alíneas a c c do parágrafo único do art. 118
da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971, alterada pela Lei
n9 6.339, de 1~ de julho de 1976, passam a vigorar com a
segl,l.inte redação:

"Art. 118. .. ...................... -........... , .......... ""'
Parágrafo único ....................... ~:-:._ .. :~.·-~--·····
a) as transmissões serão realizã.da:S cm rede c
anualmente, por iniciativa e Sob responsabilidade dos
Diretórios Regionais e Nacionais, ateildidas as seguintes condições:
I -o Partido que tenha eleito representante na
Câmara dos Deputados ou no Senado Federal ou que
conte com bancada composta por, no mínimo, dez
membros do Congresso Nacional poderá utilizar, em
âmbito nacional, duas transmissões de sessenta minutos, cada, facultada a divisão em quatro transmissões
de trinta minutos;
I I - o Partido que tenha eleito em cada Estado
representante às Assembléias Legislativas ou que conte
com bancada composta por cinco por cento do total
dos Deputados Estaduais, desprezada a fração e com
o mínimo de dois Deputados ou obtido um por cento
dos votos na última eleição proporcional poderá utilizar, em âmbito regional uma transmissão de Sessenta
minutos, facultada a divisão em duaS transmissões de
trinta minutos;
III- o Partido que tenha obtido um por cento
dos votos na última eleição para a Câmara dos Deputados, em cada Território e no Distrito Federal, poderá
utilizar, no âmbito respectivo, uma transmissão de sessenta minutos, facultada a divisão em duas transmissões
de trinta minutos.
b) ...............................................
n .. ·
c) não será permitida a transmissão de congressos
H

• •- . . . . . .

ou sessões públicas realizadas nos anos de eleições gerais, de âmbito estadual ou municipal, nos cento e oitenta dias que antecedam as eleições e até quarenta
e cinco dias depois do pleito, sendo, nesse_s anos, o

ORDEM DO DIA
- Item 1:
Votação, em turno único, do Requerímento n<? 428, de
1993; de autoria do Senador Mauro Benevides, solicitando,
nOs -termos regimentais, a convocação do_ Sr. Ministro da Agricultura, para prestar, perante o Plenário desta Casa, informações sobre o plano económico do Governo, na parte pertinente
~s atribuições daquele Ministério.
· Em votação.·

· ó $r. Maur~~_çene,;ides -.sr: P~e:~iíde-i}te,"peço a j;3lavia
p·arn: encaminhar.;
- OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Líder Mauro Benevides para encaminhar.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o requerimento objctiva trazer ao Senado Federal,
para um amplo debate em torno do plano económico, na
parte específica da Pasta da Agricultura, o Deputado Lázaro
Barboza, que exerce, com inquestionável proficiência, as fuil~
çóes daquela pasta ministerial. Até o momento, o Ministro
Lázaro Barboza: tem sido alvo de acusações que, de cerfa
forma, objetivam denegrir a sua efidente atuaçâo à frente
do Ministério da Agricultura.
A sua presença no plenário do Senado Federal para exposição durante os trinta minutos que o Regimei::tto lhe confere
e, posteriormente, respondendo as interpelações dos Srs. Senadores, tudo isso possibilitará a S. Ex~ deixar·muito claras
as suas intenções de estimular as políticas que estão sendo
postas em prática na sua área ministerial.
·
Portanto, esperamos que, aprovado o requerimento, o
Senado tenha oportunidade de recebe_r aqui o Ministro Lázaro
Barboza e, naturalmente, com S. Ex• discutir os assuntos pertinentes ao Ministáio da Agricultura, no que tange ao Plano
Económico do GoV_erno do Presidente Itamar Franco ..
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, será cumprida a deliberação
do Plenário.
- ---
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O Sr. Ronan Tito- Sr. PreSidente, peço a palavra para
uma comunicação urgente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Antes de
passarmos à apreciação da indicação das aut?rid~dcs, excepcionalmente, pelo caráter urgente da comumcaçao, concedo
a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.

O SR. RONAN TITO (PMDB- MO. Parauma comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, este pronunciamento não só é urgente, mas atrasado.
Anteontem, comemoramos o_ Dia do Taquígrafo. E nós, pelo
menos este modesto Parlamentar, deixamos de registrá-lo.
Como talvez seja este Parlamentar o que mais_ usa e abusa
dos nossos taquígrafos, porque, primeiro, falo muito de improviso c, segundo, sou campeão de cometer erros gramaticais,
conto sempre com a colaboração deles para corrigir o meu
português, trabalho esse feito sempre com uma exaç_ão tremenda.
Sr. Presidente, o Senador que ainda não teve a oportunidade de visitar a nossa Taquigrafia deve fazê-lo, para verificar que está muito bem equipada; que presta um trabalho
extraordinário a esta Casa; além de estar preparada para a
revisão constítU.ciórial.
QuerO dar um depoimento neste momento. Estamos fazendo uma CPI da maior importância pãi'"a o· Brasil: a CPI
da Evasão Fiscal. Dada a relevância do assunto, a cada momento sou solicitado a fornecer depoimentos a diversas autoridades; e, cada vez que recorro à Taquigraffa, fé-õho sido atendido de maneira sempre lhana, cavalheiresca e com um serviço
da melhor qualidade.
Sr. Presidente, o relatóiiõ parcial da CPI da Evasão Fiscal
é uma amostra da competência dos nossos taquígrafos, porque
não se limitaram a transcrever os depoimentos na ordem original, mas os colocaram por ordem de assunto. Com essa mágica
da tecnologia e da competência pr-ofissional, puderam elaborar
um trabalho digno de encómios.
Por isso mesmo, registrando esse dia, quero parabenizar
os nossos taquígrafos.
O "Si'. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex~ um.aparte?
O SR. RONAN TITO - Com muito prazer, Senador
Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides - Acredito que o Presidente,
com a flexibilidade com que interpreta o Regimento, não
vái negàr a nenhum de nós o rcgoz_ijo pelo transcurso do
Dia do Taquígrafo, que é eXatamCritC aquela categoria que,
integrante do processo legislativo, tem prestado, como V.
Ex~ bem ressaltou, inestimável contribuição ao funcionamento
desta Casa. Portanto, e i11esmo sem poder alongar-me em
razão dessa vedação a que V. Ex~ também alega, acredito
que, ao dirigir eSta Casa~ ofereci à Taquigrafia aquelas condições técnicas indispensáveís para que melhor pudesse atender
aos seus objetivos. Tanto assim que queril visitar a Taquigrafia
identificará não apCriás o espírifó -de equípe. que tem sido
responsável por um trabalho harmonioso c-competente, mas
visualizará computadores e outro tipo de aparelhagem que
permitem ao Senado Federal excelentemente posicionar-se
em relação à movimentação taquigráfica. Portanto, também
quero, por esse lado, ressaltar o significaQo do evento que
V. Ex• tem a grande felicidade de pór em relevo neste instante.
O SR. RONAN TITO~- Sr. Presidente, que me seja
permitido, não mais numa comunicação uigente~ mas núm
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simples pedido da palavra, criar condíções para que fique
registrado o aparte brilhante e indispensável do Senador Maui-o BeneVides, que, quando na Presidência desta ~asa,, teve
o tirocínio, o descorlino para dotar a nossa Taqmgrafta do
equipamento mais·moderno e que possibilita justamente_ esse
_trabalho, ao qual acabei de me referir.
__
O Sr. Elcio Alvares - Senador Ronan Tito-, V. Exa me
concede um aparte?
O SR. RONAN TITO -~Ouço V. Ex', Senador E leio
Alvares.
· ·
-

o Sr. Elcio Alvares - Perfilho-me também ao aparte
do Senador Mauro Bencvides e à _fala de V. Ex', para render,
em nome da Liderança do PFL, a nossa sincera_homenagem
ao corpo taquigráfiCo desta Casa.
O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, para finalizar,
eu gostaria de ressaltar não só a parte técnica, não só a tecnologia, não só a exaçã-o tlo trabalho, mas a educação, a lhaneza,
o carinho que temos recebido por parte de todos os taquígrafos
e, principalmente, das taquígrafas.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidência deseja, ao término dã iftte-ivenção do nobre Senador
Ronan Tito, já que dia 3 foi a data comemorati-Va do Taquígrafo, associar-se às palavrãs de S. Ex\ cm nome de_ toda
a Mesa e, sem dúvida nenhuma, de todos os Srs. Senadores,
porque não h<i como deixar de recoqhecer o excelente trabalho
e apoio logístico prestado à Casa pelos taquígrafos, pela Subsecretaria de Taquigrafia do Senado, hoje devidamente informatizada- graças, sobretudo, à gestão do Senador Mauro Berrevides na Presidência da Casa.
Neste momento, em nome-da Mesa e de todo o Senado,
quero cumprimentar a Taquigrafia, ~aquígrafos e taqüígrafas,
fazendo urna saudação especial à sua Diretora, Dr• Denise
Ramos de Araújo Zoghbi, que vem desempenhando a sua
missão com excelente eficiência, conforme é do testemunho
de todos os Srs. Senadores.
O Sr. Ney Suassuoa - Sr. Presidente, peço a_- palavra
para uma comünieação inãdíável.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra, para uma comunicação inadiável, ao nobre Senador
Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB - PB. Para uma comunicaçã-O iitadiáveL)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, feliz com
a aprovação do Plano de Carreira dos Servídores do Senado
Federal, gostaria de, não só elogiar o trabalho eficiente dos
taquígrafos, mas dizer, nessa minha breve interinidade, o
quanto foi rica essa experiência, como Senador da República,
quando pude perceber a alta qualificação do nosso corpo funcional. Esta realidade é desconhecida por aqueles que não
vivem o cotidiano do Legislativo Federal, que não utilizam
os serviço~ dos seus servidores c pão podem, assim,Jcstcmunhar suã dedicação e sua sólida formação profíssíonal.
Nesta minha breve interinidade, como dizia, surpreendi-me particularmente com o alto nível dos trabalhos desenvolvidos pelos assessores legislativos, que, em todas as tarefas
por mim requeridas- muitas delas de_elevada complexidade
-puseram à prova sua competência profissional, seu aprimoramento intelectual e seus conhecimentos específicos. Aliás, por ter sido sempre atendido dentro da melhor
expectativa pela Assessoria do Senado Federal, sinto-me no
dever de consignar que os assessores_ legislativos desta Casa,
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pelo trabalho que desempenham e, por correlação com -atividade idêntica exercida em outros 6fgãos e_ o_utras esferas do
serviço público, estavam em situação desvantajosa. Lembro
ao Sr. Pre~idente e aos Srs. Senadores que OS ·assessores do
Judiciário, do Tribunal de Contas da União c de vários órgãos
do Poder Executivo fazem jus a vencimentoS equivalentes
ao nível de DAS-5, enquantO os assessores legislativos não
percebiam mais que os rendimentos correspondentes ao nível
de DAS-3.
Digo, Sr. Presidente, com toda a tranqüilidade, que este
Plano veio fazer justiça, principalmente porque- não- trouxe
nomeações nem elevaçãO desproporcional de salários, trouxe,
sim, juStiça. Por isso, quero me cOngratular com os taquígrafos, com a Assessoria, com todos os que prestam serviço aos
Senadores e que, nessa minha interinidade, demonstraram
a sua eficiência.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Ney Suassuna, o Sr.
Humberto LucC?na, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada-pelo Sr. Cha-gas Rodrigues, 1
Vire-Presidente.
--- - -- Durante o discurso do Sr. Ney Suassuna, o Sr.
Chagas Rodrigues, ]" Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, Presidente.
1
'

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidência insiste com os Srs.- Senadores que se encontram em
seus gabinetes e em outras dependências do Senado para que
compareçam ao plenário a fim de podermos iniciar a apreCiação do nome das autoridades indicadas para compor o Tribunal Superior do Trabalho.
As matérias constantes dos itens 2 a 5 da pauta da Ordem
do D"ia da presente sessão, -de acordo com o disposto no art.
383, alínea g e h do Regimento Interno, deve"rão ser apreciadas
em sessão pública, sendo a votação procedida por escrutínio
secreto.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 2:
Votação, em turno único, do Parecer n"' 73, de
1993, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n' 128, de 1993 (n" 117/93 na
origem), de 11 de março do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Francisco Urbano
Araújo Filho, para compor o Tribunal Superior do
Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Classista
Temporário, representante dos trabalhadores, triênio
de 1993 a 1996.
A discussão da matéria foi encerrad-a em sessão anterior.
Passa-se à votação que deverá ser procedida por escrutínio secreto.
_
Solicito aos Srs, Senadores que ocupem os seus lugares.
Faltam apenas dois Srs. Senadores para completar o quorum necessário à apreciação da matéria.
Neste momento, há 72 Srs. ·senadores presentes na Casa.
Os Srs. Senadores já podem votar.
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(Procede-se à votação.)
VOTAM OS SRS. SENADORES:

Aluízio Bezerra
Álvaro Pacheco
AmirLando
Bello Parga
César Días-Chagas Rodrigues
Dario Pereira
Dirceu Carneiro
Eduardo Suplicy
Elcio Álvares
Francisco Rollemberg
GaribaldiAives Filho
Guilherme Palmeira
Iram Saraiva
João Calmon
João França
João Rocha
Jonas Pinheiro
José Fogaça
Júlio Campos ·
Jutahy Magalhães
Juvêncio Dias
Lavoisier Maia
Levy Dias
Louremberg Nunes Rocha
Lucídio Portella
Magno Bacelar
Mansueto de Lavor
Marluce Pinto
Mauro Benevides
Moisés Abrão
Ney Suassuna
Paulo Biso!
Pedro Simon
Pedro Teixeira
Ronaldo Aragão
Ronan Tito
Ruy Bacelar
Teotünio Vilela Filho
Valmir Carnpelo

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Tem V.
Ex~ a palaVra.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, se me permite V. Ex',
neste momento sei que temos alguns Srs: Seiiadores rioS-seus
gabinetes --acaba de chegar o Senador Juvêncío Dias, Sena~
dor pelo Pará, que_ muito honra esta Casa e a abrilhanta com
sua presença. Como se trata de quorum qualificado, faço um
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apelo aos colegas Senadores que se encontram em seus gabinetes ou dando entrevistas nos corredores, para que acorram
ao ~lenário, a fim de que tenhamos um quorum satisfatório
para votar essa matéria, ,que requer quorum qualificado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidência vai proclamar o resultado.
Votaram SIM 38 Srs. Senadores; e NÃO 3.
Total de votos: 41.
Aprovada a indicação.
O SR. PRESIDENTE (Humbertro Lucena)- Item 3:
Votação, em turno único, dO_ Parecer n9 119, de
1993, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
sobre a Mensagem n' 158, de 1993 (n' 182193, na origem), de 19 de abril do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor GALBA MAGALHÃES
VELLOSO, para compor o-Tribunal SuperiOr do Trabalho, no cargo_ de Ministro Classista Temporário~ re~
presentante dos empregadores, no triêriio de 1993 a
1996, na vaga decorrente do término da investidura
de José Carlos da Fonseca.
A discussão da matéria foi encerrada em séSSãO anterior.
Passa-se à votação, que deverá Se{ proCedida em escru~
tínio secreto.
O Sr. Ronan Tito --Sr. Presidente, não haverá encamí~
nhamento?
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Ronan Tito, para enCaminhar.
O SR. RONAN TITO (PMDB -MG. P~ra encaminhar.
Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, gostaria de dar um testemunho, pois o
Dr. Galba Velloso é mineiro de Belo Horizonte, foi vereador
à época da resistência, no MDB, é elemento atuante na comunidade e tem todos os títulos que são necessários para creden~
ciá-lo para o cargo.
Peço aos companheiros que votem "sim" para ct Dr. Galba Velloso.
O Sr. Ney Suassuna - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Tem V.
Er a palavra para encaminhar.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quero comunicar
que na entrevista, na Comissão de Constitt,J.ição, JU.st1Ça e
Cidadania, o Dr. Galba Velloso saiu-se muito bem. Acredito
que vai ser um juiz brilhante.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se
à votação.
Os Srs. Senadores já podem.Votar.
(Procede-se à votação.)
VOTAM OS SRS. SENADORES: -

Aluízio Bezerra
AmirLando
Bello Parga
CêsarDias
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Chagas Rodrigues
Dario Pereira
Dirceu Carneiro
Eduardo Suplicy
Elcio Álvares
Francisco Rollemberg
Garibaldi Alves Filho
Guilherme Palmeira
Iram Saraiva
João Calmon
João França
João Rocha
Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
Josê Fogaça
Júlio Campos
Jutãliy Magalhães
Juvêncio Dias
Lavoisier Maia
Levy Dias
Louremberg Nunes Rocha_
Lucídio Portella
Magno Bacelar
Mansueto de Lavor
Márcio Lacerda
Marluce Pinto
Mauro Benevides
Moisés Abrão
Ney Suassuna
Paulo Bisol
Pedro Simon
Pc;;:dro Teixeira
Ronaldo Aragão
Ronan Tito
Téotônio Vilela Filho
ValrnirCampelo

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidência vai proclamar o resultado.
Votaram SIM 40 Srs. Senadores; e NÃO 1.
Total de votos: 41
Aprovada a indicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 4:
Votação, em turno único, do Parecer n9 120, de
1993, da Comissão de Constituição, Justiça e Cid"adania
sobre a Mensagem n' 159, de 1993 (n' 183/93, na origem), de 19 de abril do corrente ano. pela qual o Senhor
Presidente da República submete à delibera_ção do Senado a escolha do Sr. JURA C! CANDEIA DE SOU-ZA--,-·para com poro lnbunal 'SUperi6!dO- Trabalho,
no cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário,
representante dos empregadores, no triênio de 1993
a 1996, na vaga decorrente do término da investidura
de Hermínio Mendes Cavaleiro.
A discussão da matéria foi encerrada em_sessão anterior.
Passa-se à votação, que deverá ser realizada em escrutínio
secreto.
oS Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
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(Procede-se à votação.)
VOTAM OS SRS. SENADORES:
Aluízio Bezerra
Álvaro Pacheco
AmirLando
BeUoParga
César Dias
Chagas Rodrigues
Dario Pereira
Dirceu carneiro
Eduardo Suplicy
Elcio Álvares
Francisco Rollemberg
Garibaldi Alves Filho
Guilhernie Palmeira

Iram Sai--ãiVa João Calmon
João França
João Rocha
Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
José Fogaça
Júlio Campos
Jutahy Magalhães
Ju vêncio Dias
Lavoisier Maia
LevyDias
Louremberg Nunes Rocha
Lucídio Portella
Magno Bacelar
Mansueto de Lavor
Márcio Lacerda
Marluce Pinto

MauroBenevides
Moisés Abrão
Ney Suassuna
Paulo Bi-sol

Pedro Siffion
Pedro Teixeira
Rona!do Aragão
Ronan Tito
Ruy Bacelar
Teotônio Vilela Filho
Va!mir Campe!o
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) .:___ A Presidência vai pioclamar o resultado. _
. _
Votaram SIM 42 Srs. Senadores.
Houve uma abstenção.
Total de votos: 43.
Aprovada a indicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto ·Lucena)- Item 5:
Votação, em turno único, do Parecer n~ Ul, de
1993, da Comissão de Constituição; Justiçá e Cidadania
sobre a Mensagem n' 160, de 1993 (no !84/93, na orí-
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gem), de 19 de abril do corrente ano-, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Se. nado recondução do. Senhor ROBERTO DELLÃ.
MANNA, pãra compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro ClassistaTemporário, repre_-- serltante dos empregadores, no triénio de 1923 a 1996,
- na vaga decorfente do términO de sua invest,idura.

a

A discussão da matéria foi encerrada em sessão anterior.
_ Passa-se à vo1~ç_~o, que deverá ser procedida em escrutínio secreto.
Peço aos Srs. Senadores para que ocupem os seus lugares.
~ÇlSr.

Ney Suassuna- Sr. Presidente, peço a palavra

para encaminhar a- votaçã-o.
. O SR. PRESIDJi:NTE (Humberto· Lucena) a palavra ao nQbre Senador.

Concedo

OSR. NEY SUASSUNA (PMDB -PB.1'ara encaminhai.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, foi uma sabatina
onde o indicado se saíu extremamente com grande brilho.
Por essa razão todos nós devemos votar "sim''.
- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _:__Os Srs. Senadores já podem·votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM OS !IRS. SENADORES:

Ái varo Pacheco
AmirLando
Bello Parga
César Diâs
Chagas Rodrigues
'Dario Pereira
Dirceu Carneiro
Eduardo Suplicy
Elcio Álvares
Francisco Rollemberg
Garibalcíí Alves Filho
_ Guilherme Palm~ira
Iram Saraiva
João Calmon
João França
João Rocha
Jonas Pinheiro
Josap&at Marinho
José Fogaça
Júlio Campos
Jutahy Magalhães
Juvêncio Dias
Lavoisier Maia
.
_LevyDias ..
Louremberg Nun~s Rocha
Lu_cídj_o _Portella
Magno Bacelar
Mansueto de Lavor
Márcio Lacerda
Marluce Pinto
Mauro Benevides
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--------~·--·-----~--~--------~----~~-----~-=~~~

---2- PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 48, DE IW3
(Em rcgimt.! de urgência nos termos do .art. 33ó, "c''. do
Regimento Interno
Discuss<1o, cm turno único, do' Projt!to de Lei da ü.tffiara
- n" 48, de 1993 (n" ~.49-S/93, na Casa de origc_q1)_,dc ~niciativa
-do Senhm Presidente da República, que altera dispositivo
da Lei n'' 8.078, de 11 de setembro dt! 1990. que "dispõe
sobre a proteção do consumidor c dá outras providências".
(Dependendo de Parecer.)

Moisés AbrãoNey Suassuna

Paulo Biso!
Pedro Simon
Pedro Teixeira
Ronaldo Aragão
Ronan Tito
Ruy Bacelar
Teotôtflo Vilela Filho
Valmir Campelo

-3O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

A Presi-

dência vai proclamar- o resultado.
Votaram SIM 40 Srs. Senadores; e NÃO 2.
Não houve abstenções.
Total de votos; 42.
Foi aprovada a- indicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidência comunica aos Srs.- Senadores que; tCndo em vista o
prosseguimento até a esta hora, da sessão ordinária da Câmara
dos Deputados, rcsolveu_cancelar a sessão conjunta do Con-

gresso Nacional antt:riormente marcada para hoje à noite e
convocar urna outra a realizar~se amanhã,- dia 6 cte maio,
às 10h30rriin, no plenário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vaí _encerrar os __ trabalhos,
designando para a sessão ordinária de al_!lanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N· R, DE 1993
(Incluído ~m On.k:m do Dia, nos termos Jo art. 353,
parágrafo único. do R~gimL;nfo-It_:tterno)
Discussão. em turno único, do Proj!.!to dt:_De_c_reto Legislativo n" 8, de 1993 (Íl'' IR9/92, na Cârnàra doS_ Deputados),
que aprova o ato que outnrga l:Onccssão à Rc.iJio Alvorada
Ltda., para explorar serviço Je radiodifusão sonora em onda
média na Cidade. de Cruz das__Almas, E:-,tado da Bahia. (Dt.!pendendo de Pan.!Ct:.L)

0FÍCIO N' S/31, DE 1993
u~gência, nos tt!rmos Jo art. 336, "'c", l)o
- --_Regimento I_nt~rno.)

(Em regime de

-ofício n" S/31, de 1993. atravé:-. do qual o Governo- do
Estado da Bahia solicita autorização para oferecer garantias
à Empresa Bahiana de Ág':l:~ c_ Sª_neamcnto S.A.- -_ EMBA»
SA, a n:::;peito de opcraç<.i.o de crédito externo. (Dependendo
de Parecer.)
o

-4-

--

Votação, çm turno único, do Projeto de Lei do Senado
n" 40, de 1992-Complcmcntar. de autoria do Senador José
Eduardo, qut.! regulamenta dispo:-.itivos constitUcionais que
enunciam normas sobre os pagamentos pelo Poder Público
a seus fornecedores de bens c _serviços, us::;im como a cxccu~
tores de obras, e dá outra!> providências. tendo,
PARECERES sob n" 266 e 369, de 1992, da Comissão
-de Assuntos Económicos, 1~ pronunciamento: favorável
ao Projeto, com emendas que apresenta de no' 1 a 3-CAE;
2" pronunciamento: contrário às Eme-ndas oferecidas perante
a Mesa.
- 5 - c::--Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n" 17, de 1991. de alJtoria do Senador Pedro
Simon e outros Senadores, que dá nova rc-dação ao inciso
fi do art. 40 ela Constituição Federal.

O SR. PRESIUENTE (Humberto Lucenã)----: Está encçr-:_
rado\ a s~ss~1o.
( Let'anta-se a J.essiio às 19 horas e ../5 minutos.)

República Federativa do Brasil
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SEÇÃO 11

A.NO XLVIII- N"75
··-·-

_SEXTA-FEIRA, 7 DE; MA!O DE 19_'13 .

------~~~~---'-~~~'--'--~-'-'-------"="-~

~RA.SÍLIA - DF

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 s·eguinte
RESOLUÇÃüN'41, DE 1993
Autoriza o Governo do Estadode Santa Catarina ,a oferecer garantia à operação
de crédito a ser realizada entre a Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento- CASAN,
e o Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro da União, no valor de
Cr$1.574. 739.400.000,00, destinada ao financiamento do Programa de Modernização do Setor
de Saneamento- PMSS, naquele Estado.
O Senado~Federal resolve:
Art. l" É Q~ GQverno do Estado de Santa Catarina autorizado a oferecer garantia à operação de
crédito a ser realizada entre a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento ---: CASAN e o Banco
do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro da União, no valor de Cr$ 1.574.739.400.000,00 ~(um
trilhão, quinhentos c setenta c quatro bilhões,_sete,ccntos e trinta e nove milhões e quatrocentos mil cruzeiros),

equivalentes a US$79.300,000.'00 (setenta e Iióve milhões e _trezentos mil dõlares) em 26 de fevereiro de
1993.
~
Parágrafo unicõ. Destinam-se os recursos referid~; ~o caput deste artigo ao financiamento do Programa
de Modernização do Setor de Saneamento, no âmbito do Ministério do Bem' Estar Social, naquele Estado,
dentro do contrato de empréstimo externo firmado entre a República Federativa do Brasil c o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, autorizado pela Resolução n" 47, de 1992,
do Senado Federal.
Art. 2"_ As condições finanCeiraS básicaS da operação a sei garantida São as seguiilics_:_
a) valor pretendido: Cr$1574.73.9.400.000,00 (equivalente a US$79,300,000.00) em 26 de fevereiro
de 1993;
b) prazo para desembolso dos recursos: até abril de [998;
c) juros: pagos semestralmente sobre o principal das retiradas c do valor restante do empréstimo,
a uma taxa para cada trimestre, equivalente aos Custos dos Empréstimos Qualificados (em torno de 7%
ao ano) dctc.rrtünãdos de acordo com o trimestre anterior, mais 0,5% ao ano;

_ _

_ ·- __ _

d) con1issão de compromisso: 0,75% ao ano, pagos a- eada seis meses sobre o valor do principal
do emprésiiino que ·nãb tiver sido retirado;_____
___ _ _ __
_ _
- -- - -e) taxa de serviço: 0,2% ao ano, incidente sobre as quantias retiradas, pagável ao agente financeiro

(Banco do Brasil S.A.);
~
~
_
t) garantia: Parcelas do Fundo de Participação dos Estados- FPE;
g) destinação dos recursos: Projeto de Modernização do Setor de Saneamento - PMSS;
h) condições de pagamento:

• •
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EXPEDIENTE
CI!NTRO ORAP!CO DO SI!NADO PI!DERAL
MANOEl VILELA DE MAGALHÃES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Diretot.OetaJ. do Scudo Pe4eral
. AGACJELDASILVA MAk\

Iaprt1110 1ob rapouabi.lktl.de da Meu. do Seaado P.UnJ

Oirecor Eac:lltrvo
CARLOS HOMERO VIEIRA S lN A
Dirctor Adaiadtrauvo
I. CU CARLOS BASTOS
Dira~or

ASSINATURAS

Selles1ral .............................-··-···---·-··~·~··'--·-··~·····-···--Cr$ 70JXXl.OO

ladutnal

PLORIAN AUGUS'IU COtlTINHO MADRUGA

Diretor Adjuto

-do principal: em parcelas semestrais, vencendo a primeira em outubro de 1997 e a última cm
abril de 2007;
_._.dos juros e cOmissõcs:--sCrilestralmente, sendo paga a primeira parcela no primeiro semeStre de
1994.
.
Art. 3' A autorização concedida por esta ResoluÇão deverá ser exercida no prazo de duzentos e
setenta dias a contar da data de slÜ! publicação:
Art. 4'' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de maio de 1993. - s·enador Humberto Lucena, Prcsídcnte.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art.
48, item28, do Regjmeilto Intern?, promulgo a seguinte
_, _c~. __ •·
(*) RESOLUÇÃO N• 42, DE I99.3
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos servidores do_Senado Federal, e dá outras
providências.

+

.

- . .

. .- .--

1 ('") Ser_á publicada em Suplemento à presen:t~_çdiçáo.

SUMÁRIO
I - ATA DA 8!• SESSÃO, EM 6 DÊ MAIO DE 1993
1.1-ABERTURA
1}-EXPE~IENTE

1.2.1 - Aviso do Ministro da Fazenda

.

-N\'296!93, -en~rhihbiindo irif<;>tníáções sobre os:cjue~

sttos constantes do Requerimento n9 _17/93. de autoria do
Senador Gilberto Mir,anda.
- '
1.2.2 - Parece~s
Referentes às seguintes matérias: .
-Projeto de Le1 do ~enado•n'· il2, de 1992, que
''dispõe sobre a concessão ·gratuita de,t<).lpnários de chequesa todos os funcionários públicos e autárquicos que perce-.
bam seus rendimentos através de depóSitos em conta no
Banco do Brasil S/A. ou na Caixa E.CoDóiDicà Feder3J.''.
-Projeto de resolução n~ 2, de-1991, que .. dá nova
redação a dispositivoS-da Resolução n" 58, cte 1990".

-Projeto de-Lei dá Câmara no 14, ile 1993, que ··cancela débitos para com a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca_:_ SUDEPE, e dá outras_providências'' ..
- Profelo de Lei do Senado n' 329, de 1991, que
'"dispõe sobre convênioS entre a Petrobrás e suas subsidiáriaS-e as concessionárias de distribuição de energia elétrica
para eletrificaÇãõ rural nos municípios onde se efetuem
as operações previstas no art. 27- da Lei" n° 2.004, de 3 _
de outubro de 1953., e dá outras providêncías".
-"'Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 91, de 1990 (n' 1.480/89, na Casa de origem), que
."dispõe'- sobre os Juizados Especiais-~CíVeis e -cnminais.
(Red~ção do vencido para o turno suplementar).

1_._2.3- &equerinlentos
- N\' 445/9J, de autoria do Senador Francisco Rollemberg, solicitando licença dos trabalhos da Casa, no dia
7 de maio de 1993. Aprovado.
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- N~> 446/93, de autoria do Senador Moisés Abrão,. __ do_ último domingo, intitulado Marcas do Passado sobre
solicitando sejam considerados como licença autorizada
malverSação de verbas públicas.
os dias 15, 18, 22, 25 e 26 de janeiro/93; I•, 5, 10, 19,
SENADOR MAGNO BACELAR - Transcrição,
25 e 26 de fevereiro/93; 1", 5, 8, 12, 15, 16, 19, 22, 26
nos Anais, do artigo Anatomia do Golpismo publicado no
e 29 de março/93 e 30 de abril/93, pelo motivo exposto.
jornal Momento Político.
Aprovado.
SENADOR DIV ALDO SURUAGY - Considera1.2.4- Ofícios
ções a respeito das ações governamentais de ajuda ao Nordeste.
- N' 001/93, do Presidente da Comissão de Serviços
de Infra-Estrutura, comuniCando a rejeição do Projeto de
-1.2.9- Leitura de pro~eto
Lei do Senado no 329/91, que "dispõe sobre convênios
entre a Petrobrás e suas subsidiárias e as concessionárias
Projeto de Lei do Senado_n~ 53, de 1993, de autoria
de distribuição de energia elétrica para eletrificação rural
do Senador Lavoisier Maia, que determina que o concurso
nos municípios onde se efetuem as operações previstas
vestibular envolverá exclusivamente a avaliação sem discino art. 27 da Lei n<? 2~004, de- 3 de _outubro de 1953~ -e- - ~ Pllrlas-pe!tinentes à área do conhecimento afim com o curso
dá outras providências".
--superior"objeto da opção do _candidato, e dá outras provi-No:> 019/93, do Presidente da Comissão de Assuntos -dências.
Económicos,- comunicando a rejeição do Projeto _d_e Lei
1.2.10- Requerimentos
do Senado no:> 032192, que "dispõe sobre a concessãO gratuita
de talonário de cheque a todos os funcionários públicos
- N9 448/93, de autoria do Senador Cid Sabóia de
e autárquicos que percebam seus rendimentos através de
Carvalho. solicitando ~ çonvocação do Ministro da Fazendepósitos em conta no Banco do Brasil S/A ou na Caixa
da, a fim de que, perante O- Plenário, preste informações
Econômica Federal.
sobre empréstimos concedidos ao Equador e ao Peru.
1.2.5- ComunicaÇão da Presidência
- N• 449/93, de autoria do Senador Nelson Wedekin,
Abertura de prazo de cinco dias úteis para interposlç-aõ · solicitando sejani encaminhad-as ao Ministro das Minas e
Energia as solicitações que especifica.
de recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que os Projetas de Lei do Senado n'' 329/91 e 032/92,
- N9 450/93, subs_crito pelo Sr. Darcy Ribeiro e out!:_OS_
sejam apreciados pelo PlenáriO~
-- Srs. Senadores, e por S. Ex~ justificado da Tribuna, que
propõe a criação de Comissão Senatoriâl Tempurária para
1.2.6- Requerimento
elaborar Um Programa Decenal de Salvação do Nordeste.
- N9 447/93, de autoria do Senador Marco Maciel,
1.3-0RDEM DO DIA
solicitando a transcrição, nos Anais-.do Senado, do artigo
Imagens de uma vida de autoria do_escritor Antônio Carlos
Ofício n• S/31, de 1993, através do qual o Governo
Villaça, publicado no Jornal do Brasil, de 3 de maio do
do Estado da Bahia solicita autorização para oferecer gaano em curso, no qual tece brilhante, lúcido e comovente
rantias à Empresa Bahiana de Água e Saneamento S.A.
necrológio do Acadêmico Américo Jacobina Lac_ombe, ex- EMBASA, a respeito de operação tie crédito externo.
membro da Academia Brasileira de Letras e ex-Diretor
Aprovado, após parecer de Plenário da comissão compeda Fundação Casa de Rui Barbosa, onde realizou excelente
tente, nos termos do Projeto de Resolução n 9 40/93, tendo
trabalho.
usado da palavra o Sr. Jutahy Magalhães. À Comissão
Diretora para redaçáo firial.
1.2. 7 - Comunicações da Presidência
Redação final do Projeto de Resolução n' 40193. Apro-Abertura de prazo por cinco sessões-ordinái'üts para
vada. À promulgação.
oferecimento de emendas ao Projeto de Lei da Câmara
Projeto de Decreto Legislativo n• 8, de 1993 (n' 189/92,
n• 14, de 1993 (n" 7.128/86, na Casa de origem i, lido anteriormente.
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Alvorada Ltda, para explorar serviço
- Prejudicialidade do Projeto de Resolução n" 02191,
de radiodifusão sonOra em onda média na cidade de Cruz
devendo ser incluído em Ordem do Dia oportunamente.
das Atinas, Estado da Bahia. Aprov~dÕ, após parecer de
Plenário da comissão -competente, tendo usado da palavr~
1.2.8- Discursos do Expediente
o Sr. J utahy Magalhães. À Comissão Diretora para redação
SENADOR EDUARDO SUPL!CY- Defesa da Mifinal.
nistra Luiza Erundina em face do resultado do Relatório
B.edação fin~l do Projeto de Decreto Legislativo n"
do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, rejei_8/93._ Aprovada. A promulgação.
tando as contas de sua administração referentes ao exercício de 1991. Resposta recebida do Miiiistro das _Minas
Projeto de Lei da Cãmara n• 48, de 1993 (n• 3.498/93,
e Energia ao Requerimento no 147/92, de autoria de S.
na -casa de origem), 'qu~ altera dispositívo -da Lei 11~ ~.078,
Ex• sobre aquisiçãO de equipamentos pc::Ia Eletrosul para
de 11 de setembro de 1990, que dispOe sobre a proteção
as Usinas de Jorge Lacerda IV e Ijacuí.
do consumidor e dá outras providências. Aprovado, após
SENADOR GUlLHERME PALMEIRA- Trans- parecer de Plenário da comissão competen!e. tendo usado
da palavra o Sr. Cid Sabóia de Carvalho. A sanção.
crição, nos Anais da Casa, do editorial do Jornal do Brasii,
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Projeto de Lei do Senado n' 40, de 1992-Complementar, que regulamenta dispositivos constitUcionais que
enunciam forne_cedorcs de bt::ns e serviços, assim como
a executores de obras, e dá outras providencias. Votação
adiada, para o dia 11-5-93, nos termos do Requerimento
n~ 452/93, lido e aprovado nesta opo-rtunidade.

1.3..2.- Ç~mu~icações da Pr~idência
Término do prazo para apresentação de emendas às
seguintes: matérias.
-Projeto de ResOlução n" 33, de 1993, que rerratifíCa
· a Resolução n" 54, de 1992, dO Senado Federal, que autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação
de crédito no valor equivalente a até US$80,000,000.00
(oitenta milhões de dólares norte-americanos), junto áo
Banco Interamericano de Desenvolvimento....:.... BJD, d~sti
nada ao financía-mcnto do Programa de Modernização Tec. nológica da Agropecuária na Região Ceíitro·---sut, sendo
que ao mesmo· não foram o(erecidas emendas.

Proposta de Emenda à Constituição n~ 17, de 1991,
que dá nova rcdação ao inciso II do art. 40 da Constituição
Federal. Votação adiada para o dia 7-6-93, nos termos
do Requerimento n" 453/93, lido e aprovado nesta oportunidade.

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR JONAS PINHEIRO- Rebatend"o" campanha de setores da imprensa contra o Congresso Nacional.

-Projeto de.Resolução _n~ 34, de 1993,-cj_ue- autOriza
o Governo do Estado ·do Rio Grande do Sul a emitir e
colocar no mercado, através de ofertas ·públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul
- LFTRS, destinadas ao giro de 90% das 56.063.102
LFTRS, vencíveis no primeiro ~emestre de 1993. sendo
que ao mesmo não foram oferecidas emendas.

SENADOR JÚLIO CAMPOS- Aniversárió âe nascimento do Marechal Rondon.
SENADOR NEY SUASSUNA- Notícia veiculada
na imprensa sobre o título Escola para ensinar moral a
respeito de declaração de Dom Paulo Evaristo Arns .. Projeto de Lei de autoria de S_. Ex~. que formalizará junto
à Mesa, estabdecendo normas a serem observadas para
os candidatos a cargos públicos elcth-:os de Pres_idente e
Vice-Presidente da República, Governador_ e Vice-dOyernador de Estado e Prefeitos e Vice-PreEeítos Municipais
e dá outras providências.
SENADOR ALUIZIO BEZERRA- Realização da
s~ Assembléia do Parlamento Amazô_nico.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Oportunidadeda criação do Programa Nacional de Atenção Integral
à Criança e ao Adolescente (PRONAICA)"
SENADOR NELSON \VEDEKIN -Apelo ao Governo Federal no sentido da imediata liberação dos recursos
necessários às obras de reativaçãQ. .d_o porto de Laguna

-se
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Término do praz.o para int~rposição de recurso, no
sentido de inclusão em Ordem do Dia, do Projeto de Lei
do Senado n' 170, de 1991. que altera a reàação do artigo
14 da Lei ne 7.713, de 22 de setembro de 1988, apreciado
conC_lusivarn·ehte pela ComisSão de_ Assuntos Económicos.
À Câmara dos Deputados.
1.3.3-:- Designação da Ordem_ do Dia da 'pr?~iina sessão

1 A - ENCERRAMENTO" ..
2- SECRETARIA-GERAL DA MESA

Resenha das matéri~s aPreêi3.das de 1" a 30-4-93.

·

SENADOR RUY BACELAR"'--- 89" Conferência da
União Interparlamentar realizada em abril último·, na ddade de Nova Delhi, Índia.
·
·· "
SENADOR ODACIR--sCJARES" ~ Viabilidade do
Plano AgropecuáriO e- Florestal de Rondônia- PLANAFLORO.
. .
. .
SENADOR LUIZ ALBERTO-OJ..IVEJRA _:_.G!eve
dos magistrados do P~r.aná e nota 9fic::i~ü da categoria sobre
-a paralisação.

1

3.'-- PECÚLIO DOS SERVIDORES DO SENADO FE. DERAL, CEGRAF E PROSADEN
• • • • Bat3.0Cete dC~OnStfa:tiVCJ di i_CC;eihl. é despesa ~perío. éio'1'-i 'a 3f-12-9L
" ." ----- ·-- '· " " ·
• -

f

-

•

'

•

'

-

~

4- MESA DIRETORA
5 - LÍDERES E VICE-LÍDilRES DE PARToJOS

6 ~ COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

. i>IE:Í'/TE:S . .. . . . .

.

•

. . . . "" - •..•

Ata da 81 a Sessão, em 6 de maio de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária,· da 49•Lf:gislatura
Presidência dos .S~s. Chagas Rodrigues, Júlio Çampds e Lucídio Portella
Carlos Pwoclnio _ Cqagas Rodrigues_ "Cid Sabóiade Carvalho_
~M_cy _Ribeiro __ Elcio Ál.vares -.- '11~'-:iano M~l<J--- f~cisco
Rollemberg _ Garibaldi Alves_ !'ilho _ OersoJI "Camata _
Affonso Camargo _ _Alfredo Campos _ Aluízio Bezerra __ _G~ilhenne Pi\lmeira . .,.. H).lrqb_ert9_ Luç~na _- ..Hydelc~l.freitas .Álvaro Pacheco _ Amir LanÇo _ Bello Parga _ Beni Veras _ Iram Saraiva _ Jarbas P~sarinho· ~ JOão- câlm_On _João França.-_
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
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Jo~o

Rocha_ Josaphat Marinho _Jose Fogaça_ José Paulo Biso!
_ José Richa _ Júlio Campos _ Júnia Marise _ Jutahy Magalhães
_ Juvêncio Dias _ Lavoisier Maia _ Levy Pias _ Louremberg
Nunes Rocha _ Luc!dio Portelia _ Luiz Alberto Oliveira _Magno
Bacelar_ Mansueto de Lavor _Márcio _Lacerda _Marco Maciel
_ Mário Covas __ Mailuce PiQ.to _ Mauro Benevides _ MOisés
Abrão _ Nelson Wedekin _ Odacir Soares _ Onofre Quinan _
Pedro Simon _ Rachid Saldanha Derzi _- Ronaldo Aragão _
Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ...:... A lista de .
presença acusa o comparecimento de 52 Srs. Senãdofes. -Ha·
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniciamos riossos-·trabalhos.
O Sr. 19 Secretário procedeiá-à leitura do ExPe-díente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
AVISO DO MINISTRO DA FAZENDA
Aviso n' 296/93, de 29 de abril último, encaminhando
informações sobre os-quesitos const:intes do Requerimento
n9 77, de 1993, de autoria do Senador Gilberto Miranda.
As informações foram anexadas ao Requerimento,
que vai ao arquivo, e encaminhadas -cópias ao Requerente.
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Entendemos que o assunto não se Situa- rió nível de uma
Lei, inclusive por atingir apenas o Banco do Brasil S/A e
a Caixa Económica Federal, bancos oficiais que são, o que
permitiria a regulamentação através de norma do Banco CentraJ. ou no próprio âmbito daquelas instituições.
Além disso, as características (j_e abrangência e relativa
imutabilidade da lei, não recomend~m sua utilização para
dispor sobre um assunto de caráter operacional, o qual fatalmente necessitará reviSão periódica, mais demorada, no caso
de uma lei.
·As diversidades de salários, situ-ações e aspirações dos
diversos segmentos do funcionalismo público e autárquico,
recomendariam, por outro lado. uma concessão de caráter
menos geral. Nesse sentido, cabe sugerir que aos sindicatos
representantes daquelas categorias competiria negociar com
o Banco do Brasil S/A e a Caixa Económica Federal, diretamente, ou através do Banco Central, conforme o caso, as
reivindicações específicas.
Diante dos argumentos acima, somos de parecer contrário
à aprovação do Projeto de Lei do Sena9o n9 32, de 1992.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1993. -João Rocha,
Presidente - Esperidião Amin, Relator - Magno Bacelar
- -Elcio Alvares - Jonas Pinheiro - Mansueto de Lavor
- Henrique Almeida - Eduardo Suplicy - Bello Parga Meira Filho - Ronan Tito - Mál-io Covas - João Calmon
- Cal-los Patrocínio.
-PARECER N• 131, DE 1993
Da cõlniSsão de·AssUDtos Écoitômicos sobre o Projeto de Resolução n~ 2, de 1991, que "dá nova redação
a dispositivos da Resolução n~ 58, de 1990".

PARECERES
PARECER N• 130, DE 1993
Da Comissão de Assuntos Económicos sobre o Projeto de Lei do Senado n• 32, de 1992, que "dispõe sobre
a concessão gratuita de talonário de cheques a todos
os funcionários públicos e autárquicos que percebam
seus rendimentos através de depósitos em conta no Banco do Brasil S/A ou na Caixa Económica Federal."

Relator: Senador Esperidião Amin
Nos termos regimentais, vem a esta Coinissão de Assuntos Económicos, em decisão tenninativa, o Projeto de Lei
do Senado n"' 32, de 1992, de autoria do nobre Senador Márcio
Lacerda, com o objetivo de dispor·sabre "a concessão gratuita
de talonário de cheques a todos os funcionários públicos e
autárquicos que percCbarri seus rendimentos através de depósitos em conta no Banco do Brasil S/A ou na Caixa Econónica
Federal."
É justificada a iniciativa pelo fato de que os funcioriárlos
públicos e autárquicos, com renda inferior a Cr$100.000,00
não terem direito aO talonário de cheques, dificultando sobremaneira a movimentação de sua conta bancária.
Propõe igualmente o Projeto de Lei que o Banco do
Brasil S/A e a Caixa Económica Federal concedam cheque
especial aos funcionários públicos e autárquicos, sem exigência
de saldo médio. Ressalva a proposta, os casos já previsto
no Decreto-Lei n'~ 2.848/40, correspondentes a crime de estelionado e as· punições cabíveis aos clientes que emitem cheques
sem a necessária cobertura financeira.

Relator: Senador Ronan Tito
O Projeto de Resolução n' 2, de 1991, de autoria
do nobre Senador Humberto Lucena propõe que os pareceres
do Banco Central sobre pedidos de autorização de Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios para realizarem operações de crédito interno e externo, que tradicionalmente têm
sido partes integrantes do Processo Legislativo nesta Casa,
sejam substituídos por infOrmações daquele ó~gãO. Propõe
também a não aplicação dos limites fixados àqueles elltes
pelo Senado Federal nos casos de operações de empréstimo
da Caixa Económica Federal com recursos o-riundos do FGTS
e nos empréstimos externos destinados a programas de saneamento básico e de desenvolvimento urbano.
2. O Banco· Central do BfaSil, aléril das funções típicas
de uma autoridade monetária, mantém banco de dados com
informações mensaiS relativas à posição do endividamento
público, especialmente no âmbito de Estados, Municípios e
Distrito Federal - por força, inclusive, de deliberação do
Senado (art. 9', Resolução n" 58/90).
Desse modo, o BACEN emite pareceres ao Senado sobre
oS-pedidos de autorização para operações de crédito, seja
no âmbito da política monetária, cambial, da dívida pública
mobiliária, ou do endividamento externo.
3. Quanto à não aplicação de limites fixados em algumas
operações de crédito, é bom lembrar que a experiência das
chamadas "Autorizações extra-limites" pelo Senado, no período compreendido entre os anos 70 e dezembro de 1989 (início
da vigência da Res. n' 14/89, modificada pela Res. 58/90),
contribuiu para o descontrole do processo de endividamento
público no país. A possibilidade de elevação temporária dos
1.
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limites em apenas 20% nos ãnos recentes foi eficaz no Controle
e, sem dúVida, pedagógica para os administradores públicos.
4. Ambas as propostas do Senador Humberto· Lucena
foram exarn-iiiadas por e.o;;ta Comissáo durante a tramitação
do Projeto de Resolução n' 7, de 1992. Como se sabe, após
um longo período de negociação entre as partes envolvidas,
inclusive cõm o Líder Humberto Lucena, o Relator Senador
Raimundo Lira apresentou um Substitutivo ao-Projeto e que
resultou na Resolução n~' 36, de 30 de junho próximo passado,
que substitui a Resolução n9 58/90.
5. Em suma, estã Casá -decidiu, recentemente, que os
pedidos de autorização para contratação de empréstimos-internos e externos, bem como para a emissão de títulos devem
ser instruídos com pareceres do BACEN. Deliberou, também,
que somente os pedidos de empréstimos juntO a organisrp.Os
multilaterais e instituições estrangeiras oficiais de crédito, com
contrapartida do pleiteante, poderão ser_autorízados acima
de 25% dos limites fixados pelo Senado (art. 89 da Res. n~
36/92). Tais deliberações tornam prejudicada a presente pro~
posta de alteração da Resolução n" 58/90, o que nos faz concluir
pelo arquivamento do Projeto -de Resolução n" 2/91.
.
Sala das ComiSsõeS;'4 de maio-·de 1993. -João Rocha,
Presidente - Ronan Tito, Relator ..;...._ Mansueto de Lavor Mário Covas - Magno Bacelar - Esperidião Amin - Henri·
que Almeida - João Calmon - Jonas Pinheiro ~ Carlos
Patrocínio- Eduardo Suplicy- Meira Filho- Elcio Alvares
- BeiJo Parga.
PARECER N• 132, DE 1993

Da Comissão de Assuntos Económicos, ao Projeto
de Lei da Câmara n• 14, de 1993, que ''Cancela débitos
para com a Superintendência do Desenvolvimento da
Pesca - SUDEPE, e dá outras providências."

Maio de 1993

cação da Lei, tendo a Câmara dos Deputados alterado esse
termo para 22 de fevereiro de 1989.
Malgrado a versão do Executivo já determinasse o cance~
lamento de débitos em geral para com a Sudepe, a Exposição
de Motivos do Ministro da Agricultura invocava, restritamente, "débitos relativos a multas aplicadas a pescadores". Apesar
dessa divergência,._ foi mantido o diminuto valor perdoado
no equivalente a 2 vezes o MVR.
Segundo o mesmo ato ministerial, a medida proposta
"tem por objetivo diminuir o riúffiero de casos da espécie
existentes nas Coordenadorias Regionais da Sudepe, resul~
tantes -de infraç·ões ·cometidas por pescadores profissionais de
condições económica precária'_'._
Salienta_a mesma Exposição de Motivos ''que_o valor
dos débitos inscritos na Dívida Ativa do órgão, em geral é
de tão pequeria monta que se torna inVIável ajuizar qualquer
tipo de ação" e que os devedores correm ainda "o risco de
terem canceladas suas cate iras de registro na Sudepe, o que
os tornaria contraventores da lei".
Finaliza afirmando_ que a anulação de tais dívidas aliviaria
a Sudepe de sua cobrança, o que lhe vinha acarretando consi~
derável aumento de serviço, além do que o cancelamento
prestaria valiosa contribuição à classe dos pescadores.
IV Voto.
Em razão do exposto, este parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara n" 14, de 1993.
-Sãfã--das ComíSsões, 4 de maio de 1993. ---:-João Rocha,
Presidente- Beni Veras, Relator- Mário Covas- Magno
Bacelar - Esperidião Amin - Elcio Alvares - Henrique
Almeida - Ronan Tito - Eduardo Suplicy - Meira Filho
- Mansueto de Lavor - João Calmou - Jonas Pinheiro
--Carlos Patrocínio - Bello Parga.
PARECER N• 133, DE 1993

Relator: Senador Beni Veras
L Origem
Origina-se a proposição -do ProjetO de LeCri"-_7.128-B,
de 1986, objeto da Mensagem n• 8, de 9 de janeiro de 1986,
do Presidente da República, e da Exposição de Motivos n"
75. de 26~11-85, do Ministro da Agricultura, juntadas ao pro-

cesso.
II~

Regência
Decreta o PLCn914, de 1993, o cancelamento dos débitos
para com a extinta Sudepe, de valor origináriO "igual ou infeiiõr
a duas vezes o Maior Valor de Referência, constituídos até
22- de fevereiro de 1989, determinando o arquivamento dos
respectivos processos (art. !')Para efeitos desse perdão, define como valor originário
o correspondente ao débito principal, com exclusão de juros,
multa, correção monetáiia, cuStos processuais, honorários- àdvocatfcios e Qualquer outra parcela acessória (art. 1~. § 1").
Determina que as execuções em curso, dos débitos cancelados, sejam extintas por sentença do Juiz, de ofício, e que
seja intimado o representante judicial da _S_ud_epe (art. 1~. §
2•)Ressalva o projeto que o canc.elamento de- débito não
gera direito à restituição de importância recólhida anterior·
mente à vigência--da lei em que converta à projeto (art. 2").
Estabelece para início da vigência a data da publicação
da lei e revoga as disposfções em contrário (arts. "3" e 4").
m. Análise
Na proposição do Poder Executivo o cancelamento abran~
geria os débitos referido;; mas constituídos até a data da publi-

Da Comissão de Serviç-os de Infra~Estrutura, ao
Projeto de Lei do Senado n~ 329, de 1991, que "dispõe
sobre convênios entre a Petrobrás e suas subsidiárias
e as concessionárias de distribuição de energia elétrica
para eletrificação rural nos municípios onde se efetuern
as operações previstas no art. 27 da Lei no 2.004, de
~3 de outubro de 1953, e dá outras providências"~
Relator do Vencido: SemidOr Gerson Cama:ta
Apresentou o Senhor Senador Lavoisier Maia projeto
de lei objetivando destinar parte dos recursos provenientes
dos royal ties pela exploração do petróleo. da parcela dos
municípiOS, à eletrifiCaçâo -rural nos respectivos municípios.
Tais recursos seriam aplicados segundo programas anuais
elaborados de acordo com convênios celebrados entre a_Petro~
brás e as empresas concessionárias de distribuição de energia
elétrica, com prioridade para o atendimento das propriedades
por onde passam as linhas elétricaS destinadas às instalações
dt.~ -eXplorãção da PetrObrás.
-----previa ainda o projeto a celebração de convêníos objetivando a transferência para os Municípios das regiões secas
do Nordeste de_ poços da Petrobrás, impróprios à prOdução
âe petróleo, porém utilizáveis para a produção de água.
Encaminhado à Comissão de Serviços de Infra-Estrutura
para decisão terminativa, o Projeto recebeu do Relator Senador Dário Pereira parecer favorável quanto ao mérito, sugerindo fosse ouvida a Comissão de Constituição e Justiça para
manifestação "qUanto à sua constitucionalidade em face da
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sua interfÚência oii-não na esfera de competência dos Municípios".
Apreciado em plenário~ os senhores membros da CI houveram por bem rejeitar o parecer e, conse_qüentemente, ó
projeto, por 9 (nove) votos contrários e3 (três) favoráveis.
Em face do exposto, opino no sentido de que seja mantida
a decisão do Plenário da COrriissão; votando pela rejeíção
do parecer e do projeto, de autoria do Senador Lavoisier
Maia, em que pese seu profundo valor social.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1992. - Júlio
Campos, Presidente - Gerson Camata, Relator~- Dario Pereira- Louremberg Nunes Rocha- Marluce Pinto - Teotónio Vilela Filho- Ronan Tito - João França- Pedro Teixeira
- Wilson Martins - Élcio Alvares - Ruy Bacelar.

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO,
DO SENHOR SENADOR DARIO PEREIRÀ
De aUtoria do ilustre Senador Lavoisier Maia, é submcM
tido à deliberação desta douta Comissão o Projeto â"e Lei
do Senado n' 329/91.
A proposição dispõ_c sobre convênios entre a PetiobráS
e suas subsidiárias e as concessionárias de distribuição de enerM
gia elétrica para eletrificação rural nos municípios onde se
efetuem as opeiações preVistas no- art. 27 áa Lei n~' 2~004,
de 3 de outubro de 1953.
~
~
~ ~ _, ~ C~~
Especificaffiente, preteride o autor que os recursos destinados aos municípiOS, provenien-tes das compeDsações financeiras estabelecidas pela Lei n' 7.990, de 28 de dezembro
de 1989, sejam aplicados integralmente em programas de eletrificaçãb rural.
Para tanto, a Petrobrás e suas subsidiárias celebrarão
convênios com as- empresas- concessiOD"ária~r de diSlribilição
de energia elétrica para-planejamento e execu-ção dos_ programas, os quais deverão ser elaborados anualmente e de conformidade com a previsão de recurs-os disponíveis para cada município. Sendo que esses recursos serão depositados à conta
das concessionárias conveniadas de acordo com o cronograma
de aplicação financeiia apresentado pelas mesmas.
Nos_ programas de cletrificação rural, terão prioridades
aquelas propriedades pelas quã.is passem as linhas destinadas
ao serviço de campo lia Petrobrás e subsidiárias.
Por outro lado, a proposição determina, ainda, que nas
regiõeS secas do País, os poços perfurados para produção
de petróleo ou gás, que se mostrem inViáv-eis, mas demonstrem
capazes de produzir água coifi: quálidade e volume apropriados
ao consu-mo humano, animal ou agrícola, serão repassados
mediante convênios aos Municípios, que pod_er_ão aplicar re~
cursos das compensaç-ões fínanceíras para adaptá-los ao Uso
apropriado.
Alega o autor, em sua justificação, que a Lei n" 7.990/89,
que ao estabelecer as compensações financeírãs pelos transtornos-causados pelas atividadcs relativas à produção de petróleo, energia elétrica e mineral, "marginalizou aqueles agentes
produtivos, que são prejudicados de modo especialíssimo: os
produtores rurais das regiões circunvizinhas. EsteS- Vê"ein SW:ts
propriedades ocupadas pelas instalações da empresa opira"dora, sem serem indenizados pelos prejuízos decorrentes_. Nos
Estados do Nordeste, onde ocorrem a maioria das_operações
terrestres da Petrobrás, os proprietários, em regiões secas
de extrema penúria, cedem su-as terras para servidões de redes
elétricas para o Serviço desta empresa e não podem se beneficiar da energia, pois nem a Petrobrás, nem a concessionária
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de eletricidade lhes permite estender a rede até suas casas,
inuitas delas a apenas alguns metros de distância". _ _
Sem dúvida, trata-se de uma proposição que vem aperfeiçoar uma norma legal, :fundamentada ~o texto constitucioriál,
-qUe permitirá um melhor aproveitamento- dos recursos decorrentes das compensações financeiras ã.ós Municípios, por daóoS causados pcilo-resultado da exploração de petróleo ou
gás natural, recursos hidrícos para geraç_ão de energia- elétrj.ca
e de recursos minerais.
Ao mesmo tempo, permitifá racionalização dos _investimentos já realizados e tornará às populações das regiões mais
secas do País os insumos básicos para aumentar sua produtividade agrícola: água e energia.
Entretanto, não obstante os aspectos positivos do projeto
em seu mérito, temos dúvida quanto à sua constitucionalidade
em face da sua interferência ou não na esfera de competência
dos Municípios, o que nos__leva- a -opinãt pela audiência da
Comissão de Con.stitu_ição_. _Justiça e Cidadania, nos termqs
regimentais.
Sala das ComiSSôes, 9 de dezembro de 1992. -Gerson
~Ca"mata, Relator.
PARECER N• 134, DE 1993
(Da Comissão Diretora)
RedaÇâo do vencido, para 6 turno suplementar,
-do Substitutivo.do.Senado ao P!ojeto de Lei da Câmara
n' 91, de 1990 (n' 1.480/89, na Casa de origem).
A ComisSão- Diretora apresentã a redação do vencido,
para o turno suplementar. do Substitutivo do Senado aQ Projeto de Lei da Câmara n' 91, de 1990 (n' 1.480/89, na Casa
de origem). que dispõe sobre os J uizados Especíais Cíveis
- - - e Criminais-~ -Sala das Reuniões da Comiss_ã_õ_, 6 de maio de 1993. Humberto Lucena, Presidente - Lucídio Portella, Relator
- Chagas Rodrigues.
ANEXO AO PARECER N• 134, DE 1993
Redação do vencido, para o turno suplementar,
do substitutivo do Senado ao Projeto de lei da Câmara
n• 21, de 1990 (n' 1.480/89, na Casa de origem), que
dis~õe so~re os Juiza~os Esp~~iais Cíveis e Crimi!J.ais. _
DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 19 Os Julzado_s Espedais- Cíveis e Criiníriais, órgãos de Justiça ordinária, serão criadOs pela União, no Distrito
Federal e nos Territórios, e- pelos Estados para a conciliação,
processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência.
-------Art. 29 O processo oiientar-se-á pelos critérios da oralid~d_e, simpli_cidade, informalidade, economia procesSual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou
transação.
CAPÍTULO II~
Dos Juizados Especiais Cíveis
Art. 39 O Jufz3.Gà Especial Cível, provido por juízes
_ togados ou togados e leigos, tem competência para conciliação, processo e julgamento _das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:
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1 - cujo valor não exceda o valor de vinte salárioS míni-mos (à data de aprovação do projeto) que deverá ser corrigido
mensalmente pela Taxa de Rcferéncia (TR) ou qualquer outro
índice oficial que vier a substituí-la;

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado
o requerimento,Tícaconcedida a licença solicitada, nos termos
do art. 43, inciSõ1T,-do Regimento Inkrno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
II -de menor complexidade, estabelecidas em lei local. _
Secretário.
§ 1" Esta Lei não se aplica às causas de natureza alimentar,
É lido e aprovado o seguinte
falimentar, fiscal e de interess.e da Faz.enda Pública.- nem às
REQUERIMENTO N• 446, DE 1993
relativas a acidentes do trabalho, às sucessõe:s e. ao estado __
e Capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimoniaL
Senhor Presidente.
§ 2Ç> Quando entender, o Juiz remeterá-a CaUsa ao Juízo
Nos termos do art._ 43. inciso IJ, do Regimento Interno,
comum, por rep·utá-la complexa não podendo este recUSar
requeiro que sejam conside_rados como licença os dias 15,
da competência declinada.
---18,22,25 e 26 de janeiro/93:1'. 5. 10, 19.25 e 26 de fevereiArt. 49 A execução do julgado e s_e_usiricidentes procesro/93; 1", 5, 8, 12~15, 16. 19, 22. 26 e 29 de março/93 e
sar-se-ão no próp-rio jUizO.
-30 de abril/93. quando estive. afastado dos trabalhos da Casa.
CAPÍTULO IJI
Sala das Sessões. 6 de maio de 1993.- Senador Moisés
Dos Juizados Especiais Criminais

Art. s~ -0-luizado Especiaf Criminal, providO por juízes
to-?ados tem competência para o julgam_~nto de infraç_ões penrus de menor potencial ofensivo, mediailte os· procedimentos
oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipótese:rprevistaçe·rn
lei, a transação e julgamento dos recursos porlurmas de juízes
de primeiro grau.
Art. 6n Consideram-se inúações penais de rnenoi potencial ofensivo:
-I - as contravenções penais;
II -os delitos apcnados com multa ou detenção.
§ 1" De acordo com suas peculiaridades regionais. a
lei local poderá limitar os casó-S de incidência do item II deste
artigo.
§ 29 São excluídos dos J uizados Especiais Criminais
quaisquer delitos previstos em leis especiais.

Disposições Transitórias e Finais
Art. 79 Nas Comarcas em- quC o mOvlmento forense
não comportar· a _instalação dos Juizados Especi~iS Cíveis e
Criminãis, aplicãr-Se-ão as normas dã legislação_c_qmuiÍI, salvo
as hipóteses de instalação itinerante. __
Art. 89 Fica revogada Lei n' 4.611, de 2de abril de
1965, ãplicando-se nO que couber e _subsídiariamente, a Lei
n' 7.244, de 7 de novembro de 1984 e as disposições dos
Códigos de Processo Civil e Penal, na parte que não conflitarem com esta Lei.

a

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será l!do pelo Sr. 1~
Secretário.

_

- - ~-

É lido e aprovado o _seguinte
REQUERIMENTO N• 445, DE 1993
Requeiro seja considerãda como licença autorizada nos
termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno do Senado
Fe_der_al, minha ausência de Brasília, no dia 7 de maio de
1993, a fim de acompanhar o Governador João Alves Filho
em visita aos munídpios de_N. S~ de Lourdes. Gararu, Itabi.
N:-5r-da-G1órfa, tvfontc Alegre de Sergipe. Porto da Folha.
Poço Redondo e Canindé _de S. Francisco, em Sergipe, nos
quais o Governo do Estàdo desenvolve_ obras de convivência
com a seca.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1993,- Senador Francisco
Rollemberg.

Abrão.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
Sobre a mesa. ofícios que serão lidos pelo Si-. 1o Secre-_
tário.
SãO lidOs os seguintes
COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUnJRA
Of/CI n'' 001/93
Brasília, 4 de_ maio de 1993
Of/CE/19/93
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2~ do ãrtigo 91 do Regimento
Interno, comunico a V. Exa que esta Comissão rejeítou _o
PLS n~ 329, de 1991, de aUferia do Senador Lavoisier Maiaque ··dispõe sobre _convênios entre_a-Petrobrás e suas subsidiárias e as concessionárias de distribuição de energia elétrica
para eletrificação rural dos municípios onde se efetuem as
operações previstas no art. 27 da Lei no 2.004. de 3 de outubro
de 1953, e dá outras providências'", em reuiiião_Ú!alizada em
9-12-92.
Na oportUnidade renoVo a V. Ex··li1eus piotes!OS de eleváda e consideração~ Senador Dario Pereira. Presidente.
COMISSÁO DE ASSUNTOS ÉCONÔMICOS
OF/CAE/019/93
Brast1ia, 4 de maio de 1993
Senhor Presidente.
--=
Nos termos. do § 2o do artigo_ 91 do_ Regimento Interno:
Comunico a V. Ex' que esfa ComisSão reje-itOu o PLS n~
32 de 1992 de autoria do Senador Márcio Lacerda que "clisPõeso~re a concessão gratuita de talonário de cheque a todos
os- funcionários públicos e autárquicos qu_e percebam seus rendimentos através de depósito em conta- no Banco do Brasil
Si A ou na Caixa EconómiCa Federal'-'.
Na oportunfdade.renõvo a V _fua meus protestos de elevada estima e consideração. -Senador João Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Com referência aos expedientes que acabam de ser lidos. a- Presidência
comunica ao Plenário que. nos termos do art. 91, §§ 3? e
5",-- do ~egimentá -Inte-rrw;- abtir_~se----á- o -prazo- ·de cinco- à! as _
úteis para a interposição de r~c~rso, por um décimo da composição~ da Casa. para que os Projetas de Lei do Senado n(l!;
329/91e 32192 sejam apreciados pelo Plenário.
Esgotado esse prazo, sem a interposição de recurso. as
proposições, por terem sido rejeitadas. irão ao Arquivo.
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O SR. PRESIDENTE (Ch•gas Rodrigues)_::- Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
E lido o !'eguinte
- ---
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devida defesa em relação ao yue foi apont::~do na forma de
acusã.ção. ~-- ~-- -

Primeira acusação: Abertura de créditos adicionais Su12_le~
m-cntares. com cobertura de exceSsO de arrecadação, sem que
tivesse ocorrido, de fato, tal excesso.
REQUERIMENTO N• 447, DE 1993
--_Ora. a abertura de créditos suplementares se dá durante
Nos termos do art. 210, do Regimento Interno. requeiro
o decorrer do exercício, enquanto que o excesso de arreca~
transcrição. JlOS Anais do Senado. do a,ct.igõ "Imagens de
dação se constata somente no final do inesmo. Por esse fn.Qtivo,
uma vida", de autoria do escritor António Carlos Villaça,
a Lei n·' 4..320/61 manda considerar a "tendência do exercício".
publicado no Jornal do Brasil, de 3 de maio em curso, no
Ocorreu que, ~m 1991, a despesa autorizada foi de Cr$1,456
qual tece brilhante, lúcido e comovente necrológio do Acadê----bilhões _e_,_ no de_correr_do exercício, esse valor foi elevado
mico Américo Jacobina Lacombe, ex-membro da Academia
para Cr$1,683 bilhões, através de abertura de_ créditos supleBrasileira de Letras e ex-Díretor da Fundação Cas_a_de Ruy
mentares,
de acordo com a Lei no 4.320/64. Mas, ao final
Barbosa, onde realizou excelente trabalho.
do exercício, gastaram-se somente Cr$1.309 bilhões, ou seja,
Sala das sessões. 6 de maio de 1993. "'-- Marcõ MilCief:
menos do que o autorizado.
fAo exame da Comissão Direwra.J
Segunda acusação: A Prefeitura teria· "'contratado e re~
contratado" pessoal por mais de __8_ meses, contrariando a
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -De acordo
Emenda n" 4 à Lei Orgânica do Município.
com o art. 210, § 1". do Regimento Interno, o requerimento
Ora, as contratações por tempo determinado, ou por
será submetido ao exame da Comissão Diretora.
emergência, como são conhecidas, que se efetuaram ~a g~stão_
de Luiza Erundina; nunca ultrapassaram os 8 meses. Essas
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigttes)- Foi encami' - admisSõeS- que visavam, na m-aioriã~ profiSsionã:ls--da ãrea de
nhado à publicação Parecer _da Comissão de AssUntos Ecciilôsa!Íde, como médicos e enfermeiros, objetivando, em especial~
rnicos, que conclui favoravelmente ao Pr~jeto de Lei da Càmaoíuncionamento de cinco hospitdiS inaUgaurados naqoela adra no 14, de 1993 (n"7 .128/86. na Casa de origem). de iniciativa
ministração, foram feitas com base nas leis municipais no
do Senhor Presidente da República, que cancela débitos para
10.703/88 e outras. São contratações que além de nãO apresencom a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca- SUtarem irregularidades, já que fOram aprovadas pela Câmara,
DEPE e dá outras providências.
não representam qualquer vício_ administrativo, o que leva
A matéria ficará sobre a mesa durante dnco sessões ordí- _ _a crer que não poderia ser considerada como improbidade
nárias, a fim de receber t!mendas, nos termos do ãi.-1:. 235,administrativa.
II, d do Regimento Interno.
Terceira acusação: Transferência de dotações com:_ _gasto
Foi encaminhado-à publicação-Pare:Cer da ComiSsão de
de pessoal, considerado ilegal.
Assuntos EconômicoS que conclui peia pYejudícialidade -do
Ora, ao propor a rejeição das contas de 1990, o TfibuTial
Projeto de ResoluÇão n' 2. de 1991.
de Contas do Municípío não achou que esSe fatoo fosse m.otivo
A matt!ria será incluída em Ordem do Dia, oportunapara tal decisão. EsSa prática vem serido utilizada desde -1974
mente. a fim de ser. declarada prejudicada.
_ e, até então, não foi alvo de ataque do Tribunal. A recli$tri~
buição de parcelas das dotações de pessoal é feita automati~
O Sr. Eduardo Suplicy -Sr. Presidente, c.omo Líder
camente através de programa chamado Sistema de Acompado Partido dos Trabalhadores. peço a palavra para uma comunhamento de Despesa de Pessoal, sem que qualquer decisão
nicação.
político-administrativa seja tomada.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem V.
-Quarta acusação: Gastos excessivos em publicidade, além
Ex· a palavra, na forma regimental.
do permitido pela Lei Orçamentária.
- Ora, o Tribunal de Contas do Município considerou como
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Como Líder.
verba orçame_ntá,rja__ para a publicidade somente a dotação
para uma comunícação.) . . :. . . Sr..Presidente~ Srs. Senadores,
alocada no gabinete-do prefeitC?, di::i_Xárláo de cons~derar ver-a Câmara Municipal de_ São Paulo, por 32 votOs a 20, em
uma de_cisão que envolveu eni especial o PDS e oS partidoS--- bas. referentes r éomünicaÇão- sodã.l e serviçOs de terceiros
que o Executivo regularme-nte Usa para gastos corri Coffillní~
que apóiam Paulo Salim Maluf, votou a favor da conderiação
cação em geral. Essa prática é uSu-aL Há.muitos anos o Tribu:
das contas da Sr- Luiza Erundina- de Sousa. ex-Prefeita de
nal ~e Contas dÓ Município· nunCã havia __Se rrÍanífestªdo enl
São P"aulo, hoje, Ministra da Secretariada Adnlinistr:iÇã6.
corltfário. úlna proVa de que essa- prática é _regular _está no
Conheço a Ministra há muito tempo e poSsó-ãfifri13.r -Õ
fa_to de que os vereadores restringem os gastos com publiCiquanto esta decisão, na minha avaliação, é extrcmamirire
dade-. reduzindo-os para 80% do total gasto no ano 91, alocan~
injusta. A Sr' Luiza Erundina de Sousa. em toda a sua vida
do esses recursos e_m uma única e excl~siva dotação para
pública, como Vereadora, como Deputada Estadual, como
o exercício de 92. - -Prefeita e, hoje. como Ministra, tem tido como caracteríStica
Pofiãllio, nenhu.iriffioritmite·a ser despeÕdido-·pelã prefeimaior a defesa do interesse público e a fetidão em se-u prOcedi~
mento pessoal.
tura foi somente o alocado na dotação ~o gabinete, 11em ~e
gasfOu maiS do que- o pre-visto no orçamento.
S. Ex~ tem se constituído num exemplo de vãlores, -de
Quinta - A inversão de_ prioridades orçamentárias, em
solidariedade para com o povo, em--espe-cial para com o povo
decorrência de transposições ilegais de recursos.
sofrido, e tem se mostrado sempre uma pessoa que jamais
_ Ora, em ·primeiio lugar, não há no parecer do Tribunal
poderia, no Brasil de hoje, ter a:s suas contas condenadas,
de Contas qualquer apontamento- de transposição ilegal de
Quero, brevemente, fazer uma referênCia às principais
recursos, fazendo somente alusão a uma possibilidade de de,argumentações do relatório do Tribunal de Contas, com a
-~-
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corrência de taís transpo-:<>ições, através do mecanismo de congelamento de quota de regularização prevista- na Lei Orça-
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MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
A viso n' Z42/G M
mentária.
Em segundo lugar, quanto à inVersãO -de prioridades orçaBrasflia, 15 de setembro de 1992
mentárias, trata-se de conclusão de comparação errónea, simA Sua Excelência o Senhor
plista, entre as despesas autorizadas para projetas e os gastos
Senador Dirceu Carneírõ
efetivados que apenas demonstrem que, realmente, muitos
Primeiro Secretái'lo" da Mesa do Senado Federal
projetas não- puderam ser realizados, até porque não houve
Senhor Senador,
a liberação ou a autorização de créditos prêviStos pa:ra o seu _
Encamiilho a Vossa Excelência, em anexo, as informafmailCiaffieitto por parte do Governo Federar.
- ções prestadas pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Embora se trate de questões do Municípiõ-dc São Paulo,
ELETROBRÁS, em atenção ao Ofício SMln' 283, dessa Priainda mais em vista de ser a ex-Prcfeita hoje Ministra da
meira Secretaria, referente ao Requerimento de Informações
Secretaria da Administração, considerei importante trazer ao
n~ 147/92, do Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
conhecimento dos Srs. Senadores, tanto as acusações, quanto
Atenciosamente, rtlarcus Vinicius Pratini de Moraes -a defesa. Na verdade, tratou-se de uma votação de natureza
Ministro de EStado das Minas e EnÚgia. política procurando atingir uma pessoa qUe irigressou na prefeifura-cOm um rriOdesto património e deixou-a com o·mesrrlo
modesto património.
- MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
Considero, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Ministra LuiSECRETARIA NACIONAL DE ENERGIA
za Erundina de Souza um exemplo de probidade, de integridade pessoal e por isto manifesto aqui a defesa de S. Ex"
MEMORANDO N• 1.528/SNE
Sr. Presidente, apenas desejo também registrar nos Anai~
a resposta a Requerimento de Informação n~ 147/92, que me
Em 10 de sete~bro de 1992
Ao Sr. Ass~S$or Parlamentar do MME
foi encaminhado a partir de esclarecimentos que solicifi::i ao
Assunto: Requerimento de Informações
Ministro de_ Estado de Minas e Energia, telatfvamente ao
Em atenção ao Memorando-Circ_urar n~ 25/GM, de
relatório sobre a aquisiçãO da Elctrosul, que havia constatado
28-5-92, dessa procedência, encaminho as informações da Elesobrepreço de 30 a 70% para todo-s os matcriais·c·-cquipatrobrás e Eletrosul sobre o Requerimento de Informações
mentos das usinas de Jorge Lacerda IV, Ijacuí.
n~ 147/92, de autoria do Sehador Eduardo Matarazzo Suplicy,
A diretoria da Eletrosul encaminhou relatório sobre as
a respeito de contratos firmados entre a Centrais Elétricas
negociações de preços com os fornecedores que caminham
do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL e Consórcio de empienuma direção contrária, ou seja, o reconhecimento de que
_ _
sas do s_etor elétrico.
os preços estavam defasados.
A resposta da Eletrosul ignora a posição da sua direção,
Atenciosamente, Ronaldo Alves de Sousa - Chefe de
assumida cm Ata, que estava de acordo com o aumento de
Gabinete da Secretaria Nacional de Energia.
preço e a resposta do requerimento simplesmente afirma que
Anexo:
as negociações ainda estão em curso.
Dois volumes~- Rol de Documentos- Eletrosul (PRbDiante disso, c_omo_o Ministro da Fazenda, Eliscu Resen·
de, tomou a decisão questionável de priorizar um investimento-- 051/92/Eletrobrás)
FAC-Símile n' 236/92 de 15-6-92 "Eletrosul"
que possui preços contratUais que poderão causar_ prejuízos_
à Eletrosul, avalio que seria importante uma revisão contraPRG-051/92
tual. E após essa "revisão, aí sim, a retomada do investiniento.
Rio de Janeiro. 21 de julho de 1992
Peço a transcrição, Sr. Presidente, da resposta do requeri· limo Sr.
menta encaminhado pelo Ministro de Minas e Energia.
Ronaldo Alves de Souza
Era o que tinha a dizer, Sr.Presidente. (Muito bem! Pal- Chefe de Gabinete da
mas.)
Secretaria Nacional de Energia
Ministério das Minas e Energia
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE Ó SR. Brasnia- DF
EDUARDOSUPLICY EM SEU_DISCURSO:
Prezado Senhor,
Encaminhamos, em anexo, a documentação complemen01. SGM/183/92
tar aoFax n~ 298, de 17 de julho próximo passado, contendo
Em 16 de setembro de 1992
resposta ao Requerimento de Informações n~ 147, do S_enador
Exm~ Sr.
Eâuardo Suplicy.
Senador Eduardo Suplicy
- Atenciosament-e, -Paulo Roberto Ribeiro Pinto, Chefe
Senado Federal
de Gabinete da Presidência.
Brasília - DF
Anexos:
Senhor Senador,
Ofício SJ/MME n" 24/83, de 6-5-86
Por determinação da Primeira-Secretaria, encamiiiho a _CE PRE-l02/83,,de 21-3-83
Parecer CJ n° 2467-A/83
V. EX" as InformaÇõeS, erii Originais,--prestadas pela Centrais
CE PRE-590182, de 13~9-82
Elétricas Brasileiras S.A. e encamínhadas pelo Ministro· de
Termo de entendimento& entre Eletrosui/Eletrobrás/Consórcio
Estado e Minas e_ Energia sobre os quesitos constantes do
Exposição Motivos Interministerial n~ 160182, de 29-11-82
Requerimento n' 147, de 1992.
Memorando de Entendimento entre Eletrosul/Eletrobrás/Furnas/Consórcio/ Respeitosamente, Guido Faria de Carvalho ~ Secn!tãLloyds :Sank
rio-Geral da Mesa.
-Relatório da Administração -1991
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GABINETE DA PRESIDÍÔNCIA
Fac-Símile 298/92
De: Paulo Roberto Ribeiro Pinto
Chefe de Gabinete da Presidência
Para: Sr. Ronaldo Alves de Souza
Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Energia
Assunto: Resposta ao Fax SNE-746/92
Data: 17-7-92
N"' folhas, inclusive esta: 06
Em atenção ao Fax em referência. retransmito as informações recebidas da Elctrosul, em resposta ao Requerimento
de Informações n' 147, do Senador Eduardo M. Sup1icy.
Atenciosamente.
CENTRAIS ELÉTR1CAS DO SUL DO BRASIL S.A.
ELETROSUL
Florianópolis, 16 de julho de 1992
.
.
De: Amilcar Gazaniga (Diietor P"I·eSídente) - Eletrosul
Para: Paulo Roberto Ribeiro Pinto (Chefe do Gabinete da
PresidCncia) - Elctrobrás
Ref.: Fac-Simile n'· 236/92 de 15-6-92"Minuta de resposta~>
Em resposta ao Ofício SM/n" 283;-dc 20-5-92 do Senador
Lucídio Portdla, sobre o Requerimento -de Informações no
147, do Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, inforrnainOs o
seguinte:
Referente ao item 1:
-o~ contratos em referência, na épóca, distingüira-in~se
pelo seu incditismo visto que, entre outros áspectoS, ptoCUra~
va~se capacitar a indústria para o desenvolvimento, a médio
prazo, de um parque termelétrico totalmente passível de fabricação nacionaL Para a execução do escopo do fornecimento,
as empresas necessitavam adquirir tecnologia junto a fabri~
cantes internacionais e mesmo, dcsenvolvê~las internamente
através de um laborioso trabalho de engenharia, além de responsabilizar-se pela integração-do fornecimCnto de inúmeros
____ _
fabricantes de equipamentos menores,
-Os Contratos n<'j> 52.502, para construção da Usina
Termelétrica Jorge Lacerda IV; c 61.502, para cOnstrução"
da Usina Termelétrica Jacuí, foram firmados, em 30 de agosto
de 1983 c 16 de novembro de 1982, re_spectivamente com
Consórcios de_8 (oito) Empresas lideradas por Villares eCobrasma.
-Como se observa, os referidos Contratos foram firrnado_s em datas bem anteriores a: Vig6ncia do Decreto-Lei n~
2.300, de 21 de novembro de 1986, que passou a obrigar,
a partir daí, as Empresas de_ Economia Mista à observância
de princípios básicos de Licitação, na forma do disposto OCf
artigo 86 do citado dispositivo de Lei.
-Ocorre que o Decreto-Lei n" 200 de 25 de fevereiro
de 1967, que anterlormente regulava as Licitações_do_Setor
Público, aplicava~se tão somente à administração púhlica di reta e _autarquias, não abrangendo Qesse modo, as e_mpresas
do Setor Elétrico, que tinham certas liberdades para contratação dircta com dispensa de licitação.
-Por isso, por mais insólitas que nos pareçam hoje as
razões da origem daquelas contratações, é lícito afirmar, que
atendiam plenamente a legislação então vigente, como _comprovam os documentos que a seguir arrolamos:
• UTE Jorge Lacerda IV- Contrato n'' 52.502:
.
Ofício n" 24/93, de 6-5~93_, do Exm" M-inistro de Minas
e Energia, que encaminhou para a Eletrosul o processo GM
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000513/83 com parecer da Consultaria Jurídica de n"
2.467~A/83, que concluía pelo deferimento da autorização para negociação direta da UTE Jorge Lacerda IV.
Carta PRE~590/82, que trata de definir critérios para aqui~
sição dos bens e serviços nacionais.
"Termo de Entendimento" entre: Eletrosul x Eletrobrás
x Consórcio Nacional de Fabricantes, firmado em_24-9~82.
UTEJacuí I - Contrato no 61.502:
.. -E Exposição de Motivos Interministerial (SeplanJMF/
MM): E.M. n·• 160182, de 29-11-82 aprovada pelo Exm" Sr.
_
Presidente da República em 30-11~82. _
.. Memorando de entendimentos entre Eletrosul x Eletro~
brás x Furnas x Consórcio de Fornecedores x Lloyds Bank.
Referente ão Item 2:
- o documento DAQ-2166/91 de 18-11-91, trata-se de
um relatório interno da área_então encarregada de deflagrar
o processo da necessária retomada do empreendimento, paralisado desde 1989, e seu objetivo foi: o de apontar desvantagens para o Consórcio e vantagens para Eletrosul através
dos preços de alguns itens a serem explorados na mesa de
negociações. Cumpre a propósito informar que as renegociaç.ões ainda estão çm C!!rso.
~efere!].te ao he~ 3: _._
-· _ __ .
- o Contrato no 52.502, firmado em 30 de agosto de
1982, previa, originalmente, em sua Cláusula Déciri:ta-Segunda, item 3, o seguinte:
"3. Os demais equipamentos, não enquadrados
pela Finam e serão cobertos por Linhas de Crédito obtidas pelo Fornecedor no mercado nacional e/ou internacional."
-c_

-·

_

·-

_

_

-Ocorre que, em que pese ter havido por parte do Consórcio a apresentação de propostas de linhas de crédito, con~
forme cláusula contratual, estas não foram aceitas pela Eletrosul, devido apresentarem condições financeiras desfavoráveis
em relação as que a Eletrosul poderia obter diretamente no
mercado, sem intermediação, o que já havia sido obtido em
duas oportunidades no mesmo empreendimento.
-A Elctrosul firmou, através do Termo Aditivo n<>
52.502, de 27 de junho de 1986. em sua Cláusula Sétima
-item 3, o s_eguirite:
"3. Os_equipamentos não financiados com recursos da Finame, serão cobertos com recursos a s_erem
previstos nos Programas de Dispêndios Globais da Eletrosul, nos respectivos exercícios."
- Desta fonTia, a Eletr-osul passou a gestionar a obtenção
dos respectivos recursos não cobertos pela Finame para esta
contratação.
·
Referente ao item 4:
--:_As cláusulas de pagamento dos contratos em referên~
cias previam o desembolso de parcelas proporcionais ao desen~
volvimento do fornecimento, incluindo a própria elaboração
do projeto. Esta prática é normal no fornecimento de _equipamentos de grande porte e longo prazo de fabricação. A própria
Finame_aceita e recomenda nas suas normaS- "Operacionais ·a
pagamento de parcelas de acordo com eventos contratuais
do processo de fabricação, com o intuito de reembolsar o
capital de giro dos diversos fabricantes, diminuindo desta forma os custos dos equipamentoS. Assim, não é verdadeira a
afirmação de que a Eletrosul efetuou pagamentos de equipa~
mentes sem a c_ontrapartida da entrega, sendo sim verdadeira,
a afirmativa de que a Eletrosul pagou proporcionalmente
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ao fornecimento desenvolvido pelos fabricantes conforme contrato.
-Devido a insuficiência de recursos que motivou a paralisação do empreendimento, diversos eventos contratuais do
fornecimento não foram pagOs, constituindO-se dívida da Eletrosul perante o consórciO.
- Referente ao item 5 e 6:
-Na referida reunião não se objetivava qualquer renegociação dos contratos, conforme própi"'Ía a:ta, tratou-se apenas,
de uma manifestação preliminar no sentido de receber a reivindicação dos Consórcios e· abrir ciclo de negocia-ções, necessárias e eXigidas pelas paralisações e ocorrências diversas no
curso dos fornecimentos. Não houve qualquer concordância
com reivindicações e as renegociaçõ_cs somente agora estão
se desenvolvendo, com representantes de todas as áreas técnicas da Empresa, visando equacionar os graves problemas decorrentes das paralisações dos empreendimentos em 1989.
Corno não se pretendia discutir detalhes dos contratos era
desnecessário a presença-do representante da Dii'etoria encarregada do seu gerenciarnento.
Referente ao item 7:
-São absolutamente inverídicas as acusações subjacentes formalizadas neste item, uma vez que a Eletrosul, sempre
preservou os seus interesses de maneira soberana. de forma
a resguardar o património -público.
-A pergunta é inespecífica e não explicita quais aditivos
contratuais são prejudiciais à Empresa.
-A atual administração da Eletrosul tem buscado, quando de denúncias de irregularidades envolvendo empregados,
apurar a veracidade dos fatos através de Comissões de_ Sindicância, adotando, quando cabível, medidas exemplares de
punição, de forma a preservar, pela probidade administrativa
o bom nome da Empresa.
Referente ao item 8:
-A pergunta já foi respondida nos itens anteriores.
Conclusão:
-Pelo exposto as considerações de "fortes indícios de
desvios nos contratos", levantadas pelo eminente Senador,
que jusiíficarn seu requerimento de informações à Mesa do
Senado Federal não tem qualquer fundamento. Os esclarecimentos ora prestados deixam inequívoca disposição de concluir o empreendímento que já tem vultuosos recursos aplicados e cuja operação trará inúirieiOs benefícios à Região Sul
do Brasil e ao Setor Elétrico.
-O eminente Seriado r no cumprimento de sua nobre
missão parlamentar com as afirmações contidas no seu "Requerimento de Informações", amplamente divulgado, trouxe
grandes prejuízos- à Eletrosul e ao s'eu corpo- funcional e,
não tendo sido comprovadas essas afirmações, seria-de justiça
que o Senador utilizando os mesmos meios de comunicações,
retirasse as acusações que fez e ainda como corri"periSação,
que divulgasse as ações da reforma admíriístúltfVa-e- de modernização desta empresa cujos resultados até 31-12~91 coilsta:m
do Relatório da Administração que anexo. -- Atenciosamente, Amilcar Gazaniga, Diretor Presidente.
Rol de Documentos, que seguirão posteriormente via malote
(parte integrante deste).
I - Ofício SJ/MME n' 24/83, de 6-5,86.
II- CE PRE-102/83 de 21-3-83.
III- Parecer CJ n' 2467-A/83.
IV- CE PRE-590!82 de 13-9-82.
V- Termo de entendimentos entre Eletrosul/Eletrobrás/Consórcio.
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VI -Exposição de Motivos Interministerial n"' 160/82 de
29-11-82VII -Memorando de Entendimento entre: Eletrosul/Eletrobrás/Fumas/Consórcio/Lloyds Bank.
XI- Relatório da Administração- 1991
OFÍCIO N' 122!GM
Brasília, 25 demaio âe 1992
A Sua Senhora o Senhor
Augusto César LobO de Carvalho __
___
Chefe do Gabinete do Ministro de Estado de Minas e Energia
Brasília -DF
Senhor Chefe de Gabinete,
Por se tratar de assunto inserido na área de competência
desse Ministério, incumbiu-me o Excelentíssimo Senhor Ministro de encaminhar a Vossa Senhoria o anexo Ofício SM/N''
283, de 20 de maio de 1992, do Senado Federal, versando
sobre pedido de informações referentes à Eletrosul, de autoria
do Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
Atenciosamente, - Odarci Roque de Maia, Chefe do
Gabinete do Ministro dos Transportes e das Comunicações.
SM!N• 283
Em 20 de máio de 1992
A- Sua Excelência o Senhor
Doutor Affonso Camargo DD. Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações
Senhor Ministro,
Encaminho a Vossa Exceléncia nos termos do disposto
no art. 50, § 2~ da Constituição pedidos de informação do
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy contidos no Requerimento n• 147, de 1992, aprovado pela Mesa do SenadQ Federal
e cuja cópia anexo.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. -Senador Lucídio
Portella, Primeiro Secretário, em exercício.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N' 147, DE 1992
Requeiro nos termos dos arts. 50 e 49 incisei X da Coristituição Federal combinados com o art. 216 do Regimento I ri terno do Senado Federal que sejam prestadas, pelo Ministro
da Infra-Estrutura, as s~guintes informações:
,
.
1. Com relação aos Contratos n<r.~ 52 ..502, tiara con_strução da UTE Jorge Lacerda IV, e 61.502, para construção
da UTE de Jacuí, entre a Eletrosul e COnsórcio de enipfesas
lid~Jados, respectivamente, pela Villares e pela Cobrasma.
detalhar as razões que embasavam a dispensa de lidtação
para as referidas obras, apesar da legislação em vigor exigir
a abertura de concorrência pública, em face do elevado valor
envolvido (oerca de US$300 milhões).
2. Em face do documento DAQ 2166/91, em anexo,
como se justifica a diferença entre os preços praticados pelo
Consórcio em relação ao~ preços correntes no mercado nacional e/ou internacional? A página 4. do referido documento,
consta "constata.:se ·um mark up (sobrepreço) que varia de
30 a 70% para todos os materiais e equipamentos deste fornecimento".
3. Explicar a diferença eritre a cláusula décima segunda
item 3 do Contrato n'? 52.502 e a cláusula sétima item 3 do
Con\rato n• 52.502-2 (cópia às páginas 2 e 3 do documento
DAQ 2166/91).
4. À luz dos quadros anexos explicitar as razões que
juStificam ter a EletrOsul_ efetuado pagamentos de equipamentos vinculados aos contratos citados na questão 1 sem
a contrapartida da entrega.
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5. Por que a reunião da Eletrosul do dia 29-7~91, que
tratou dos contratos das usinas Jorge Lacerda IV e Jacuí não
contou com a presença de representantes da diretoria encarre~
gada do gercnciamento dos referidos contratos. _conforme
comprova a Ata respectiva?
·
6. Quais as razões qtie levaram o Dirctor de Construção
e o Diretor FinanceífO da Eletrosul, a concordarem com os
motivos apresentados pelos repres-entantes dos Consórcios
Jorge Lacerca IV e Jacuí I, na reunião do dia 29.-7-92 (Ata
em anexo)?
- ..
7. Quais as proVidências adotadas pela dirctoria da Eletrosul tendo em vista-denúncias de envolvimento de seus asSessores. na elaboração de aditi"vDS-coiltratU3íS- prCJliüíCüliS-aempresa? Informar as conclusões obtidas.
8. Quais as proVidênciaS adOtadas pela diretoria da Ele:
trosul diante do documento DAQ-2115619[, di-l8'rl'9[,~que
faz um diagnóstico dos contratos 52.502_ referente- _a UTE d!!
Jorge Lacerda IV e 61S02 rderenk a UTE de Jacuí I. e,
que aponta graves questões de descumprimento de cláuSulas
de financiamCiito. e Termo de Entendimentos, corno tatnhém
a praticabilidade de preços íncompatíveis aos de m-e-rcado?
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mos e queremos colaborar para que isto ocorra, porque o
Brasil, realmente, vive ou permanece vivendo num clima de
instabilidade económica e social e de uma expectativa de propostas que, infelizmente, não se conc-retizam. Esperamos que
ocorra e queremos aguardar alguns dias para, então. comentarmos não só o pronunciamento do Sr. Ministro Eliseu Resende como os resultados das suas propostas.
Mas, aproveitando a inscrição, como eu havia preparado
Ufl'!. requerimento solicitando a transcrição nos Anais desta
Casa de um. editorial do conceituado e respeitado Jornal do
Brasil, de domingo último, em que é feita uma análise sobre
a real situação do nosso País e onde se faz colocações, príncípalmcnte sobre o mal uso e mal investimento das verbas públicas_. .especialmente nas áreas de educação e de tecnologia,
eu gostaria de, em vez de simplesmente encaminhar à Mesa
esta minha proposta, ler a justífícatiVa que ac_Omj5ariha esta
solici_tação.
N_o último domingo, o editorial "Marcas do Passado",
Publicado, .como eu disse, pelo Jornal do Brasil, retrata com
fidedignidade a situação do Brasil nesse momento decisivo
_-e sempre decisivo- da sua história.
-"Ao celebrar a adesão da Confederação Nacíonal da InJustificação
dústria ao Plano de Combate à Fome e à Miséria,· traz-nos
Considerando a renegociação das dívidas do setor elétrico
o editorial a esperançosa perspectiva de o plano coordenado
que montam a US$580 milhões e sobre a qual irregularidades
pelo Sociólogo Herbert de Souza ter perdido o ar de utopia
têm sido amplamente apontadas pela imprensa~que lhe vinham atribuindo e ganha foros de verdadeira cruzada
Considerando fortes indícios de desvios ocorridos nos civica contra a fome e a miséria.
COiltratos riúrile-r'OS 52.502 e_.61.502 firmados entre a Eletiosul
O perfil que, a seguir, traça do País, todavia, inexorae ConsórcioS de grandes empresas fornecedoras do se to r. os
velmente nos leva a inquietas reflexõ_es.
quais fazem parte da citada dívida;
De maneira muito apropriada, o Jornal do Brasil alinha
Visando esclarecer parte das dúvidas com relação a ori- os elementos básicos da crítica situação em que se encontra
gem c composição destes débitos faz-se necessário o couhecio Brasil: extrema_desigualdade na_distribuição de rendá, desmento·das questões acima elaboradas para que possa o Senado
leixo - e que desleixo - com a educação, a área social
Federal à luz da verdade posidonar-se ante tão relevante__ maté~
e os investimentos em ciência e tecnologia; a gradativa perda
ria.- Eduardo Matarazzo Suplicy- Senador PT-SP.
de competitividade do País no mercado internacional e a falta
Rol de Documentos
de compromissos políticos com acentuàda "causa real da negliI - Ofício SJIMME n•' 24193, de 6,5-86.
gência com relação ao aspecto humano".
II-CE PRE-102183 de 21'3-~83,
~ De fato, Sr. Presidente, um país em que "os 20% mais
III -Parecer CJ n' 2467-A/83. .
ricos· têm uma- rel)d_a de 26,1 vezes superior a dos 20% mais
IV -CE PRE,5QPI82 pd3-9-'82: ~ . ~ .~.. •-~ , -... ~ ... pobres"; em que os me-smos 20% mais ricos possuem cerca
V- Termo de entendimentos entr_e__Elet.rÇJ~.ul/.Eietrodo_.dobro da rendfil dos restantes 80%~ em que aproximabrás/ConsórciO, . -.-- .... - _:, -. ...... - o. --"-. ·_ _ .
damente 45% de sua população (65 milhões de pessoas) estão
VI- Exposição.de Motivo~ lnterministúial n" 160/92 9e ab;:tixo ou até _a linha de pobreza, corre o risco· de _se torn:.tr
29-11-82.
. - ~ .~
.
~ - ~
~ .
~ ~
inviável como Nação.
VII- Memorando de Entendimento entre: Eletrosul!E·o Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V. Er. urh aparte?
letrobrás/Furnas/Cónsórcio/Lloyds B.ank~
Ó SR. GUII:i!ERME PALMEIRA- Concedo o aparte
XI -Relatório da Administração - 1991
ao nobre Senador_Divaldo Suruagy, Com muita h-onra.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Ro.drigucs) ,..,-,Concedo
O Sr. Divaldo Suruagy - V. Ex~ ·aborda, na minha opia pal~vra ao nobre S.~n~dor Guilherme Palmeira,
nião, apoiado no editorial do Jornal do Brasil, o grande desafio
que a sociedade brasileira está a viver, a enfrentar: a correção
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL. Pronundos desníveis sociais- e regionais. O -que· é mãis preocupante
cia o seguinte discurso. Sem revisão_âQ orador.)- Sr. Presi~
é que a aparente ajuda do Governo Federal para as regiões
dente, Srs. Senadores, ao irisci-ever-me-, óntem; para USar- da
mais carentes é anunciada com críticas veeme-ntes dos meios
palavra no dia de hoje. era minha intenção fazer uma análise,
de comunicação; em nível nacional, como se fosse um ónus,
segundo a minha ótica, das propostas do Presidente Itamar
um peso para a sociedade brasileira. Assisti, estarrecido, no
Franco com relação à economia brasileira. No .;:ntaoto, ontem
domingo último, a entrevistas formuladas no Rio Grande do
tivemos a oportunidade de ouvir o esclarecedor pronunciaSul por populares, concedidas ao programa Fantástico, cuja
mento do Ministro Eliseu Resende _acerca dos pontos básicos
audiência _é impressionante em todo o Brasil, estima-se que
desta proposta do Presidente Itamar Franco. Em p:rincípío
atinja a casa de 40 milhões de espectadores. Várias pessoas
ela nos convenceu. O -_que eviaf;-pánftlâcYSetffiõs repetitiVoS,
que foram consultadas em Porto Alegre, no Paraná, e em
voltarmos a tratar do assunto no momento.
Esperamos, a bem da verdade, que o _que disse Sua Exce- Santa Catarina afirmavain que, -enqttartto o Sul trabalhava,
lência àcefca do Programa se torne realidade. Todos nós torce- . o Nordeste vivia dançando, brincando carnaval e tomando

4116 Sexta-feira 7

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Maio de 1993

O Sr. Ney Suassuoa- O Senador Divaldo Suruagy acabanho de mar. Esqueceram eles que o Nordeste é auto-subou de informar~ e todos sabemos- que foram concedidos
ficieilte, superavitário em envio de recursos. Se o Nordeste
fosse um país, a nossa receita seria superavitáría nas relações · na ajuda à seca 180 milhões de dólares, ~os quai~ !>ó rec-ebemos
com o Sul do Brasil. Vou fazer um comentário logo após a primeira parcela, portanto, 60 milhões de dólares. Os 180
milhões divididos pelos dez milhões de pessoas que lá estão
o discurso de V. Ex~, já estou inscrito, mas à proveito o pronunpassando necessidade resultam em 500 cruzeiros pãra cada
ciamento feliz de V. Ex~ para acrescentar alguns dados aos
um. Isso é insign~fícante, mas agradecemos. O que não pode~
já anunciados pelo Jornal do Brasil. Quarido à indústria automobilística o Governo Federal concede a isenção do IPI, se- mos aceitar é a humilhação que, de quando em quaildo, sofremos, como se fôssemos preguiçOsos. Se existem- edifícios e
gundo a Folha de S. Paulo, um jornal insuspeito para falar
grandes obras no Sul, tudo foi feito pela mão-de~obra nordessobre o assunto, isso representa uma perda de receita de 1
tina, que paga um preço social terrível para aquela nossa
bilhão e 400 milhões de dólares para alguns privilegiados no
região, porque migram de lá os homens, deixando as famílias,
Brasil terem condições de comprar carro a 7 mil e 100 dólares.
as mulheres, as crianças, e vêm, a um preço vil, construir
Num país como o nosso, quem tem ·condições de comprar
ã grandeza do Sul. Esquecem os do Sul e Sudeste que fomos
automóvel a esse preço é tudo menos pobre. Sabe qual foi
nós, com o primeiro ciclo económico, qual seja o da cana-detodo o volume de recursos transferidos para essa seca, que
açúcar, que geramos a riqueza inicial do País e __mandamos
se vem arrastando há mais de 5 meses no_ Nordeste? Cento
para o Sul e o Sudeste. Fin3Jizarido, eu diria, complementando
e oitenta milhões de dólares. Esse valor de 1 bilhão e 400
o que acabaram de dizer os Srs. Senadores, que compramos
milhões de dólares não é subsidiado, é dado, porque, quando
produtos industrializados a preços altíssimos e vendemos nossa
o Governo deixa de arrecadar, está fazendo uma oferta à
indústria automobilística. E o qUe ela está gerando? Apenas matérlã-prima a preço vil. Tomemos corno exemplo um carro:
800 empregos. E V. Ex~ bem sabe, como eu, que somente
nós o compramos a 40 mil dólares, quando podíamos estar
comprando da indústria estrangeira um carro superior a 4
em Alagoas mais de 100 mil pessoas trabalham diretamente
mil dólares. Então, como se vê, somos os eternos explorados
na atividade sucroalcooleira, que é criticada, veementemente,
pela imprensa, como se fosse um peso para o Brasil. Na verda- e, lamentavelmente. de quando_ em quando, humilhados. Lutamos por um País unido; não fomos nós que construímos
de, ela emprega 1 milhão_ e 200 mil pessoas. Denúncias dessa
a grandeza deste País. Ele é grande, e não podemos admitir
natureza vou proferir logo após o discurso de V. Ex\ mas
que, de maneira alguma, no Norte ou no Sul, alguém venha
nã_o podia calar-me. diante da oportunidade do pronunciaa falar em separatismo. Quem fala não tem consciência da
mento que V. Ex~ traz a debate nesta Casa.- Agrego ao s·eu
loucura e da injustiça que está cometendo com este Pafs,
brilhante pronunciamento essas palavras de endosso em apoio
que é gigante, homogéneo, e só pode continuar o seu grande
às teses defendidas para se enfrentar o grande problema que
papel se for uno. Obrigado.
a sociedade brasileira está vivendo, que é a correção. repito.
dos desníveis regionais e sociais.
O SR. GUILHERME PALMEIRA- Agradecendo o
O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito obrigado. aparte de V. Ex~, manifesto a honra em ter recebido sua
Senador Divaldo Suruagy, no meu pronunciamento de bri- colaboração em nosso pronunCiamento.
Tenho ouvido Os discursos de V. Ex\ através _dos quais,
lhante o que ocorreu foi o aparte de V. Ex' que, além de
esclarecedor, mostra a situação de permanente pobreza em sempre com brilhantismo, asSume posições de defesa do nosso
que vive o Nordeste. Na verdade, ninguém se preocupa em Nordeste. Pude depreender que, corno a grande maioria dos
investir em soluções definitivas-para nossos problemas. Quan.:. Srs. Senadores, V. Ex~ concorda em que, ao invés de salvarmos
do fomos governadores, conseguimos acalmar essa pretensão os famintos de hoje, devemos salvar o Nordes.te para que
de separatismo que, iilclusive, partiu do Nordeste. Como bem lá não haja famintos.
Como bem disse V. Ex•, a qUantia de 500 cruzeiros/Pessoa
colocou V. Ex\ essa região é auto-Suficiente em pélróleo,
é um mercado absorvedor das tnçlústri"'s.. c:Jo $uJ dO Paíh e, para alimentar uma família é. tiafCula. E mesmo assim há
se não adquiríssemos as matérias finais produzidas em São denúncias- algumas improcedentes, outra·s não- ele desvios
Paulo, no Paraná e no Rio Grande do Sul, teríamos condições das verbas. A seca deixou de ser um problema cícli.co para
de importá-las a preços muito mais babws _em troca do nosso ser uma questão permanente. E, como tal, merece um plano
petróleo, do nosso açúcar, do nosso cloro, da nossa soda constante.
O Senador Divaldo SUruagy e eu, que governamos o
e de outros produ_tos. Poderíamos exportar inúmeros produtos
e assim teríamos um equilíbrio na receita é' Ul:ti<i Solução muito Estado de Alagoas, podemos contribuir para a solução do
mais razoável para o noSsO povo.
problema da seca em Alagoas. V. Ex~ deve sabê-lo em relação
É lamentável esse movimento, mas sei que está sendo ao Es~ado da Paraíba. Somos cortados pelos São Francisco,
repudiado pelas lideranças políticas do Sul do País, pelo Presi- rna:s ó GoVerno -do Estado não pode arcar sozinho com o
dente da República, pois ouvi determinações junto ao Ministro ónus desse projeto, que é relativamente simples e barato.
da Justiça para punir aqueles que qUereni desenvolver esse Se tivesse havido, no passado, investimentos em obras de
movimento. Não_ é só com esse tipo natural de preservação caráter permanente, hoje o Governo não precisaria" eStar t"irã:nda ordem constitucional e jurídica em nosso País que o nordes- do recursos daqui e dali, transferindo verbas de um lugar
tino vai saciar sua forite. Então, foi importante o aparte de pãra o outro, para distribuir alill}entos aos nordestinos e adotar
V~ E~, pois ilustrou o_meu discurso.
outras medidas emergenciais. E lamentável.
Espero que o Presidente Itamar Franco e sua eqUipe
de governo atentem para essa realidade, ouvindo nossas sugesO Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Ex~ um aparte?
tões rio sentido de viabilizar um projeto defínitTVO para· O
Nordeste. Hoje um programa seria caro, de alto c_usto; ama~
O SR. GUILHERME PALMEIRA- Com muita honra
nhã, será barato. uma vez que dispensará soluções paliativas.
ouço o Senador Ney Suassuna.
'
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Sr. Presidente e Srs. Senado_res, prosseguindo, essa é
bate à Fome e à Miséria, coõrdenado pelo sociólogo Herbert
de Souza, perde o ar de utopia que lhe vinham atribuindo
apenas uma das faces deste País, que tem exercitado desleixo
histórico para com a educação, a área social e os investlriientos -e ganha foros de cruzada cívica, capaz de produzir resultados
objetivos no campo social.
em ciência e tecnologia. A esse respeito, é slificlcilte fCCórdar
o fatO de, segundo documento do MiniStei"iO da Educação
A CNI agrega 27 federações (entre elas a Fiesp e a Firjan)
e 280 mil indústrias. em todo__ o Brasil. É fácil imaginar o
de 1990, 75% das matrículas dO primeiro grau constituíra:in-se
poder de mobilização de uma instituição como essa, que ilão
de alunos fora da faiXa etária adequada. Uma sociedade cujo
tem visiohários entre seus-associados, mas empresárlos acostu.:
sistema_âe ensino é tãõ-ineficicnte necessita se repensar cóm
urgência.
mados a ler bal~nços e planilhas de custos e .a zelar pela
boa aplicação de seus recursos.
Entretanto, a situação do Brasil não é crítica apenás do
ponto de vista- das suas desigualdades sociais_. Por não ter
A atitude da CNI reflete uma mudança positiva no empi:'e~
investido e continuar não inVestíndo adequadamente em edusaríado brasileiro·. cuja ala mais conservadora, se não negou
cação,-ciência e tecnologia, assistimOs ao Brasil competir no
simplesmente a questão social em outros tempos, preferiu
mercado internacional em condições cada vez mais desvanencará-la, com9~am_ente, CO!JlO problema ~xclusivo do Esta~o
tajosas.
oU então, -assunto p~ua as esquerdas se ocuparem. Estas serri~
A economia iilté!n'acionar veiri pass-aildO pór profundas
pre demonstraram arraigada ojeriz3. a tudo o que lembrasse
transformações, em conseqüência da introdução das chamadas
assistencialismo. Já que _o Estado brasileiro não conseguiu
"novas tecnologias" e de ino_yações administrativas, que dedar conta de problemas que, por incúria e irresponsabilidade
mandam grau ponderável de capacitação do trabalhador. Em
social, se avolumaram ao longo_dos_ anos e_s~ tornara!ll_t:;ad~
conseqüência disso, seta!es industriais antes expOrtados para
vez mais complexos, o resultado é o que se vê hoje: fome
os países em desenvolvimento, a fim de utilizar su_a mão-dee mis~ria por todos os_ lados.
obra de baixo custo, voltam a tornar-se compctitívos-. dimiHá muito que o problema brasileiro deixou de ser a disnuindo as vantagens comparativas decorrentes da força de
sensão ideológica/ e a palavra assistencialismo perde, a cada
trabalho barato. Por isso, estudiosos na matéria não afastam
dia, o sentido pejorativo. Nos países onde existe espírito comu~
a hipótese de as Nações do Terceiro Mundo que não consigam
nitário, iristit_uiçõeS privadas têm papel fundamental nas soluagrupar nível mínimo de tecnologia virem a _sofrer" proCesso
ç9es dos prob_lema_s sociais.
de "desindustrialização".
A todos os preconceitos se sobrepõe, no momento, o
Corii. efeito, "sem renda, mercado interno, formação tecrisco real de que o País descambe para o caos social- transfornológica e profissional, nenhum país consegue escala para
me-se numa república de "flanelinhas" e de camelôs na qual
competir internaciOrialmente''.
co_nceitos como n-aç~ão" ou cidadania sigilifiQ.Uem pouco dianté
Nesse s_entido, os cfCitos do desleixo para com a educação,
do salve-se quem puder geral.
a ciência e tecnologia começam a demonstrar à sociedade
Não há querri queira conviver com uma realidade comO
brasileira, notada mente às elites nacionais, as ameaças estrutua que se apresenta. Um empresário declarou recentemente
rais com _que apenas começa a se deparar o nosso Brasil.
que não é bom ser rico num país onde quem tem dinheiro
Não representa nenhum exagero uo risco_ real de que o País
precisa se cercat _de guarit~s e_ s_eg~ranças. _A miséria_ não
descambe para o caos social ...
iilcôinoda apenas os- pobreS. É um problema de toda a sociePor fim, acerta iguãlmente o Editorial ao propor a falta
dade, que não pode ignorá-la ou cruzar os bra~os à espera
de compromissos políticos como a verdadeira causa da neglide algum milagre.
_
__ _
--. ~
gência para com as extremas desigualdades existentes entre
Os bem-infór"ri~ados sab-em que- o dr_a.ma brasileirO não
nós. Mais ainda: compromissos politicas são inadiáveis_ pira
viabilizar este País comO Nação mod_crna c como interlocutor -é a improdutividade, o endividamento_ externo ou a_ divisão
ideal da produção global pelo número de habitantes.._ O índice
respeitável no concerto internacional das nações.
que traduz o escârid"cilo brasileiro éstá no RelatóriQ sobre DeAo tomar a iniciãtivã de requerer a transcrição do editosenvolvimento Humano (Human Development Report) das Narüi.l do Jornal do Brasil nos Anais do Senado, desejamos trazer
çOcs Unidas: é a perversa divisão real da riqueza. O Brasil
a esta Casa do Congresso Nacional reflexões tão inquietantes,
exibe uma das piores distribuições_ de renda do mundo.
mas, ao mesmo tempo, tão oportunas acerca da realidade
do nosso País.
- -- O documentO _i-evela que os 20% de brasileiros mais ricos
têJA J.lffia renda ~6J _vezes superior à- dos 20% mais pobres.
Oxalá, Sr. Presidente, Srs. Senadores, seja o Congresso_
Figuramos no capíhdo mais triste- do Guiness Book de recorNacional espaço da representação política dos brasileiros, o
des: com um PIB de US$350 bilhÕes, o. Brasil tem uma distrilugar de ressonância dos urgentes compromissos políticos que
buição de renda inferior à de Bsotwana, cujo PIB são modesnos permitam superar criSe tãõ profUnda c dc_tamanha durabilidade. Conjuntura que, _como bem define ó Jorõa[ do Brasil, .tíssimos US$2,5 bilhões.
é conseqüência das pesadas c·amCaçadoras omissões do passaEmbora gaste-_ mais de 35% da _renda nacional com o
- setor público, o B,i-asil destina menos de 2% deste montante
do que não podemos repetir agora:
Sr. Presidente, muito obrigado.
às questões sociaí$_ prioritáriaS, Como a assistência médica básica, a educação o.u.__ a distribuição_de seryiços e_ saneamento
DOCUMENTO A QUESEREFEREQ,SR GUIbáSiCo n~s cidade~ ~no campo.
LHERME PALMEIRA EM SEU DISCURSO.
A p-rindpal conélusão- do relatório da· ONU nos aproxima
das razões de um t~l quadro calamitoso: é ~ falta de cqmproJornal do Brasil - 2~5-:93
- _riiissos políticos, rriuito- maiSdo qUe a de recurso!dinailceiios
MARCAS DO PASSADO
a causa real da neglígência em relação ao aspecto humano.
A causa da péssi~a distribuição é essencialmente política:
Com a adesão da Confederação 1\f_J_ciQn_al da Indústria
Interesses protegidos e estruturas de poder- estruturas mili(CNI), documentada pelo Jornal do Brasil, o Plano de Comc
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tares, elites urbanas e rurais; burocracias _corrq.J,Ppidas e _co_rporativas estimulam a distribuição desigUal.
No caso brasileiro parece enigmática a persistência da
miséria, da violência social, dos saláriOs distorcidos, no péssi~
mo sistema educacional, quando se sabe que isso é disfun~
cional. No mundo atual, saláiios -irifames deixaram ·de ser
uma vantagem comparatiVa. Não háCáiCuJO-de Custo-benefício
que justifique a brutal concentração da renda e a permanente
recriação de meca-nismos sociais discriminatóriOs.
Alguns, como o psicanalista ítaliano Co_piafdp ca.Jilgaris,
acreditam que o Brasil ainda _é muitO marcado por seu passado
escravocrata, com relações sociais pe.rit!e-adas pelo fantasma
da posse e dominação de uma pequena casta sobre a enormemassa de desprotegidos. Empresários ·no_dernos sabem perfeitamente que seus trabalhadores devem ser transformados em
consumidores; políticos modernos sabem que a chave da estabilidade política é uma amplã classe média, mesmo assim
o Brasil não consegue vencer õ arcaiCO fanütS:iiia do escravismo
residual. Nem abrir o fechado clube dos sócios da inflação.
A desfuncionalidade interfere ·na economiá:. :NU~ trabalho recente sobre o futurO do sistema multilateral d-e comércio,
o embaixador nos EstadOs Unidos, Rubens Ricúpero, chamava a atenção para um mundo menos hospitaleirO àos interes-Ses
brasileiros no comércio exterior do que O existent~ antes.dos
choques do petróleo e da crise da dívida. Em grande parte,
os problemas referem~se à perda da competitividade da produção brasileira, por falta de melhor qualificaçãO tecnológica
da indúStria e a incapacidade da mão.:de~obra em oferecer
melhor produtividade.
_
_
Em ambos os casos, a causa é única:-éfde"sleixo brasileiro
com a educação, a área soCial e os illvesti.D:lentos -em c_iêncüi
e tecnologia. Segundo o-embaixador, as transformações económicas dos últimos ano~ levaram a que a competitiVidade
brasileira em produtos manufaturados venha sendo gradual~
mente pressionada por um movimerito de piriças.
De cima para: baiXo, países que invesÚi-ãm ser1ainent~
em educação e ciência, Como a Coréià e Taiwan, vão oCUpan-do
o lugar do Brasil na faixa nobre de produtos d_e _n;taim: cqnteúdo
tecnológico (eletrõnicos,_ áutomóveis de qualidade). Até na
produção de tornos, que havia sido um setor de destaque
no passado recente, o Brasil está perdendo terreno.
De_baixo para cima, competidores de mão-de~obra mais
barata, como a China, Índia e Paqu_istão, invadem os m_ercados
do Primeiro MUndo e vão confinando o Brasil à condição
de exportador marginal de têxteis e confecções e até de calÇa~
dos baratos. Um exame mais detalhado da pauta de manufaturados enquadra o Brasil com-o -exportador _de bens interme~
diários_, que pOderiam ser classifiCado,s corrio.menos Valia in~
dustrial.
A perdcl de posição do Brasil na guen:a do comércioexterior é lima das faces visíveis_ dos efeitos perversos causados
na economia -pela falta de atenção que· o País dedicou nas
últimas duas décadas à solução dos problemas na área social.
A teoria de que era preciSCi deixar o b<;Jlo crescer -para depois
distribuir- que justificou-· a Concentração de renda na época
do milagre, durante a ditadura militar- se revelou insustentável ao primeiro choque do petróleo..
Adiante, premido pela crise do balanÇo de pagamentos,
o Brasil, concentrou investinlentos- em indústrías _de c3pital
intensivo na áreã de substituição de importações. Sem inveStir
em educação e formação de mão-de~obra, tais projetes não
re9eiaram a produtividade macro~econômicã ·esperada. A cri~
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se da dívida dos anos 80 desviou mais recursos da área social,
cujos indicadores regrediram ao final dos anoS 70. "- --Os primeiros sinais da perda de competitivid3de externa
foram sentidQ_s _no mercado interno na década passada. A
reCessão se acentuava e a queda da produção tirava eConomia
de escala e capacidade d~ reinvestir_ da indústria. Entretarito,
não se notou, paralelamente, o reordenamento educacional
para adequar a formação de carreiras àS novas demapdas do
mercado de trabalho._ O Brasit foi o único_ país da América
Latina a apresent3i regressáç. nã renda per capita e a encolher
o cons_umo. Sem renda, mercado interno, formação tecno~
lógica e profissional, iienhum país consegue escala para competir internacionalmente.

O Sr. Magno Bacelar- Sr. Presidente, peço a palavra
como Uder.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar, na forma regimental, __
O SR. MAGNO BACELAR (PDT _:MA. Como Líd-er,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. s-enadores, no início da semana, tivemos
oportunidade de ouvir a palavra do nobre Líder Esperidião
Amin, que fez uma análise da campanha difamatória contra
a classe política. Logo a seguir, sentimos a_ ressoriància 9-e
lima reportagem apresentada na Rede _Globo, a qual dava
destaque à tese separatista. Como se não bastasse, estamos
acompanhando boatos que tentam desestabilizar o Governo.A
CNI encomendou e financiou· unia pesquisa que, por todos
os meios de indução e pela sua divulgação, procura denegrir
a dignidade da classe política. Alem disSo, ã imprensa dá
destaque à possibilidade de um golpe de Estado. Pergunto:
-- Quem estaria por trás de moviinentos que não visam ao
bem~estar do povo brasileiro nem à permanência da democracia.
E no momento-·em que eSsas preocupações tomam· contade todos_ os brasileiros, principalmente. da classe política, tão
vilipen~iada na su_a dignidade, vejo publicado no jornal O
Momento Político um editorial intitulado ''Anatomia do Golpismo", em que o editorialista, com rara fidelidade e precisão,
analisa e mostra quem realmente_ está interessado em que
o País não permaneça desfrutando de uma democracia, que
custou tanto ao- seu povo, e tt:mao as Suas ins-tituiçõeS- preser-vadas.
As Forças Armadas não têm o menor interesse na desordem ou no golpe, mas há quem esteja insinuando e trabalhan4_o nesse sep_tido. E quando esse jornal publica, eJ}l sua
edição de hoje, um editorial tão feliz, requeirO à Casa a tranS~
criçã:o nos Anais, para que conste da nossa história,
~Era o que tinha a dizer, Sr. P~esidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
MAGNO BACELAR 'EM SEU DISCURSO: .
Editorial
ANA TOM! A DO GOLPISMO
Todo golpe de Estado é para manter ou derrubar privilégios da classe dominante, que d~~õe dos instrumentos todos
p~ra formar opinião pública favorável ou adversa.
A especulação financeira de nossos dias respol).de _pela.§
elaborações gqlpistas. Os que enriqueceram e entiqüecerii com
o-s juros altos ·querem tudo como está. Estimulam o divisio-
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nismo do território brasileiro, porque lhes traz dividendos.
Fabricam desemprego, miséria e fome porque- a degradaçao
moral lhes satisfaz a alma, além de servir para justificar tese_s
como a do apequenamento __do Estado. Impedem o soldo e
o salário justos, porque isso oS distancia ·mais, erri poder real,
do soldado e do assalariado, além de constitui i-se arma- contia
os poderes da União, com os-qua]s-liVremente m3nipulam.
Os militares do Brasil são usados pelos cirandeiros das
finanças. que depois os quaiificãln- de golpistas e ditadores.
Os políticos sempre são acusados pelas mazelas contra as
quais, na realidade, lutam. As exceções existem em toda
parte. Se um grupo- de parlamentares viaja ao exterioi, ·a
imprensa malha. Mas, quantos executivos niihüiteriais--estão,
agora, cm vilegiatura ao exteriox:? Quai:iio-o Erário g-âSfã cOnl
eles? Quanto a Nação gasta com os eternos negociadores da
dívida externa?
Agora mesmo, a campanha contra o presidente da Cáinara encobre interesses não revelados. É uma imensa hipocfisia
posta a serviço do golpismo, -a que, certamente, os brasileiros
dignos deixarão de aderir.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• será
atendido, na fom1a regimental.
_
Concedo a palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy_.
O SR. DIVALDO SURUAGY (PMDB- AL Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)_- Sr. Presidente,
Srs. Senadores,· sobre as ações governamentais para o Norde_ste do Brasil cabe fazer aqui algumas considerações.
O_ Governo e a imprensa celebram com certo en-tusiasmo
o recente acordo com a indústria automobilística naciOnal,
localizada em São Paulo e Minas Gerais, reaffinlando uma
renúncia de arrecadação do IPI, que representa cerca de 1,4
bilhão de dólares, e a geração de emprego adicional, fixada
em apenas 800 vagas.
Esse rriecanismo representa uma -proteção ã indústria automobilística nacioilal, em face_de sua baixa competitividade
com fabricantes estrangeiros~ - Vejam a ironia, Exm~~ Srs. Senadores! Enquanto o Guverno Federal anuncia bombasticamente que está transferindo
180 milhões de dólares para as vítimas da seca no Nordeste,
que vem se prolongando há quase seis meses~ Sendo que dessa
quantia foram liberados ape-n-as 60 milhões de dólares, correspondentes à primeira parcela, o Governo Federal dá, de graça
- e aí não é subsidiado, é dado de graça - 1 bilhão e 400
milhões de dólares à indústria automobilística, para permitir
que pessoas privilegiadas -porque, lamentavelmente, no
Brasil, quem tem 7 mil e 100 dólares para comprar um automóvel é uma pessoa privilegiada - comprem um carro a _custo
mais barato, na expressão daquele setor empresarial brasileiro.
E o que foi que-aconteceu? Acoriteceu ooque-já Se preVh;
uma cobrança de ágio superior ao IPI, caracterizando, mais
uma vez, que quem compra automóvel no Brasil não precisa
de isenção de imposto; tem condições de comprar o automóvel, porque, lamentavelmente, ter automóvel no Brasil repito - é sinónimo de riqueza.
No Estado de Alagoas, que tenho a honra de representar
nesta Casa...
O Sr. Jutahy Magalhães- Pertrtite=mcV. Ex~ um aparte?
O SR. DIVALDO SURUAGY- Pois não, Senador Jutahy
Magalhães.
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O Sr. Jutahy Magalhães - Lamento discordar da linha
de raciocínio que V. Ex• acabou de expender, porque não
considero que ter carro. no Brasil, seja sinóninio de ríqueza.
Carro, no meu entender, hoje não é luxo, é um inStrumento
de trabalho. E quando se fala nesses carros populares, o que
se tentou e se buscou alcançar foi· o retorno ao mercado,
ao poder de compra de carros, sejam eles mais simples ou
não, para uma faixa de classe média que já não tinha mafs
ao s_eu_ aLcance a aquisição -de um carro novo. Então esse
é·o objetivo. Não é SÓ uma queStão -de se falar em "fusquinhã'-·";
é um carro popular para uma faixa que já estav_a expulsa
do mercado. E como hoje automóvel é uma m-atéria-prima
·para -õ-exercício do trabalho das pessoas. então este _é o objetivô- do Go'lerno. Não é o de fazer com_ que ricos comprem
carros com isenção de impostos.
O SR. DIVALDO SURUAGY - Senador Jutahy Maga~
lhães, concordo com V. Ex~ quando afirma que hoje o carro
é um instrumento de trabalho. Agora, ousaria discordar do
raciocínio de V. Ex-' quando afirma que é uma Preocupação
do Governo proporcionar à classe média a aquisição de um
àutomóvel. Vou dar alguns dados que V. Exa conhece melhor
do que eu, porque V. Ex• é um dos mais talentosos e brilhantes
~arla~entares que o Nordeste já mandou aqui par~ Brasilia.
V. Ex• bem sabe que 70% da população brasileira, a esma-gadora maioria da massa trabalhadora, ganha, no máx"imo, dois
salários mínimos. E como, co_mprovadamente, o maior padrão
de vida do povo brasileiro se encontra nos Estados desenvolviQ.os do Sul, obviamente esses Estados serão mais beneficiados,_em detrimento dos Estados do Nordeste., que representamos aqui nesta Casa. Mas o meu objetívo não é de discut~r
se o automóvel deve ou não ser vendido a preço mais barato.
O que eu quero caracterizar é a disCriminação que vêm sofrendo outras atividades empresariais do País em benefício da
indústria automobilística, o que também -ficou caracterizado
na isenção do IPt E vou usar a indústria sucroalcooleira porque, em Alagoas, ela é a grande responsável pelo maior número _possível de pessoas que trabalham naquele Estado e, também, por mais de 60% da formação da riqueza alagoana.
O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador, V. Ex" permite-me a ousadia de interrompê-lo novamente?
OSR. DIVALDO SURUAGY -Pois não, nobre Senador.
É seffipre uma alegria para mim ser aparteado por V. Ex•
O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador, veja como.
é difícil uma pessoa poder atender às necessidades e aos objetivos a que almeja alcançar. E, não concordando com V.
-Ex'.', vou citar um exemplo. ·ouço muito os meus companheirOs
da Bahia reclamarem porque no Plano_ do Governo, no atual
Pr_ojeto do Go_verno, foi concedido 1 bilhão de dólares ao
açúcar e ao_ álcool, e nada para o cacau. Veja V. Ex' que
se formos fazer sempre esse tipo de comparação acabaremos
cometendo injustiças. A indústria alcoolelra dos usineiros necessita de ajuda para atender a um problema social muito
grave, no Nordeste, que é a questão do desemprego. Essas
comparações, às vezes, nos levam a cometer injustiças.
O SR. D1VALDO SURUAGY ~ Exato, Senador Jutahy
Magalhães. V. Ex~ tem razãO, e vou, neste momento, explicar
o meu ponto de vista para a Casa.
Primeiro, esse Uín bilhão de dólares· é pura balela; vão
ficar reduzidos a 500 milhões de dólares e - o que é mais
interessante- deles, SD% ficarão-coin os industriais do setor
sucroalcooleiro do Sul do País, o que significa dizer Sãg Paulo,
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que é o maior produtor de açúcar e de álcool do Brasil, produzindo mais do que Alagoas ~ Pernambuco juntos, que são

o segundo e o terceiro produtores do País.
A tônica que é colocada, rriais uma vez, no fluxo e refluxo
do capital, beneficiará, c;>bvial!Jente, ris regiões mais desenvolvidas.
·
No Estado de Alagoas, devido à redução de atividade
da agro indústria do álcool, até o presente já foram dispensados
milhares de trabalhadores, podendo ainda aumentar os altos
índices de desemprego, .cas~ a inércia~góvemament_a, con,ti.nu~.
_
, -_
Ora., _é concedida· p~fa Uina atividade econõmica uma
isenção de imposto de Í bilhãO e 400 'milhões _de_~dólares,
que vai ge_rar 800 emprego-S.- -somente' em AlagoaS teremos
mais de 100 mil pcssoas,desempregadas_, agora, nesse perfm:lo
da entressafra._Somente em Alag_oas -se incluirmos Pernambuco, teremos mais 120 ou 150 mil pessoas- desempregadas.Esse quadro é verdadeiramente dantesco. Isso responde
à critica_que foi feita tanto ao setor sucroa}cQoleiro e, conforme
V.-Ex• muito .bem .ass.in<l.lª. também á atividade cacaueira,
que. em virtude dps dificuJdad.es do mercado intermicional,

está enfrentando uma .trise .jar:nais presenciãâa ao longo da
s~ história.
As cifras., amplamente ·anunciadas e-equiVocadamente
comentadas pela grande mídia nacional, supõem - e estes
são os argumentos que eu g_ostaria de -informar à Casã. ·e,
particularmente, a V. Ex"· - que foram liberados recursos
governamentais da ordem de 1 bilhão de dólares.- Porém,
torna-se necessário-o.segu'iilte reparo: metade destina-se--ao
custeio e renovação da lavoura; através de empréstimO bancário; incluSive pela rede privada - enquanto o da indústria
automobilística fof dado d~· .graça, para a atividade sucroal~
coolcíra é ·empréstimo, e, cOmo lodo banco. empresta para
receber, obviamente, com juros altos. A Outra metade destina-se à estocagem de álcooL Não é uma ajuda;_ é-apenas
uma forma- de manter o álcool, já produzido, estocado, a
fim de garantir o mercado de derivados líquidos do petróleo.
Essa parcela de 50_0 ·milhões- de dólares_ depende ahrda de
legislação específica a ·ser remetida ao ·Congr~sso. AconteCe
que-o Tesouro Nacional, com recursos-o-rçamentários,. cobiüá
apenas a· difereriÇa da taxa de juros entre o merCado e a
taxa a ser cobrada, que é1dC.lOO milhõeS--de dólares. Então,
de 1 bilhão de dólarc$, a· ajuda real vai .ser de 100 milhões
de dólar_es.
Isso me faz lembrar-unia piada qüe~Cifculava há muito
tempo lá no Nordeste --não sei se esSás piadas ocorrem
no SuL Diz ·que -um· filbo foi pedir dülhéiro ao pai, pedíu
.SO -mil cruzeiros. A'í, O' pai disse: Quarenta? ·para· 'que' 3d?_
Vinte é -mUitO. Tome· 10, dê 5 a sua ihlüf e fique com -o
troco. De US$1 bilhão, váo ficar apenas US$100 milhões para
a atividade sucroalcooleira~ Mas isso é afrÚ.rtciado para o Brasil
todo como US$1 bilhão, e· todos pensam assim: quC benevolência dar US$1 bilhão para a atividade SUCroalcooleira!
Logo, a participação do GoveJno ne~Se programa s-e resume apenas a 10% do anunciado, send.o que, do total dos
recursos, 2/3 estarão disponíveis na rcgíã9 do Cçntrq-Sul e
!~3 _p~ra__ Q__~~~t-~_ e )·~~~d~~te_·--~-~~ -~--~r»_: (!~tr~ _d~talll_~_ q_u_e
é bom que se enfoque._
,~
No que diz respeito a(! meu Estado. o que vai ficar disponível será um empréstimo de US$58 mi~hõ_es apenas. Ahigoas
é o segundo maior produtor de açúcar ~ álcool do País repito- , perdendo apenas para São Paulo.
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Os recursos do Tesouro estão estimados errl um -décimo
desse percentuaL Aos usineiros serão ct.~_::;ti~é!-dos uma parcela
de US$43 milhões, e os recursos do Tesouro cht.:gam a US$4.3
bilhões. Portanto, infinitamente inferior ao véiculado e t.:oncedido efetivamente como _recursos do Tesouro no acordo da
indústria automobilística de São Paulo. Dos 43 milhões que
vão para o Norte e Nordeste, A lagoas, que é o segundo produtor. vai ficar apenas com US$4,3 milhões. Então, de US$1
bilhão. Alagoas ficará com US$4,3 milhões. Esses números_
são veiculados pela imprensa brasileira c passam a idéia de
que os plantadores de cana de Alagoas estão "nadando em
dinheiro". Isso me faz lembrar da famigerad_a República _de
Alagoas. O Centro-Sul do País Íf!Iagin~v_a que Alagoas estava
"nadando em ouro".
Foi necessário,-agora, que o Lula realizasse_ a Caravana
da Cidadania. em companhia do nosso querido amigo c colega.
Senador Eduardo Suplicy. pa·ra·que- Cle viSse a rili~éria que
domina aquela região do semi~ári"do nordestino e, particularmente, de Canapi. S. EX" dizia-me, horrorizado, da tragédia
que ele presêricióu naqUela região. Antes disso, o que se
imaginava é que Alago as estava "nadando em ouro", que
o Presidente da Repúblfcã da época: estava mandando milhões
e milhões de cruzeiros pa:ra o nosso Es.tado; Por causa disso,
Alagoas está sendo duplamente penalizada. PrimCúo-, porqüe
esperou mais, c a decepção é do tamanho da esperança; segundo, porque o Sul e o Governo Federal ainda ficam imaginando
que Alagoas está "nadando em oUro".'
A denúncia que estou fazendo aqui é para provar que
Alagoas, que foi o E?_tado mais penalizado no Governo ant~
rior, coniinua sendO o ni<liS pénalizado no atual governo, porque este imagiria que Alagoas está "n"adarido em ouro'-'.

O Sr. Josaphat Marinho.:........ Permite_-me V. Ex" um aparte?
O SR. DIVALDO SURUAGY- Pois não, Senador Josaphat Marinho.

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador, V. EX' cuida
neste_ instante, de forma justamente particularizaP,a, õe um
problema sobre o· qu'at todos quase, óu Pelo· menos õs do--·
Nordeste, temos referido nesta Casa. Não há uma. sistematização de distribuição de. recursos que assegure o equihbrio
das unidades federativas. Os.recu.rsos são distribuídos aleatoriamente, de maneira que não se atenta para as peculiaridades
das regiões e, dentro das regiões, das unidades menos favorecidas. De sorte que, quando vem um recurso a ser distribuído,
é com a irregularidade_ que._ V. Ex~ acaba de demonstrar.

o SR. DIVALD.O SÍJRI.JAGY .C.: Senador Josaphat Marinho, o aparte de V. Ex• ilustra o noss<:)prOnuncíameti.t() como
ilustra qualquer outro, porque V. Ex" é realmente um patrimônio-da' cultura c da moral 'política brasileira.
Enfoca V. Ex• 'um aSpecto bastante interesSante. Não
entendo - e deixo minha _estranheza nesta Casa - como
é que _se elabora um plano, ou um programa ou um projeto,
qualquer que seja o título. isso é um mero problema de terminologia, sem-ter unt assessoramento gratuito dos earlamentar~s do Congre~so Nã.cional? Vários deles - e. e~ta ·casa
é o me_lhor e~emplo..,...,... fqr~m governadores de Estªdo.- conh_ecem na intimidade o problema de seus Estados e podem oferecer idéias mi sugestões quê poderão ser aceitas ou n-ão-pelos
téCriicos do Governo. As sugestões da classe política braSileira
são gratuitas, com intuito apc"r1as de_ melhorar aquele plano,
aquele projeto, ou qualquer que seja o título - repito---

~~~~~~~~~~~-~-~~~--
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a fim- de que seja mais justa a distribuição desses recursos
que V. Exa, com muitã felicidade, acabou de mencionar.
O Sr. Josaphat Marinho- Permita~tne u·m apaíie -rápido
novamente?

O SR. DIVALDOSURUAGY --,-Pois não, nobre Senador.
0 Sr. Josaphat Marinho- V; Ex• argúi corri tanta propriedade quanto a COO.stiltiiçãb exige que os planos sejam
co-ordenados entre o Governo Federal e os GOVernos Regionais. A própria ConstituiçãO eXige;-âela não se toma conhecimento.
O SR. DIV ALDO SURUAGY -Para confirmar o raciocínio de V. Ex•, vou-me apoiar no exemplo que o Senador
Guilherme Palmeira, que também governou Alagoas, referiu
há poucos minutos, num prOni.mcüünelltO com que brindou
esta Casa. Alagoas é um Estado privilegiado. O rio São Francisco inargeia tódo o serni~árido alagoano. Foram construídas
três grandes adutoras, que permitiram _que o homem e o animal
conviVessem com a seca em Alagoas. A adutora da bacia
leiteira, a adutora do sertão e a adutora da região fumageira.
Quando foram construfdas, em 1970 e também na década
de 80, a população era inferior ao que é hoje. A população
e a demanda d'água aumentaram, o que gerou a necessidade
de ampliação dessas adutoras. A ampliação de uma adutora
como as referidas é um investimento, uma pela outra, de
US$10 milhões. Em se gastando de 20 a 30 milhões M dólares,
corrig1r~se-ia a oferta e a demanda de abastecimcrito de água
de todo o semi-árido alagoan~._Mas n~o se ,cpnsulta. Aí, concedem-se US$180 milhões, os quais, se forem divididos pelo
número de flagelados, resultam em 500 àuzeiios para cada
um. Isso é esmola! O nordestino está cansado de _esmolas!
Nós queremos soluções definitivas.
Nós, Parlamentares de Alagoas, conforme o Senador
Guilherme Palmeira acabou de mencionar, poderíamos ter
dito ao Governo que, em vez de gastar esse dinheiro com
essas frentes de trabalho-- que é o espetáculo mais dantesco
e mais deprimente que o ser humano pode ver e que corresponde ao mercado de escravos do século passado, com 20
milhões de dólares se resolveria de uma vez por todas, pelo
menos durante 10 ou 20 anos, os problemas de seca do semiárido alagoano. Exemplos -como esse poderão ser oferecidos
a Sergipe, ao Rio Grande do Norte, à Paraíba, enfim, à Pernambuco e aos demais Estados da região. _
___ _
Outro fato_que gostaria de chamar a atenção é_a respeito
do subsídio da_ energia elétrica. Ess_e, também, é mais uma
vez penalizador do Nordeste. Ouçam bem os argumeritos:
a energia elétrica consumida pelas indústrias de São Paulo,
conforme o Goverrio ácertOu com o Fundo Monetáiio]nternaciofial, tendo em vista a recuperação- da tarifa de enei'già
elétrica, deverá ir para 70 dólares o quilowatt por hora, nível
que permite manter o sistema elétdco nacional com os níveis
de investimentos adequados a sua continuidade.
Convém observar que no Governo Collor esse nível chegou a 56 quilowatt por hora, e no Governo atual baixou para
40 quilowatt por hora. Considerando que cerca_ de 72% do
PIB industrial do País é gerado ein São Paulo", essa redução
de tarifa representa um enorme subsídio para aquela atividade, por uma razão muito simples, porque São Paulo consome
mais de 70% da energia brasileira.
Cabe lembrar que a indústria alcooleira do Nordeste é
auto-suficiente em energia elétrica - é outro detalhe que
poucas pessoas sabem. O Nordeste, principalmente na ativi-

Sexta-feira 7 4121

é auto-suficiente. Os números provam
que a tão propalada ajuda ao Nordeste é uma balela, quando
comparado com os recursos que são transferidos para regiões
mais desenvolvidas do Sul do País.
O Sr: Guilheritle.Palmeira ·-SenadOr Divaldo .Sufuagy,
permite V. Ex~ um aparte? ·
(iad~_ ~ucro-alcooleira,

O SR. DIVALDO SURUAGY- Senador Guilherme Palmeiras, é uma honra ser aparteado por V. Ex~
O Sr. Guilherme Palmeira- Senador Divaldo Suruagy,
associo-me aó oportuno pronuticiarnento de V. Ex~, quando
faz análise, maiS Uma vez, âa discriminação, às vezes e provavelmente involuntária, que riOsSa região sofre. Como bem
explicita V. Ex~; na hora em que se dá incentivos à classe
média- a classe pobre não pode evidentemente ter um autorrióvel, e aíii.da: o chãril.a:ril-de popular alardeia-se que
o Nordeste está abarrotado de recursos. Como bem colocou
o Senador Ne)r Suassuna~ de todOS os recursos -destinadO"S
às frentes de trabalho, caberá 500 cruzeiros a cada pessoa
inscrita no programa da seca, para fazer uma feira durante
pelo menos 2, 3 meses. TivemOs opbr'tú.nidade, semana passada, de acompanhar vários prefeitos da Zona da Mata de Alagoas, a região que seria a mais ríca, a mais próspera do nosso
~stado, à Sudene, para reivindicar também alguma particípação, alguma ajuda daquele órgão para os diversos municípios que estão sofrendo quase os mesmos problemas do semi~ri?o. F:_o~ c_o~ boa vontade, e mesmo entusiasmo que o Superintendente da Sú-dene recebeu as idéias levadas pelOs prefeitos_de_que fossem incluídos aqueles municípios nos projetas
da Sudene. Só que os recursos seriam os mesmos. Ao ínvés
de serem destinados a 46 municípios do semi-árido, aqueles
mesmos recursos seriam su_bdivididos com mais 40 municípios
da Zona da Mata, da região canavi~ra do Estado_~ __Çom_9
reagiram os Prefeitos"? Abismados. Simpáticos corri a atit_ude
do ·superintendente, mas abismados, evidentemente, com o
que lhes caberia de recurso. O próprio Governador do Estado
e todos nós desistirriOs de subdiv"idír aquilo que caberia aos
mu_nicípios já incluídos no projeto. Como bem disse V. EX~
- e eu já tinha chamado a atenção anteriormente em pronunciamento que fiz- queremos saciar a fome dos que padecem
hoje. mesmo com os modestos recursos que nos são ofereci·
dos, mas queremos _soluções definitivas~- Tenho dito isso em
vários pronunciamentos, e vários colegas nossos também têm
repetido o mesmo aqui nesta Casa e também na Câmara dos
Deputados. Queremos ser ouvidos e que nossas idéias possam
ser absorvidas. Que seja criado um projeto para s_olucionar
9, problema do Nordeste, não apenas do semi-árido, mas,
do Nordeste como um todo. O nosso pólo cloroquímico, para
o qual muito lutamos, quando estávamos no Governo e depois
aqui, no Senado Federal, pela sua instalação e funcionamento,
está, agora, relegado, ~bandonado_. Quando era para termos
em Alagoas, hoje, quatorze .ou quinze iildústrias em pleno
funcioriarrieitto; estamos reduzidos a duas, além da Salgema,
e funcionando mal. V. Ex' lembra o problema do subsídio
à energia elétrica das indústrias; cujo custo eS.tá levando quase
à fa~ência a unidade da Salgema do Estado de Alagoas. V.
Ex• participou de uma reunião com o Diretor-PreSidente daquela empresa, que mostrou a inviàbilidade de se prosseguir
coto os custos de energia da maneira corno se encontram,
que não têm como concorrer com o mercado externo. Mostrou-nos como na Argen~ina _está sen_do procedido, com relação à energia para finS industriais_ Precisamos de tudo isso.
E um conjunt(? ~e medidas -que precisam ser direcionadas
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para o Nordeste. Vamos pensar, disse eu, ainda há pouco,
em matar a fome, em dar o pão, a água, mas precisamos
de uma infra-estrutura, precisamos de um projeto que nos
possa levar rapidamente a um processo de desenvolvimento.
Não queremos matar a fome c a sede somente agora. Queremos salvar o nordestino para o futuro. O Nordeste é decisivo
para este País e permanecerá uno·e iridivisível.
O SR. DIVALDO SURUAGY- V. Ex' traduz o anseio
que domina a sociedade nordestina, quando ela_ não deseja
esmola.
Vou dar aqui um exemplo tão concludente que chegamos
a pensar que está existindo alguma maldade em torno disso.
O Programa do Álcool foi ãnunciado para o mUndo todo
como a melhor.soluÇãcl Para um País não ProdútOr de petró1e·o.
em atender às suas necessidades internas.
Bu governava Alagoas, naquela oportunidade, e quando
chegava ao exterior, c ao saberem que meu Estado. era_ o
segundo produtor de álcool, eu era obrigado a fazer palestras
sobre o assunto, tal a curiosidade internacional.
O Programa do ÁlcoÓl foi feitOtodo pela iniciativa priva~
da, com recursos do setor bancário priVado e do setor estatal,
para que o programa se transformasse em uma realid3de.
Como é que estão livá.ndo esse Programa à ruínà?
Vou _dar um exemplo concreto: a inflação, a correção
reconhecida pelo Governo é dé 27 a 28%. ·o GõVerriO cóf'fige
o preço do álcool em cerca de 16 a 18%.
A cada mês aumenta a defasagem entre o preço do álcool
e o preço real daquele produto. Então, isso está leVândo
indústria à falência. e, depois, diz~se que é incompetência dos
empresários, quando, na verdade, é incompetência do Gover~
no, poi:-que o que os empresários desejam é apenas o preço
justo. · _ ·
_
_ - -_·
' __ -: ___-_Não estamos aqui atrás de Subsídios, não estamos lutando
por esmola, queremos um preço justo.
Dei·o exerilplo da indústria automobilística apenas porque
ela tem condições de_enfrentar o Governo. Ela·determina
o preço para o automóvel e o Governo nãO tem Condições
de oferecer o preço justo par;~ _o derivado líquido do petróleo,
que, no caso·, é o álcool.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permíte-me V. Ex~
um aparte, nobre Senador Divaldo Suruagy?
O SR. DIVALDO SURUAGY- Pois não, Senador Cid
Sabóia de Carvalho.

a

O Sr._ Cid Sabóia de Cãrvalho- ·ouvindo a explanação
que faz V. Ex~ nesta tarde, no Senado Federal, de logo se
conclui, sem nenhuma difiCuldade, que se trata, o orãdo.Er;
de uma pessoa muito entendida na questão nordestina. e
evidente que, tendo sido Governador do seu Estado por duas
vezes e tendo uma vida política tão destacada na Região,
não poderia o Senador Divaldo Suruagy deixar de trazer JlQ
Senado as informaç6es e as conclusões que nos oferece neste
instante. V. Ex~ falou, em certa parte de sua dissertação,
sobre as verbas que sã.o concedidas ao Nordeste. Veja V.
Ex~ que o Brasil tem gasto, e muito, nos mais diversos s_etores,
como o metrd de São Paulo, o metrô do RíO de Janeiro,
a ponte Rio-Niterói, e até emprestando _dinheiro a outros
países, corno está denunciado pela imprensa brasileira com
relação ao Equador e ao Peru. Ontem mesmo, ·esteve aqui
S. Ex~ o MinistrO da Fazenda, mas nós nos inibimos de tocar
nesse assunto, porque a convocação d_o· Senador Garibaldi
Alves Filho era absolutamente espedfiêa. Mãs, Ouvindo V.
Ex\ nós _não resistimos__ e não podemos deixar de chamar
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a atenção do País para essa questão: todo dinheiro que se
põe em favor do Nordeste e no Nordeste parece que é demais.
Cento e -oitenta milhões de dólares! Uma dinheirama, um
derramamento de dinheiro para o Nordeste! Mas, se verifi~
carmos bem, isso não representa mais do que SOO mil cruzeiros
per capita; isso não representa nada com relação aos gastos
do século com o Nordeste; isso pouco acrescenta e o todo
nada significa, porque o que se gastou no Nordeste, durante
todo o século, nem de leve se assemelha ao que se aplicou
na ponte Rio~Niterói.- Quase um SécUlo de gasto não corresponde a uma grande o!Jra sequer. Mas, veja V. Ex\ p.ós
queremos, como V. Ex• o quer, soluções definitivas. A sua
experiência de ex-Governador pede preço justo para a nossa
produção. Nós pedimos a localização das iniciativas no Nor~
deste para que ele deixe de ser tipicamente agrfcola, com
uma agricultura incerta, incorreta, irrelevante, diante dos feM
_ nômenos da natureza: ora enchente, ora seca. A -desorga~
nização natural é grande no país dos nordestinos, digamos
assim. Analisa V. Ex~ a questão do álcool. Nunca se pagou
o preço do álcool de modo adequado para valorizar a iniciativa
do seu Estado ou a iriiciativa do Estado de Pernambuco notadamente esses dois Estados, Pernambuco e Alagoas~ I_11as
também Sergipe, Ceará, Paraíba etc. Tudo é importante. Queremos soluções definitivas, e elas passam pela localização de
iniciativas no Nordeste; pelo pagamento justo do que se produz no Nordeste; pela valorização do que s_e faz no próprio
Nordeste; pela industrialização do Nordeste; pela valorização
dos órgãos regionais, que não pareçam órgãos excessivos.
Mas eu não quero Jazer um discurso dentro do discurso de
V._ Ex\ _quero apenas, em meu nome e_em nome de todos
que conhecem o Nordeste brasileiro, apoiar integralmente
as doutas palavras de um homem tarimbado, que não é apenas
o adivinho, que tem o seu_nome não apenas entre os grandes
profetas dos temas políticos, mas que tem também o seu nome
inscrito entre os qUe conhecem a problemática, as dores, os
desesperos, o genocídio, o sacrifício de gerações, _enfim, as
muitas coisas que já aconteceram em nosso pedaço de Brasil.
Muito obrigado.
O SR. DIVALDOSURUAGY- Senador Cid Sabóia de
Carvalho, V. Ex~ traz ao :nosso debate um dado da maior
sig-nificação: o custo das obras realizadas nas regiões desenvolvidas e o custo "das obras realizadas nas regiões carentes.
Primeiro, vamos ·analisar quais as causas desse grande
endividamento externo brasileiro. Cihco obras são reSponsáveis pela dívida externa brasileira. Essas obras são: Itaipu,
a Ferrovia do Aço, o Progrania Nuclear,-os dois metrds, do
Rio e de São Paulo, e a Hidrelétrica de Tucuruí, na Amazônia.
O Sr. Lavoisier Maia- Permite~-me V. Ex• um ap-arte?
O SR. DIV ALDO SURUAGY- Pois não. Senador Lavoisier Maia.· Permita-me apenas coriciUír ci m·eu raciocfnio p<i.ra
ser agtacüido com o aparte de V. Ex~
O Nordeste, então, não deu nenhuma contribuição p<ira
a dívida externa brasileira, e o Norte, apenas a Hidrelétrica
de Tucuruí. O Nordeste era o grande fornecedor de en.Úgia
da Amazônia, antes da construção de Tucuruí. O Sistema
Paulo Afonso·é que levava energia até Belém do Pará. ·Pois
bem, dessas cinco grandes obras- o Programa NuÇl~a~. a
Ferrovia do Aço, os dois· metrôs, Itaipu e Tucuruí- nenhuma.
evidentemente, está focaliZada no Nordeste, mas nós estalnos
ardmdo com o dnus da dívida externa, que está penalizando
a sociedade brasileira e, de uma maneira mais dolorosa, o
Nordeste, exatamente porque não temos nenhuma dessas

Maio de 1993

DIÁRIO_ DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

obras que foram as responsáveis pelo endividamento externo
brasileiro. V. Ex• colocou, com muita pnJpneaade,- o custo
das obras que são realizadas nas regiões desenvolvidas e o

custo das obras que são realizadas nas regiões subdesenvolvidas. Mas ouço, agora, o aparte do nobre Senador Lavoisier
Maia e, em seguida, o aparte do nobre Senador Odacir Soares.
O Sr. Jutahy Magalhães -Nobre Senador, gostaria que
V.

E~

me colocasse na lista de aparteantes.

O SR. DIVALDO SURUAGY- Pois não, nobre Senador
Jutahy Magalhães. É sempre um privilégio ser aparteado por

V. Ex•
OuçO Paparte de V. Ex~, nobre Senador Lavoisier Maia.
O Sr. Lavoisier Maia- Nobre Senador Divaldo_Suruagy,
quero associar~me, nesta hora, ao oportuno pronunciamento
de V. EX!' sobre a nossa Região, o Nordeste. Tenho falado
muito sobre o Nordeste, sobre as dificuldades que vivemos
ao longo da história. Por irohia do destino, nós, ultimamente,
tivemos dois Presidentes da República do Nordeste: o Presidente José Sarney e o Presidente Fernando Col1or, mas a
situaçãO, lamentavelmente, não s_e modifica; esSa é que é a
verdade. O problema é que, como tenho dito -há quem
discorde -,.-não há vontade política dos governantes em acabar com o desequihbrio regional existente: pobreza no Nordeste e riqueza no Sudeste e Sul do País. Há uma disparidade
enornie em termos de verbas, e o Nordeste, situado lamentavelmente no semi-árido brasileiro, tem a sua situação agravada
periodicamente pelo problema climático. É quando o GovernO
envia aquela esmola para não deixar a população morrer de
fome. V. Ex• s·abe muito bem qual é a situação, pois já foi
por duas vezes Governador do seu Estado, e eu também já
prestei a minha colaboração ao Rio Gnüídedo NOrte. Quantas
vezes, na ·SUDENE, pedimos- um- tratamento diferenciado
para·o Nordeste, e este nunca chegou. Agora, mais do que
nunca, a situação se agrava, e fiz um pronunciamento, --neSta
Casa·, ·alertando o Senado e a Nação: ou se tomam medidas
definitivas para resolver esse problema do Nordeste, ou não
ei o que poderá acontecer no Nordeste brasileiro. O Gov.erílo
Itamar Franco, que é bem-intencionado, fez um plano emergencial, propondo uma solução por dez meses, o que é absolutamente insufiCiente- .:.:__e tenho dito isso_ em toda parte -.mas o. Governo anunciou também que, dentro de noventa
dias, ,traçaria um planejamento estrUtural para ·o -Noi-Cfeste,
de médio e longo prazo, para resolver, definitivamente, a
nossa situação. Estamos esperando por isso; porque- se Alagoas é o segundo produtor naciona~ de álcool e de açúcar,
o Rio Grande do Norte é o segundo produtor de petróle_o
do Hrasil. Acredito que é o Sul que usufrui essas riquezas;
os ICM do petróleo, por exemplo, são cobrados on-de? Ficam
onde? No Sul. É o Sul sugando o Nordeste todo tempo. Precisa
haver, nobre Seriador Divaldo Suruagy, uç:t.a UJ_liã9_c_ada vez
maior; porque o problema não é só do Nordeste, não. O
problema do Nordeste é nacional e tenho dito isso aqui vái"ias
vezes. Quero associar-me a V. EX• neSfá-hOra-grave para
aqueles 40 milhões de brasileiros. Aquí; te-mOs a- obrigação
de (azer essa advertência e apelar para a sensibilidade dos
homens que estão no poder. Queremos ir ao Presidente Itamar
Franco para sermos ·ouvidos, porque temos alguma experiência a fornecer em benefício do Nordeste e do próprio Presidente.da República. Muito obrigado, nobre Senador Divaldo
Suruagy.
O SR. DIVALDO SURUAGY- Nobre Senador Lavoisier
Maia, V. Ex~ foi um dos grandes goven;t~dores do Estado

Sexta-feira 7

4123

do Rio Grande do l'{orte; quero, port§!nto, dar o me~ testemu-:
nho dos pronunciamentos constantes que V. Ex~ tem feito
neste Casa em defesa da região nordestina. V. Exa, mais uma
vez, clama às autoridades competentes por soluções definitivas
e nãO paliativas para os problemas que estamos enfrentando.
O Presidente Itamar merece de todos nós desta Casa,
mais do que o apoio, solidariedade. Bem sabemos dos problemas e das dificuldades que Sua Excelência está enfrentando.
O _que- e-u·-ramento é que o -Presidente Itamar, que pãssriu
16 anos nesta Casa, não se assessore melhor da experiência
dos Senadore~ que _aqui est?o, que são seus a~igos, inuitOs
deles.de_ordem pessoal, que são seus admiradores e que foram
seus colegas, independentemente do sentimento afetiVo -que
possa existir entre hõS e a figura âo Presidente_ da República.
Então, o Presideflii da República poderia ter um assessoramente gratuito se perguti.tasse: "Senador Divaldo, o que V.
~x· está achando do problema lá do Nordeste? Traga-me
as suas idéias". Filtraria essas idéias e depois discutiria coin
os seus ministros, com sua equípe, com seus técnicos. Levariamo§ uma experiência, uma vivêÇtcia, e o que- é m-ais import:lnte; i:iaduzírfamos os clamores da sociedade- que- re-presentamos nesta Casa e isso seria ·aUtêntico, com ·os ·pés n·o chão.
Tenho perguntado várias yeies ao Senador Jutahy Magalhães,
que é amigo pessoâl do Presidente e que é urna figura querida
e re_speitada por todos nós nesta Casa: por que O PieSidente
não está conversando com os seus Senadores? Tive-até a oportunidade_ de perguntar a Sua Excelência o Presidente_ da República por que Sua_ Excelência -rião discute com os Senadores
e _com os parlamentares os problemas do País, os problemas
daS regiões e do~ Estados que os Senadores representairi.
Mas ó Presidente, lamentavelmente, enclausurou-se~ NinguéÍn ConSegue- chegar pertO do P"residente. Está aqUí o Se11ador Pe_dr9 Simon_-:-:- e __~ com muita _alegria que_ vejo o Líder
do_ Governo presénte no plenário _:_-que é uma das figuras
maiS queridas da CaSa. Os três Senadores de Alagoas, o Senador Guílhefme Palmeira, o Senador- Te_ç:>tônio Vilela Filho
e· o Senador Divaldo Suruagy pediram uma audiência, por
interméQio do Líder do Governo. Não era para pedir nada
não, era para dizer ao Presidente que contasse conosco. Até
b,_qie esta audiência não_ foi marcada. O Presidente está ·se
e·ndausurando, está fugindo do d~bate com seus antigos colegas, com seus antigós compai1heii"ós, c0m a classe política
brasileira. Esta é que é a verdade, lamentavelmente. É com
tristeza que digo isto, porque estou apoiando, sistematicamente, o Presidente, que é um político nato, embora sua
-formação seja de engenheiro, mas· é o político na expressão
maioi do termo; quero alertar Sua Excelência, pois está cometendo um erro crasso e primário, quando se enclausura_ e
foge do debate com seus colegas, com a classe política.
- Ditas estas pãlavras, Senador Lavoisier Maia, ouçO o
apã.rt~- do Senad:o_LOdacir Soar~. __
O Sr. Odaci_r Soares- Fico grato a V. Ex• Inici3.lrnente,
quero cumprimentá-lo pela oportunidade do discurso e pelo
tema que aborda com a inteligência e o preparo intelectual
que possui, aurido ao longo de sua proveitosa e respeitável
vida pública. O tema é oportuno por várias razões, e unia
delas decorre, inclusive, de preconceito dos Estados do Sul
_e de algumas lideranças políticas também do Sul em relação
às nossas regiões, o Nordeste e o Norte do País. Ainda estamos
vivendo aquele clima provocado pelas iniciativas dos governadores do Rio Grande do Sul e de São Paulo. no sentido de
reduzir as nossas bariCadas que, segUndo os doiS Governadort-:s- Alceu Collares e Luiz António Fleury Filho- ímplicava~
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uma d~formação da Federação Brasileira, o que é absolutamente Improcedente. Então, se consideramos- vou fixar-me
apenas no exemplo de São Paulo - a dívida mobiliária do
Estado de São Paulo se paga, se não rolada com o apoio
de títulos federais, no dia-a-dia do seu resgate,- daria para
executar um programa de desenvolvimento do Nordeste e
Norte brasileiro que, de uma vez por todas, integrariam essas
regiões ao contexto e ao desenvolvimento do nosso País e
transformariam o Brasil realmente em um País do. Priineiro.
Mundo. Exemplifico outra ·grande dívida -do Esiad-0 de São
Paulo, a dívida da companhia energética de São Paulo com
a Eletrobrás, que ultrapassa 4 bilhões de dólares. O Estado
de São Paulo compra energia de ltaipu, vende a energia a
sua população e não paga à Eletrobrás. Então, na realidade,
o Nordeste e o Norte brasileiro abrigam h9je q~:~ase a metade
de nossa população. O Nordeste tem iniís de 40 milhões d~
habitantes, a Amazônia induiiido a Amazóniã tradicíonal e
a legal; a Amazónia geopolítica ·e geoecóilótnica abriga mais
de ~O milhões de brasileiros. Então, as nossas regiões juntas
abngam a metade da popul~ção do nosso País e nem por
isso - e esse defeito não é do Governo ãtual mas de todos
os Gove"mos anteriores- as nOssas"i·egiões·téni investiffieniOS
da União na medida das suas necessidades, na medida das
suas populações; acontece exatamente o contrário. Tenho a
impressão de que já comentei com V. Ex~ ciue.fiz~uln estudo
no ano passado exatamente para detectar uma das causas
dos desníveis regionais do nosso País. Verifiquei, para espã.nto
longo da nossa história, é a principal indutora dessã.s deformações e desses desníveis, na medida em qüe Os grandes inVestimentos, o maciço dos investimentos públiCos fedúais feiios
pela União são empregados exatamente nos Estados mais
desenvolvidos. O que de certo inodo pode parecer um ato
de coerência dos investimentos públicos, de outra parte, indepen~entemente da capacidade de produção dessas regiões e
conSiderando a população das mesmas, não inibiria a União
a manter aqueles níveis de investimento, mas a obrigaria a
ter níveis de investimentos proporcionais à- importância eStratégica, geoeconômica e geopolítica das nossas regiões, bem
como sua importância -deínog"ráfica: Então, v·. Ex~ áborda
essa questão com absoluta precisão e oportunidade com conhecimento de causa, o que- deixa a todos nós, b;asileiros,
e a todos nós, particularmente Senadores e _políticos, em uma
situação de muita vulnerabilidade, porque isso serve, exatamente, para propiciar e irtidãr moViiTieittoS separatistas COmO
este que está ocorrendo agora no Sul do nosso País, pretendendo-se criar o estado dos Pampas. Este sentimento, nobre Senador Divaldo Sufbagy, começa a consolida_r-se em outras regiões do Brasil, que se sentem marginalizadas, como as noSsas
regiões. Agradeço o aparte que V. Ex~ me permitiu--fazer
e desejo, ao final, cumprimentá-lo pela beleza d-O-pronunciamento, pela coragem com que o faz e pelã. instrução, pelos
elementos que traz, que são indiscutíveis e indesmentíveis.

O SR. DIVALDO SURUAGY - Nobre Senador Odacir
Soares, vou dar apenas dois números que con.fiimani o raciOcínio exposto por V. Ex~: 72% da energia- elétrica brasileira
são consumidos pelas indústrias de São Paulo. Quando o Governo Federal subsidia energia elétrica, na Verdade- é bom
que se diga com todas as letras, com toda a élareza - e·stá
subsidiando a indústria paulista. Daf a miriha revolta quando
tomo conhecimento de que estão dizendo que o Nordeste
é um peso para a sociedade brasileira, que está_ gastando uma
fortuna em subsídios. Na verdade, se subsídio existe neste
País, é dado à indústria de São Paulo porque, quando a energia
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elétrica é su_bsi_diada, está-se subsidiando o parque industrial
daquele Estado.
E o que é mais absurdo, citef apenaS um exemplo que,
na minha opiníão, é o mais gritante : _O __Governo Federal
concede isenção de IPI à indústria automobilística. Segundo
a Folha de S. Paulo, que é um jornal totalmente insuspeito
nesse assunto, isso signifiCa-uma diminuição de receita tributá.ria de 1 bilhão e 400 mil dólares, e aí não é subsidiado,
Se11ador Odacir, é .de _ graça mesmo, para gerar oitocentos
empregos.
O Sr. Odacir Soares - Que não servem para diminuir
o preço do automóvel.
O SR. DIVALDO SURUAGY- Enquanto isso, uma ativi?ade qu_e el"!lprega 1 milhão e 200_ m.!:l pessoas tem o preço
totalmente defasado. E mais uma vez repito que não estamos
aqui pedindo subsídios, não estamos pedindo esmola; queremOs um préço justo pára o prOgrama do ál0001. Enquanto
a inflação é reconhecida pelo Governo em 27%, 28%; os
Ministros da área económica corrigem o preço do álcool em
lQ%, 18o/o. Não é necessário ser <inalísta económiço nem m_a_tertiático pa-ra saber que' de"ntro de pouco meses,-- esse setor
vai quebrar. O Governo anuncia 1 bilhão de dólares de ajuda
à atividade sucroalcooleira, mas co~ o setor vão ficar· ãpenas
10%. É preciso denunciar esse absurdo à Nação. Agora, se
o Governo quer quebrar o setor sucroalcooleiro, que assuma
a responsabilidade.
O Sr. Odacir Soares- Mesmo assim, Senador Divaldo
Suruagy, a grande imprensa brasileira sempre recebe esses
-anúncios como a repetição de prática de corrupção.
O SR. DIVALDO SURUAGY- Correto. Eu não ví uma
nota sequer que proteste contra a isenção do IPI para- carros
mais baratos. Na verdade, ficaram mais caros; até hoje não
vi nada diminuir. A imagem que o Presidente foi bUsCar era
de um Fusca de 1 mil e SOO dólares. que está custando 7
mil e 100 dólares. O ob jetivo maior do Governo não foi atingido.
Hoje, li nos jornais que o Governo está tão-preo-cupado
com o uso do ágio na compra de automóveis que o Presidente,
com o temperamento que o caracteriza, já anunciou-que pode
suspender a isenção do IPI porque o objetivo nobre que buscava atingir não logrou êxíto.
Todas essas_ medidas vêm apenas confirmar o ponto de
vista brilhantemente defendido por V. Ex~
O Sr. Jutahy Magalhães -Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. DIVALDO SURUAGY- Ouço o Senador Jutahy
Magalhães que, como sempre, trará argumentos elucidativos
ao nosso debate.
O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador Divaldo Suruagy, ouço V. Ex~ com a atenção devida, porque invejo
o conhecimento que tem da situação nordestina e não apenas
de Alagoas, Os dados que traz para serem analisados são
muito importantes. Quando ouço V. Ex" fico também me
ouvindo. Embora, sem o seu brilhantismo, há muitos anos
venho me batendo sobre isso, assim como outros Senadores
e Deputados nordestinos, e ainda continuo achando que é
n~cessária uma vontade política para diminuir o desnível regia~
naL Acredito que aquele pronunciamento feito em Teresina
pelo Presidente Itamar Franco terá uma conseqüê-ncia num
prã.-itY"éStabelecido que ainda não decorreu. Considero também qtie V. Ex~ apresentou um dado que para mim foi rnuit~
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importante, porque fez abrir um projeto que-repeti ãquí"váiias
vezes: não deveríamos buscar solu_ções paliativaS, mas defini-

tivas. Deveríamos -ter projetos -determinados para atender às
necessidades definitivaS de uma região, seja--do Maranhão,
seja de Alagoas. seja da Bahia, com recurso-s sufiCientes· para
resolver de uma vez por todas aquele problema. V. Ex•, quando falou nas adutoras; forneceu um dado muito importante:
que com 20 milhões de dólares resolveríamos esse problema.
E, neste exato momento, lembrei de proposta que já fíz aqtii
no sentido de buscar recursos, abrindo mão das verbas que
pulverizam o orçamento para o Nordeste e nada resolvem,
e juntar esforços para, dentro do Orçamento, encontrarmos
esses recursos, a fim de atender casos como esse de Alagoas.
Se V. Ex\ com a autoridade e o conhecimento e com as
ligações que tem nas áreas -nn.rnicipais, --no· COngresso, nos
Partidos, conseguir com que a bancada_de Alagoas, por exemw
plo, se reúna e abra mão de todos- ess-es--recursos que foram
pulverizados- na destinação orçamentária-,-se-rá poSsível chegarmos a esses 20.- milhões de dólares. Assim também, s_e e_u
conseguisse que os parlamentares da Bahia abrissem mão da
pulverização de recursos que foram alocados para aqoclc Estado dentro do Orçamento, poderíamos encontrar algumas das
muitas soluções de que a Bahia necessita. Como já ff:mos
ão podemos fugif daquilo que o Ministro Eliseu Resende disse
ontem, com a maior simplicidade, e qualquer Ministro pode
repetir: "Não se pode gastar mais do que s_e_ arrecada". Não
podemos imaginar e Criar recursos que não ex1stem7mas pOdemos ir buscá-los dentro do Orçamento. Se rcn'unciafinos a
essas verbas que nós mesmos pulverizamos, se juntarmos recursos para atender a essas obras mais importantes ·e definitivas, talvez V. E~ tenha condições _de voltar a essa tribuna
para dizer: "Os problemas ao Nordeste estão S-endo resolvidos". Eu iria não só aphiudi-lo, mas tambéni sentiria qUê
as minhas idéias seriam atendidas. E devo dizer a V. Ex•
que conco-rdo -com a observação-- feita de que o Presidente
Itamar Franco precisa conversar mais.
O SR. DIVALDO SURUAGY- Senador Jutahy Magalhães, nesses seis anOs que convivemOs quase dfariameOte
nesta Casa, quero dar o· meu testemunho da luta pertinente,
obstinada, tenaz que V. Ex-1' vem travando da tribuna em
favor da correção dos desníveis regíonais":e, pãrtíCulannente,
em defesa dos interesses_ mãioreS da Bahia, que, em boa hora,
elegeu-o para o Senado Federal. V. Ex~, a eXemplo da maioriados Senadores que compõem este Colegiado maior, é políticO
veterano.
Todos sabemos que a prática política nos leva a atender
a e-ssas reivindicações de prefeitOS de pequenas cidades do
interior do Nordeste brasileiro, do interiOr do Rio Grande
do Sul, da Amazónia, enfim, de qualquer Região do Brasil.
Mas V. Ex~ também sabe - como tenho certeza de que a
unanimidade dps Senadores tem conhecimento desse fato que é mais um ato de cordialidade, de gentileza, muitas- vezes,
não recusar o pedido de um prefeito _de uma pequena cidade
do interior da Bahia, do interior de Alagoas, do interiOr âe
.Rondónia que imagina; cfê intimamente-; que aquela obra
é a redentora daquele município.
Mas também todos sabemos que não há um Senador
- ouso interpretar o sentimento da Casa --que recUSe_ao
Governo o congelamento de determinadas obras em benefício
de outras que sejam de efeito duradouro.
O Sr. Jutaby_ Magalhães foi votado, não permite.

O nosso OrçamentO, conto
-
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O SR. DIV ALDO SURUAGY -=-Estou tc!of(l.OdQ_ explicar
o sentido conceituai para, depois, passar ao_ sentido prático.
Quando recebemos um apelo, uma solicitação, o que desejamos, nós, políticos? Evidentemente, somos apenas Intérpretes
de um profís_sionãlliberal, de um sindicato, de uma-entidade
de classe e levamos aquele pleito ao conhecimento_da :;tutoriw
dade federal competente.
Evi_dentemente,_s_e aquele pleito for atendido,_ ficaremos
satisfeit-os. mas·se não o for. o-que desej3mos é apeilas uma
explicação, ·saber por que não foí atendido, para que poss-amos
argumentar com as nossas ba::;es o porquê do não-atc_ndime_nto.
Não conheço nenhum político, com assento nesta Casa,
que seja capaz de discordar de um Ministro, e muito menos
do Presidente da_Repúhlica, porque não foi atendida uma
reivindicação de um municíp-io -que- ele trouxe para o Minisw
tério "A" ou "B". O que ele deseja é apenas uma explicação
do Ministro para mostrar àquele prefeito que ele levo_u_ao
conhecimento daquela autoridade a reivindicação do municípiO, mas que, lamentavelmente, pelos motivos expostos,
aquela obra_ não pode ser feír_a:
Então, se__o_Presidente da República- com a autoridade
política inerente ao cargo, com a autoridade efetiva que tem
sobre todos nós, pelo fato de ter _convivido com a maioria
esmagadora dest~ __ Casa e pela grandeza que reconhecemos
nos seus objetivos, pelo espírito público que norteia as suas
ações - , solicitar o nosso apoio no sentido de _sacrificar emendas qe_ pequenas obras -que foram colocadas muitas vezes,
'ªtravés de atendim~ntos aperyas de natureza__afefiva ou d~
gentileza, porque muitos não' qUerêin ficar descontentes com
aquele prefeito - , se essas colocações forem feitas, teilho
certeza_.de que o Presidente terá o _apoio desta Casa, que
jitmais-lhe foi -negado, para que Sua Excelência cumpra os
seus objetivos e os seus programas.
Neste momento queremos deixar bem claro que não estamos fazendo nenhuma crítica ao Sul do País sobre o aspecto
de_r_ealização de obras ou de cobranças. de natureza desenvolYimentista. O que- não queremos- ãceítar, o qUe eu me recuso
a aceitar, daí a revolta_ que me domina neste instante, I! sermos
rotulados, nós, nOrdestinos, de" peSo morto parã cste__País.
quando na verdade damos uma _gr_ande contribuição para a
formação da riqueza brasileira e __o_-que recebemos em troca
-é inferior ao que o Nordeste _contribui para a formação da
renda nacional._ Q Nordeste é _superavitário em- relação ao
comércio internaCiõllal,_é superavitário em petróleo e _é superaVitário na indústria química. Uma usina que deve custar
qualquer coisa na faixa de 20 ou 30 milhões de_ dólares e~tou dando um ~x_emplo específico do_ setor sucroalcooleiro,
que é o mais itTipdrtante no meu Estado, mas eu poderia
citar qualquer outro; este financiarrieilto, quando é autorizado,
70 a 80% ficam no Sul do País. Mas todo mundo sab_e que
o ffux6 ou refluxo de capital novamente conduz para o fortalé-cimento da economia, e não podia ser diferente.
Então, neste_ quadro. neste momento, o que._eu quero
mais uma vez enfatizar é que nós, nordestinos, nós. nortistas
não aceitamos a pech-a de_ ser um peso morto para a soCiedade_
brasileira, pelo contrário ...

O Sr. Francisco RoUemberg aparte?
·" · -

Y.

Ex• me peTmite um

O SR. DIVALDO SURUAGY -Senador Franci~co Rollemberg, é um privilégio ser aparteado por V. Ex•
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um·a riqueza muito grande do Estado:fazer uma área de irrigação maior do que a que ele já fez ao lado do Xingó. o Projeto
Ca]i(órnia; _em suma, tornar o meu .Estado...o E::; ta do de Ser- _
as suas considerações.
gipe auto-suficiente, quer em alimentos, 4uer em produtosO SR. DIVALDO SURUAGY- Presidente Chagas Ro· _ _excedentes para exportação. Vê V. Ex-' que projetes desse
drigues, antes de ser apartcado pelo Senador Francisco Rotipo consolídam e fortalecem a nossa região. O que não pode
ocorrer, Sr. Senador, é continuarmos a criar frentes de traballemberg, quero agradecer a benevolência de V. Ex\ a qual
lhl..) quando não chove, desativar frente de trabalho quaTido.
só posso atribuir as suas origens piauicnse-s tã6êompreensivas
com os problemas que nós estamos defendendo nesta tribuna.
começa a chover, dar meia diária ao cidadão para comei· nada,
Concedo o aparte ao nobre Senador Francisco Rollemporque meia diária não come coisa ã.Igun1a, e manter o nordesberg.
tino numa misérí:i incríveL "IsSo. provocou, Sr. Senador e Ii há poucos dias uma tese da Universidade do Estado da
O Sr. Francisco Rollemberg - Eminente Senador DiGuanabara_, cujo título é "O Mito da Necessidade_''._ A tese
valdo Suruagy, coin_cidentcmente, ontem, conversávamos, o
recebeu nota máxima - é da Professora lná - e concluiu
Senador Wilson Martins e eu, a respeito dos nossos colegas,
o seguinte: que o Nordeste continua atrasado. continua sem
daqueles que pelo seu conhecimento, pela profundidade do
se
desenvolver porque há um conluio das elites nordestinas
seu saber, pela expcriêncüi.--deveriam usar mais a tribuna.
-com-o Governo central, daí ela dizer que o Nordeste sempre
E V. Ex• foi um dos citados, porque toda -vez que verTI à
apóia os governos. nunca é oposição, para manter o status
tribuna traz uma contribuição da maior valia para -esta: Casa,
quo,
numa acusação s_erifssima, quando faz uma análise das
para os seus companheiroS c para o Brasil. Eu riã-o pude
periferias com os centros desenvolvidos do País, baseada numa
me inteírai- de tOdO o se_u pronu-nC13mentb, porque cheguei
experiência que foi feita na Itália, usando a mesma metodoquando ele já estava iniciado. Mas quero tecer duas considelogia. Sr. Senador, V. Ex• deve vir à tribuna com mais freqüênrações. Diz v EX·' afendendõ a uma sugestão do Senador
cia. isso lhe diz o seu amigo e dizia o Francisco Rollemberg;
Jutahy Magalhães, que deveríamos ·abrir mão. das_ nossas
isso foi assunto de conversa minha, ontem, nesta Casa, porque
emendas; deveríamos fazer ·um pacote de recursos. E dentro
V. Ex• é uma das vozes mais conceituadas _e abalizadas da
desse pacote de re_cursos, criaríamos um projeto definitivo
nossa região. Governador corno foi, por duas vezes, poderá,
para a solução dos problemas nacionais. É evidente que isso
com a sua palavra, sensibilizar o Presldente da República
é o desejável, é isso _que V, Ex~ vem pregando·, é o que o
de
uma maneira mais contundente e mais convincente do
Senador Jutahy Magalhães vem pregando, é o que venho
que_este Senador, que ainda não ocupou um cargo executivo.
prega-ndo e to_dos _os nordestinos vêm pregando. Mas. esse
Parabenizo-o e associo-me a V. Ex~ Volte sempre; volte como
defeito se deve, Sr. Senador, ao próprio Estado brasileirO:
nós, nordestinos, temos de voltar a esta tribuna: como os
à Federação brasileira. Cada Estado, _cada município tem a
Senadores Josaphat Marinho, Garibaldi Alves Filho. Beni
sua semi-autonomia, para não dizer autonomia. Então, ele
V eras, eu e tanto<:~ outros que compõem a Bancada nordestina.
escolhe a seu talante, às vezes por sugestão de algum Jobista,
mas com essa firmeza, com ess-a dignidade de quenl não pede_,.
de um empresário da construção civil, de um empresário de
de quem não implora, mas que exige, que tem direito, que
aúde, prioridades que não tém nenhum significado para aquela
chega aqui indignado pelo tratamento imerecido à nossa reregião. E fica o Senador e o Deputado Fedefal a -Ser pressio-gião~ que dá muíto mais do que recebe. V. Ex·' falou do
nado pelas suas bases, pelos seus prefeitos, pelos seus munípetróleo que exportamos, dos minériOs, do grande projeto
cipes para que: coloque uma "verbinha" a mais para a construbrasileiro que foi sabotado, do qual seu estado foi pioneiTCl~
ção do hospital "X", para que se ·construa uma estrada que
que é o projeto do álcool para o motor. Ora. Sr. Senador.
não leva a canto algum;-e f~camos todos nós premidos por
nós~ nordestinos, não podemos nos calar e aceitar a pecha
essas circunstâncias pró-prias da Federação ~-o Que não ocorde industriais da seca e_ de usuários da miséria. Tein toda
reria se nós fossemos um Estado unitário ou Se nós tivéssemoS
razão e, com proficiência -e ex3tidão. pregou o que todos
projetes ou orçamentos regionais - a disseminai ~ a _pulvenós, nordestinos, estamos sentindo neste instante ~ o que
rizar essas verbas. V. Ex• diz bem: precisamos fazer um planedefendemos na tribuna da Câmara dos Deputados por 16
jamento setorial. ~~m9_scq_~~e _ ~scolher priOridades básicas e
anos
e. aqui. tio Senado Federal. por 6 anos.
definitivas: V. Ex• diz que com-zOmilhões de dólares resolveria
o problema alagoano. Eu quero lhe dizer algo que V. Ex~
O SR. DIVALDO SURUAGY- Senador Francisco Rosabe muito bem, porque é urrn;-ergipano honorário, uma pesllemberg, é profundamente sensibilizado que recebo sua_s p<:!_las_oa muito querida no meu Estado. Estou-com os dados aqui,
vrã._s de encoqtjamento. V. Ex', com_ quem tive o priyilégio
casualmente, Sergipe, hoje, tem 1.200km de aduioras, que
de conviver na Câmara Federal, vem riorteanclo sua vida públiaté ao final do ano chegarão a 1.555, e que é maiS âo que
ca com uma colocação prática de que a política pode ser
tudo aquilo que já foi construído no Nordeste. Esse trabalho
feita com dignidade. Neste momento em qp.e a classe política
tem permitido ao Governãdor João Alves Filho, nessa gestão,
vem sendo tão aviltada, os aspectos negativos conseguem as
levar água e saneamento básico ::r todo.s os municípios de
manchetes de primeira página; e os positivos, os pontos de
Sergipe. E amanhã mesm-o vamos sair_ em--taravãna -eu
vista importantes fiara os iriteresse·s nacióflaiS, que são defentambém vou, a seu--c-onvite- pelas regiões sofi1das do nosso
didos n~sta Casa,_não conseguem uma linha sequer na oitava
Estado, para verificar irilocO-õ andamento das adutoras sUplepágina, onde o escândalo, o inusitado é notícia, e o que é
mentares _que levarã_o água aos povoados, para-que Sergipe
sério _e importante não consegue sequer ser comentado. V.
não sofra mais com a seca e para que pOsSa cuidar do seu
Ex~ mostra ao País, particularmente ao Nordeste e, em espedesenvolvimento, criando o Platô de Neópolis, que é um grancial, a Sergipe, que política pode ser feita com dignidade.
de Projeto do Governo do Estado para produzir frutaspara
Afirmei, em meu discurso, qu~ com ZO n1ilhões de dólar~s
exportação; reforçar com ii'rlg"a.Ção ·a regiãO sul dê) Estado,
resolveremos os problemas de abaste<;ime_n_t_o_ de água para
melhorando a nossa· fruticultura, a parte de cítricos, que é
o homem e para o animal no Semi-Arido alagoano. Com

O SR. PRESIDENTE (Chagas R.ódrigucs) ,--Eminente

Senador, após o· aparte, eu solicitaria que V. Ex'oultimasse
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-ieeleição. Ao ~hegarell)_diante daquela população, vão ouvir:
10 milhões de dólares, conseguiremos concluir a a9utora da
'·o Senhor não fez nada por nós". Pois para o carente e necesregião fumageira~ também Com 10 milhOcs de dólares será
sitado o "fazer algo" tem uma conceituação material e nunca
construída uma nova adutora-tronco, saindo de Pão de Açúcar
polítiça ou de administração, porqu~ ele está limitado às suas
e chegando a Olho dÁgua das Flores, que dará sustentação
necessidades primárias, à necessidade da sobrevivência. o
às adutoras da Bacia Leiteira e à Adutora do Sertão. Com
Governo Federal libera os recursos apenas para que o Noressas duas adutoras, teremos con-dições de mitigar a sede do
deste ~onsiga sobreviver_.
ser humano e do animal, mas é claro que não dará para um
programa de irrigação. - -- - O Sr. Odacir Soares -Senador Divaldo Suruagy, V,
Sergipe é outro exemplo. Conheçq muito bem o Est~do --Ex'-' me concede um aparte?
. __
.
__
de V. Ex' e, sem nenhum demérito para os demais goyernaO
·sR.
DIVALÓO
SURUAGYOuço
V.
Ex•,
Senador
dores do Brasil, -quero -dizer que o Go'veffiador João Alves
Odacir "Soares.
é um dos mais brilhantes administradores públicos que conheço, com quem já tive o privi~égio de conviver. É um homem
O Sr. Odacir Soares- Todos sabemos_ que há três anos
extraordináfio, sob todos os ângulos, sob todos os asp~ctos;
o Orçamento da União, relativamente às r1,1bricas-chamadas
um tocador de obras, um timoneiro e tem ·.reaJmentê a consvoluntárias - vem sendo contingenciã!)o, não adiantando,
ciência da importãncia do est3.do como promotor de desenvolpois, introduzir emenda, porque os recursos não são liberados.
vimento.
POr outro lado, se fizermos um levantamento, do ponto de
Portanto, o Governador João Alves vem dando um banho
vi~ta das emendas que foram oferecida~ ao_ Orçamento da
de administração. Há o aproveitamento do platô_d~_-P.ropr!~_L l..lnião, vamos descobrír que o volume maior df: recurso está
dos tabuleiros do Baixo São Francisco;<? projeto d~Neópolis,
destinado à re_gíão Centro-SuL Então, essa história· de que
para o qual ele se permite s':!lecion_~~empresas que. estão
os parlamentares da Amazónia e do Nordeste, ao apresenquerendo investir riaquela região. O cadastrq__ernpresanal que
tarem as_ suas ~mençl;;~.s, terminam prejudicando o próprio
_Sergipe está entre as maior~s empresas
está investindo
orçamento, ou onerando-o é mais uma balela.
do mundo com filíaís a:qufrio País. Há as adutoras e_também
O SR. DIVALDO SURUAGY- V. Ex• tem toda-razão,
.
o projeto de Canindé do São Francisco, lá em Xingó.
Senador Odacir Soares.
Sergipe é um exemplo maravilhoso que pode seroferectdo
Gostaria de agradecer, serlsibiÜzado, mais uma vez, a
aos demais estados do Nordeste c aos demais estados do Brasil.
benevolência do nosso querido Presidente, o Senador Chagas
Qualquer senador do Sul do Pãís, ql:!_alquer parlam~~ta~ do
Rodrigues, que, fiel às suas origens nordestinas, e fiel às oriSul do País que queira conhecer um estado bem admmtstrado
gens do Piauí - que de todos os Estados do Nordeste é
do Nordeste, visite o Estado de Sergipe.
o que mais sofre - é o qu~e mais cobra, reclama e anseiá
Outro grande Estado que tamb~m~ est-á seildo ~Odeio
por desenvolvimento.
é o Estado do Ceará_ Está aquí o Senador Beni Yeras, que,
-Gostaria de dizer a todos os Srs. Senadores que aqui
naturalmente, reafirma-nos esses pontos de vista esposados_ se encontram que a nossa luta não é contra o .Sul. Pelo contráneste momento.
_
rio, com alegria, satisfação e orgulho, anunciamos, qu~ndo
Tudo isSo apenas confirma que o Nordeste _é _Uma região
estamos no exterior, a pujança do Estado de São Paulo. Essa
viável; não somos região problema. ;E_ntretanfo, aS decisões
pujança é como se fosse nossa, do nosso primo rico. É uma
políticas, durante trezentos anos, vêm sendo tornadas em favor
satisfação muito grande_ saber que S.ão Paulo é Brasil e que
do Centro-Sul. Desde que o Nordeste perdeu a liderança na
é aquela poténcia, aquela graJ]-deza. E a consciência de saberprodução mundial de açúcar, nos fins do s_éculo XVII e que
mos que a maior cidade de nordestinos do Brasil é a cidade
o ouro começou a dominar a economia brasileira, no segundo
de São Paulo~ não é a cidade de Fortaleza, que hoje tem
ciclo económico da nossa histórfa- e.qU.e houve, como razão
maior número de habitantes do que Recife, do que Salvador.
maior, a transferCncia da Cap_ftal da cidade de Salvador para
Os nordestinos se deslocaram para São Paulo para serem um
a do Rio de Janeiro, onde havia o grande port_g__de exportação
prohlema social, mas também ajudaram a construir aquela
de ouro, saindo do Brasil central para a Eui'opa - , que as
cidade. Portanto, o problema é maior para São Paulo do
decisões políticas ficaram ao lado das económicas. Assim,
que para nós, do Nordeste. porque São Paulo tem mais de
durante trezentos anos, as decisões vêm sendo tomadas v!san-'
cem mil pessoas dormindo nas ruas, e essas pessoas, que São_
do a fortalecer a economia do_ Centro-Sul, eln detrimento
delinqüentes em potencial, em sua esmagadora maioria são
-.- - · oriundas das regiões-problemas do Brasil- Nordeste e Amadas regiões do Nordeste c a Arnazônica.
_ _
Aquilo que nos é ·oferecido _é anunciado para o Brasrl
zónia.
todo como se fosse uma grande dádiva, quando, na verdade,
-Por não conseguimos separàr" os- problemas sociais dos
é uma esmola. É isso que não aceitamos. E por que essa
problemas econômicos e dos problemas políticos, é que venho
socióloga defendeu essa tese? É porque os Parlamentares _do
mais uma vez à-tribuna desta Casa para dizer que o Nordeste
Nordeste, com raríssimas exceções, ao receberem as P!:eSS()CS ---é-viável e que não somos peso para este País. Peló contr~iio,
legítimas, os gritos de dor, a verdadeira angústia
domina
estamos contribuindo para a formação da riqueza brasileira.
as populações que representamos, chegam a uma co~clusão --(Muito bem!)
profundamente negativa: de. que têm que apoiar as _decisões
do Governo, para que não sejam coftãdas as ver~(!§ fiecessárias ao pouco que aquela região recebe e 40 ffill:Íto de que
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
ela precisa.
Esse é o grande problema que_ os Parlamentares do Nor-Affonso Camargo _ Álbano Franco _ Almir Gabriel _ Aureo
deste enfrentam, porque, se não receberem o apoio do GoMe!lo Carlos De'Carli _ César Dias _l;lario Pereira _ Divaldo
verno central, para conseguirem _recursos, ve-rbas para suas
Suruagy _ Eduardo Suplicy _ Henrique Almeida _ Jonas
comunidades, dificilmente terão condições de disputar sua

em·

que
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Assiro determina expressamente o artigo Y do Decre~
to-Lei n" 464. de II de fevereiro de 1969:
'_' Art. Y Nas instituições de ensino superior LJ.Ul!
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _:Sobre a
mantenham diversas modalidades de habilitação, o~
mesa, proje~o que será lido pelo Sr. 1'' S~creÚirio.
estudos profissionais de _graduação serão precedidos
E lido o seguinte:
de um primeiro ciclo, comum a todos os cursos ou
à
g"rup·os ·de cursos afins, com as seguintes funções:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 53, DE 1992
a) recuperação de insuficiências evidenciadas. pelo
Determina que o concurso vestibular envolverá exconcurso vestibular. na formação de alunos;
clusivamente a avaliação em disciplinas pertinentes à
b) orientação para escolha da carreira;
área do conhecimento afim com o curso superior objeto
c) realização de estudos básicos para ciclos ulterioda opção do candidato, e dá outras providências.
. .res."
.
.
O Congresso-Nãdonal deácl:a: -~= __
______ _
_ ~ A experiênCia de mais de vinte anos demonstra que o_
Art. 1" O conCurso Vt:!Stibular envolverá exclusivamenciclo básico não cumpre o objetivo de contribuir para a e-leição
te a avaliação nas disciplinas pertinentes à área dO conh_e.f_i~a carr_ci_ra profissional a ser seguida, pois a escolha do _curso
mento afim- com o cúrso StipCrior Objcto da opção do candipelo candidato, por exig~ncia dos estabelecimentos de ensino,
continua a ser feita ante_s das_ prÇ)vas do concurso._Assim,
dato.
Parágrafo único; À instituição de_ ensíno superior res- -- O vestibular comum para todas as carreiras não tem qualquer
ponsávcl é facultado realizãr o concurso··vcstibiJlar unificado
rã:zão de existir.
_ Este projeto de lei tem o propósito de corrigir a distorção
por área do conhecimen,to;-observado o disposto no caput.
o·ra_existénte. Pór intermédio dele. pre(endemos seja estabeArt. 2" A juízo da institüição âe Cllsirio, o co'ncurSO
vestibular incluirli"provas dC-verificaçã"o de habilidades especílecido que ov~stibular envolva exc_ll!sivamente a aferição de
ficas para cursos -que· as- justifiquem. ,......_ ·~·~ CúnhticiriieritoS nas disCiplinas pertrnentes à área dC conhecimento ãfim com o curso superior escolhido pelo candidato.
Art. 3" A prova de língua portuguesa terá caráter eliminatório, independentemente do curso supe-rior de opção do
Pode a escola realizar concurso unificado por área do conh~ci
candidato.
meiito, ç.9nlo Ciências E~_ata_s e Tecn"ológicas, Ciências BiolóParágrafo úníCO~ A avãiíação do conhccime;r:tto _de líng_ias e Pfofissões de Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Humagua portuguesa conterá obrigatoriamente prova ou questão
nas_;_Letras.e, finalmente. Artes, classificação proposta pela
de redação.
então Secreta)ia de Ensino Superior- SESU, do Ministt!rio
Art. 4" Cada prova do concurso vestibular. excetuadas
da Educação.
_
- - Julgamos imprescindível seja mantido o caráter eliminaas de verificação de habilidades específicas e a prova· ou questório da avaliação dos conhecimentos do idioma pátrio, a
tão de redação em língua portuguesa. cont~rá pelo menos
cinqüenta por ce-nto de questões dissertativas.
q_uãl deverá obrigatoriamente cúntefprova ou qUe-stão i:Te reArt. 5~ Esta fei entra em vigOr na data de sua publidação.
Finalmente, propomos sejam dis_sertãtivas pelo menos
cação.
Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário.
cíitqüenta por cento das questões de cada prova do vestibulac
Essa iniciativa tem o fim de Possibilitar que o~ exames de
Justificação
_admissão ao terc_eiro grau exijam -doS Candid-atos aptidão inteDesde a reforma universitária implementada no fim da
lectual que vá além da memorização de conteúdos.
década de sessenta, o concurso vestibular vem desempenhanConvictos da importância da matéria proposta, estamos
do duas funções básicas. A primeira, seleciona:r os candidatos
certos da acolhida do presente projeto de lei pelas duas Casas
em ordem de classificação, com o fim de preencher um número
do Congresso NacionaL
de vagas sempre muito incnos que o de postula-ntes.
- Sala das Sessõ_es, 6 de maio de 1993.- Senador Lavoisier
Além disso. o vestibular representa instrumento de avaMaia.
liação dos egressos do segundo grau que pretendem se iniciar
LEGISLAÇÃO CITADA
na vida acadCmicã:. A fixação- de nota mínima nas provas
QECRETO-LE!N'' 464. DE 11 DE FEVEREIRO DE 1969
do concurso tem ensejado o não preenchimento de vagas_,
o que ocasiona o funcionamento de escolas de nível superior
Estabelece normas complementares à Lei n~ 5.540,
com capacidade ociosa.
de 28 de_novembro de 1968, e dá outras providências.
Em razão de o vestibular desempenhar esses dois papéis
... ..... ... ................................... .... ·-....... ..·...;·.•..::.:.. .
básicos, é pouco provável qtie em futuro previsívero- ingressQ
Art. 3" Nas instituições de ensino superior que manteno ensino de terceiro grau pOSsa dele prescindir.
nham diversas modalidades de habilitação, os estudos profisEntretaiito, na forma como foi "idealizado nos anos sessensiOnais de graduação serão precedidos de um primeiro ciclo.
ta, o método de admissão ao ensino superior fiaCassou
comum a todos os cursos ou a grupos de cursos afins. com
pelo menos um dos _seus objetivos.
as seguintes funções:
Após ter sido unificado _em concurso comum para todos
a) recuperação de insuficências evidenciadas, pelo con~
os candidatos, o vestibular foi concebido como processo de
curso vestibular, na· formação de alunos;
dois momentos fundamentais: õ--primelro seria a necessidade
b) orientação para a escolha da carreira;
de o candidato ser aprovado nas provas do concurso; o segunc) realização de estudos básicos para ciclos ulteriores.
do. a escolha definitiva da carreira, após os estudos relativos
·- .... -..........-.............. -· ........ .- ... ·---· --·=·· ..... . .-.-'.'. ..... .
ao ciclo básico do curso suerior; _ ~~-~pção_pr~via. Tal ciclo
básico, por sua vez. normalmente é comum para um conjunto
(A Comissão de Educação- Decisâo termínariva.)
de cursos definido por área do conhecimento.
Pinheiro _ José Samey _ Ney SuasSuna _ Ronan Tito _ Ruy
Bacelar.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O projeto
lido será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento _que será lido_ pelo Sr. 1<:>
Secretário.
-- - É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 448, DE 1993
Nos termos do art, 397, I, do Regirilento Interno, requeiro
a convocação de Sua Excelência o Senhor Ministro de Estado
da Fazenda, a fim de que, perante o Plenário, preste informações sobre empréstimos concedidos ao EqUador e ao Peru,
tendo em vista denúncias generalizadas através do Orgão da
Imprensa.
_
. . . _ __
_
Sala das sessões maio de 1993. --_Senador Cid Sabóia
de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_~ o requerimento tido será publicado e incluído oportunamente em Ordem do dia, na forma regimental.
Sobre a mesa, rcqucrimento_que será lido pelo Sr. 19
SecretáriO.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 449, de 1993
Nos termos do disposto no art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal combinado com o previsto no--Art. 50
§ 29 da Constituição Federal requeiro sejam encaminhadas
ao Ministro das Minas e Energia as seguintes solicitações:
1-relação nominativa de todos os débitoS da eletrosul,
referente a "conta fornecedores" com posição em 31 de julho/92 e 31 outubro/92; ·
2- relação de todos os pagamentos efetuados no período
de agosto, setembro e outubro de 1992, referente aesSa ·rubrica, destacando as empresas empreiteiras.
Justificação
A falta de critériOs para o "pagamento- em dia", sem
descontos vantajosos para Eletrosul, aos seus fornecedores,
beneficiou possiVelmente, as grandes empresas empreiteiras
e prejudicou os pequenos fornecedores. Tais pagã.mentos foram frutos de "negociações", no período ago-oot/.92, coincidente com o período eleitoral.
O requerimento Visa- Cotejar -os___ dados solicitados face
as irregularidades suscitadas na Eletros~l.
Sala das sessões, 6 de maio de 1993. _,...Senador Nelson
Wedekin.
(Ao exame da Comissão Diretora.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, -nos termos
regimentais.
Sobre a mesa, requerimento que será_ lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 450, DE 1993
Propõe a criação de comissão Senatorial Temporária para elaborar um Programa Decenal de Salvação
do Nordeste

Com base no artigo 58 da ConstituiÇão- Federal e nos
artigos 71, 74, e 225, II, n9 6, do Regimento Interno, requeiro
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a criação de Comissão Senatorial T"emporária, constituída de
6 (seis) membros, para, no prazo de 8 (oito) meses, elaborar
as diretrizes para um Programa Decenal de Salvação do Nordeste (1994-2003), a sei- encaminhado á Presidência da Repú~~-

-

Justificação
Periodicamente a nação brasileira é chamada a comover-se com o drama de nossos compatriotas nordestinos, urna
vez mais assaltados pela seca. Todos sabemos que este flagelo
cíclico alcança dramática gravidade não em razão das intempéries climáticas, mas de numerosos fatores que- a ela se associam para agravá-la.
Mais determinativo que as secas é o d_escaso com que
os Poderes públicos da nossa Pátria brasileira encaram a tragédia da nação nordestina de um milhão e meio de quilômetros
quadrados, onde vivem, trabalham e sofrem mais- de quarenta
milhões de brasileiros.
Os órgã-oS-sucessivamente criado~ para minorar ás efeitos
da seca -Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS)_- e para abrir ao nordeste perspectivas de- desenvolvimentos - SUDENE, CODEVASF - foram lançados
ao abandono. Inclusive a cota constitucional de recursos destinada ·ao nordeste foi proscrita.
Assim se verifica que mais do que a seca, somos nós,
a nação brasileira, que está agredindo o nordeste por não
lhe dar condições de enfrentar as intempéries climáticas. Ninguém pode ignorar que a tecnologia moderna oferece soluções
que, uma vez definidas e postas em execução com a continui- -dade adequada, permitem resguardar a população nordestina
dos efeitos mortais da seca.
Tais são, entre outros, os grandes programas de irrigação,
capacitados ao reassentarnento de parcelas ponderáveis da
população em pequenas propriedades; o reflorestamento de
_amplas áreas definidas para o controle dos ventos e a manutenção da umidade e da oxigenação; a redefinição de programas de redistribuição de propriedades que quebrem a presente
estrutura fundiária nordestina de caráter monopólico, inapta
à produção de gêneros de consumo para a população.
Recentemente, o governo brasileiro providenciou vultosos recursos nacionais e estrangeiros para assegurar- O" provimento de gás trazido da Bolíva em oleoduto até as áreas
industrializadas no Sul do País. A água para o nordeste. além
de ser um bem de produção ainda mais importante do que
o gás para o sul, é um bem de vida sem o que se instala
a tragédia.
Em vista do exposto, propomos ao Senado da República
que institua uma. Comissão Senatorial Temporária, integrada
por 6 (seis) selladores, com o encargo de formular, no prazo
de 8 (oito) meses, as diretrizes gerais de um Programa Decenal
de Salvação _do Nordeste a ser encaminhado à Presidência
da República. Esta Comissão deverá ser dotada de recursos.
providos pela Mesa, para contratação de estudos técnicos,
em número máximo de 5 (cinco), a custo unitário equivalente
ao salário semestral de um Assessor Legislativo.
O Plano Decenal em referência fixará, entre suas diretrizes, tanto linhas de ação concreta como fontes de financiamento nacionais e estrangeiras que possam ser mobilizadas
para sua efetivação.
Proponho ainda que a Coffiissão Senatorial Temporária
seja integrada pelos signatários desta.
Brasúia 6 de maio de 1993. - Darcy Ribeiro - Pedro
Simon -- Mauro :Senevides - Eduardo Suplicy -- Mansueto
de Lavor- Beni V eras.
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de 8 (oito) meses, as diretrizes gerais de um PROGRAMA
O Sr. Darcy Ribeil-o-- S-i. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação inadiável.
DECENAL DE SALVAÇÃO DO NORDESTE a ser encaO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo . minhado â Presidência da República. Esta Comissao deverá
ser dotada de recursos. providos pela Mesa, para contratação
a palavra a V. Ex•
de estudos técnicos, em número máximo de 5 (cinco), a custo
O SR. DARCY RIBEIRO (PDT _::_RJ. Para urna cornuni- - unitário equivalente ao salário semestral de um Assessor Lecação inadiável. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
gislativo.
Srs. Senadores, trago a esta Casa _ul!l r~_q_u~rimento de grande
O Plano Decenal em referência fixará, entre suas diretri-.
importância. Nele proponho a criação de uma Comissão Senazes. tanto as linhas de ação concreta, como as fontes de finantorial Temporária para elabOrar um Programa Deçenal_ de
ciamentos nacionais e estrangeiras que possam ser mobilizadas
Salvação do Nordeste.
~ -para a -sua efetiva ação.
0 orador que me antecedeu demonstrou exaustivamente,
Proponho ainda que a Comissão Senatorial Temporária
muito melhor do que cu poderia fazê~lo, a nece_ssidadc de
seja integrada pelos signatários desta: Senadores Darcy Ribeiuma comissão como essa.
ro_. Pedro Simon, Eduardo Suplicy, Mansueto de Lavor, MauPasso a ler o requerimento:
-ro Benevides e Beni V eras.
"Com base no art. 58 da Constituição Federal e nos arts.
Obrigado, Sr. Presidente.
71, 74. 225, II, n" 6 do Regimento Interno, reque"iro a criação
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nos termos
de Comissão Senatorial Temporária. constituída dC seis memdo art. 255, inciso Il,lefra C, n" 6, o-requerimento que ilcaba
bros, para, no prazo de oito meses~ elaborar as dirctrizes
de ser lido será oportunamente incluído em Ordem do Dia.
de um Programa Decenal de Salvação do Nordeste
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
(1994-2003). a ser encaminhado à Presidência_da República.
Passa-se à
Justificação
ORDEM DO DIA
Periodicamente, a Nação brasileira é chamada a comover-se com o drama de nossos compatriotas nordestinos. uma
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1''
vez mais assaltados pela seca. Todos sabemos que esse fl~gelo
cíclico alcança dramática gravidade não em razã9 das jQtcmSecretário.
péries climáticas, mas de numerosos fatores que a ela s_e assoÉ lido e aprovado o seguinte
ciam para agravá-la.
_
_
Mais determinativo que a seca é o·des_caso com_ que os
REQUERIMENTO N• 45!, DE !993
Poderes Públicos de nossa Pátria encaram a tragédia da nação
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno,
nordestina de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, onde
vivem, trabalham e sofrem mais de 40 milhões de brasileiros.
requeiro 'inversão_da Ordem do Dia, a fim de que_ a matéria
constante do item n" 3 seja submetida ao Plenário em primeiro
Os órgãos sucessivamente criados para minorar os efeitos
da seca- Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
lugar.
Sala das Sessôes, 6 de maio de 1993. -Marco Maciel.
(DNOCS) e para abrir no Nordeste perspectivas de desenvolvimento- Sudene, Codevasf- foram lançados ao abandono.
O
SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado
Inclusive a cota constitucional de recursos destinada _ao Noro__requeúmento,
será feita a inversão solicitada.
deste foi proscrita.
Assim se verifica qUe mais do que a seca, somos nós,
Item 3:
a nação brasileira, que está agredindo o Nordeste por não
OFÍCIO N• S/31. DE 1993
lhe dar condições de enfrentar as intempéries climáticas. Niri(Em regime de urgência, nos termos
guém pode ignorar que a tecnologia modema oferece soluções
do art . .336. c, do Regimento Interno_)
que, uma vez definidas e postas em execução com a continuiOfício n9 S/31, de 1993, através do qual o Governo
dade adequada, permitem resguardar a população nordestina
do Estado da Bahia solicita -autorização para oferecer
dos efeitos mortais da seca.
garantias à Empresa Bahiana de Água e Saneamento
Tais sãá, entre outros, CJs·muitos prográmas d-e irrig3ção,
S. A. - EMBASA, a respeito de operação de crédito
capacitados ao reasscntamento de parcelas ponderáveis da
externo. (Dependendo de Parecer.)
população em pequenas propriedades; o reflorestamento de
amplas áreas definidas para o controle dos ventos e a manuNos termos do disposto no art. 140,1etra a, do Regimento
tenção da umidade e da oxigenação; a red~finição de prograInterno, designo o nobre Senador Josaphat Marinho para promas de redistribuição de propriedades que qu~brem a presente
ferir parecer de plenário, em substituição à Comissão de Asestrutura fundiária nordestina de caráter monop61ico, inapta
suntos Económicos.
à produção de gêneros de consumo para ~ R_Opulação.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para proferir
Recentemente. o Governo brasileiro providenciou vultoparecer. Sem_ revisão -do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senasos recursos nacionais c estrangeiros -pata ·a:ssegurar ó p'rovidores, o Senado Federal, ao editar a Resolução n" 47, de
mento de gás trazido da Bolívia em gasoquto até as áreas
1992, autorizou a República Federativa do Brasil a contratar
industrializadas do sul do País. A água parB: o Nordeste, além
crédito externo junto ao Banco Internacional de Reconstrução
de ser um bem de produção ainda mais i_mportante do que
e Desenvolvimento -_BIRD, no valor _equivalente -a
o gás para o Sul, é um bem de vida sem _o que se instala
a tragédia.
US$250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões de dólares
Em vista do exposto, propomü"s-ao Senado da Repúblic.:t
n_orte-am~Ijcanos) para o Programa de Modernização do Setor
cte-- Saneamento. Deste -total, está r_eservada parcela de
que institua urna -comissão senatorial TemPorária, integrada
Cr$1.971.899.400.000.00 (Hum milhão. novecentos e setenta
por 6 (seis) Senadores, com o encargo·de formular. no prazo
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e um bilhões, oitocentos e noventa e nove milhQes e quatrocentos mil cruzeiros). equivalente a US$99,300,000.00 (noventa e nove milhõl!s e trezentos mil dólares americanos)
à Empresa Bahiana de Água e Saneamento - EMBAS~
S.A., com destinação prevista parã fazer face aos gastos do
Programa de Modc~nização do .Se to r de Saneamento no Estado da Bahia.
______________ _
As característiciS-da-OpCração de crédito atinente à Em·
basa são as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$1.971.899.400.000,00, equivalente a US$99,300.000,00, cm 26-2-93:
b) prazo para desembolso dos recutsõS: até- abril de 1998~
c) juros: pagos semestralmente sobre o principal das retiradas e do valor restante do empréstimo, a uma taxa para
cada trimestre, equivalente aos "cu:sto5 dos empréstimos qualificados" (em torno de 7% a.a.), determinados de acordo com
o trimestre anterior, mais 0,5% a.a.;
d) comissão de compromisso: 0,75% ·a.ã-.~ paga a cada
6 meses sobre o valor do principal do empréstimo que não
tiver sido retirado;
e) taxa de serviço: 0.2% a.a., incidente sobrc __ as..quantias
retiradas, pagável ao agente financeiro, no caso o Banco_ do
Brasil;
O garantia: parcelas do Fundo de Participação do Estado;
g) destinação dos recursos: Projeto de Moderni:z;ação do
Setor de Saneamento- PMSS;
h) condições de pagamento: do principal: parcelas semestrais, vencendo-se a priineira em outubro de 1997 e a última
em abril de 2007;.dos juros de comissões: semestralmente,
sendo paga a primeira parc:cla no-1" semestre de 1994.
Para tanto, vem o Senhor Governador do Estado da_Bahia
solicitar autorização desta Casa Legislativa- para que o Governo do Estado possa oferecer as garantias exigidas, em favor
da Empresa Bahiana de Água e Saneamento - EMBASA
S.A. bem como para a neces.sária elevação temporária dos
limites fixados no inciso II, do art. 3'-', da ResoluçãO do Senado
Federal n" 36 que regulamenta a matéria.
Instruem o pedido diversas peça:s- declaratúrias ou comprobatórias estabelecidas pela referida Resolução de_ixando,
entretanto, de ser apresentadas as que dizem respeito às alíneas de e, do § I", do art. 6'.
A necessidade de elevar-se temporariamente o limite do
inciso II, do art. 3'". está demonstrada no Parecer DEDIP/CODEM-93/095, do Banco Ce:ritr'âl ao BrasiL Ali se constata
que o maior dispêndio anual superaen:t
Cr$3.010.053,000.000,00 o valor correspondente a 15% da
Receita Líquida Real do Estado da Bahia.
Levando em conta a aprovação da operação de crédito
externo original pelo Senado Federal em data anterior, a finalidade social do uso dos recursos e o ~tolhimen~o que a Resolução no 36/92, em seu art. 8", dá-a estes casos, somos favoráveis
ao pleito- nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 40, DE 1993
Autoriza o GoVCrno dO EstadO- da B'hia !1 oferecer
garantias em favor da Empresa Bahi~_ de Ag~a e Saneamento S.A. - EMBASA, sobr_e o valor de
Cr$1,971.899.400.000,00, equivalente a US$99,3 milhões, parcela de empréstimo obtido pela República Federativa do Brasil junto ao Bird, e a elevar temporariamente seus limites de endividamento, para implementação do Projeto de Modernização do Set_or _de Saneamento ~ PMSS, no Estado da Bahia.
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O S-eriado Federal resolve:
Art. ló> É o Governo do Estado da Bahia autorizado.

nos termos dos arts. 4·-', 5". 6" .da Resolução n·' 36, de 1992.
do Senado Federal, a oferecer garantias em favor da Empre~a
Bahiana de Água e Saneamento S.A. -EMBASA. em operação de crédito vinculada ao Projeto de Modernização do Setor
de Saneamento- PMSS, no Estado da Bahia.
Parágrafo único. Para permitir- o oferecimento das garantias. o Senado Federal autoriza a necessária elevação temporária do limite de endividamento do Governo do Estado
da Bahia, nos termos do art. 8''· da Resolução n' 36, de 1993,
do Senado Federal.
Art. 2•' As características da operação de crédito a ser
garantida são as seguintes:
I) valor pretendido: Cr$1.971.899.400.000.00. equivalente a US$99,300.000,00, cm 26-2-93;
II) prazo para desembolso dos recursos: até abril de 1~8:
III) juros: pagos semestralmente sobre o principal das
retiradas e do valor restante do empréstimo. a urna taxa para
cada trimestre, equivalente aos "custos dos empréstimos qualificados" (em torno de 7% a. a.), determinados de acordo com
- o trimestre anterior, mais 0,5% a.a.;
IV) comissão de compromisso: 0,75% a.a., paga a cada
ó meses sobre o valor do principal do empréstimo que não
tiver sido retirado;
V) taxa de serviço: 0,2% a.a., inCidente sobre as quantias
retiradas, pagável ao agente financeiro. no caso o Banco do
Brasil;
VI) garantia: parcelas do Fundo de Participação do Estado;
VII) destinação dos recursos: Projeto de Modernização
do Setor de Saneamento - PMSS;
-VIII) condi-ções de pagamento do principal: parcelas semestrais, vencendo-se a primeira em outubro de 1997 e a
última em abril de 2007;
IX) condições de pagamento dos juros e comissões: semestralmente, sendo paga a primeira parcela no 1'·' semestre
de 1994.
Art. 3'·' O exercício desta autorização deverá se dar em
até 270 dias a partir da data de publicação desta resolt!ção.
Art. 40 Esta resolução entra em vigor na d~ta de sua
publicação.
Art. 5"1 Revogam-se as disposições em contrário.

O Sr. Chagas Rodrigues, z~ Vice-Presidfmte, deixa
a cadeira dti presidência, que é ocupada pelo Sr. Júlio
Campos. J<? Secretário.
. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O parecer conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n' 40/93, que

autoriza o Governo do Estado da Bahia oferecer garantias
em favor dã Effipresa Baiana de Água e Saneamento S.A.
-EMBASA, sobre o valor de Cr$1.971.899.400.000,00, equivalentes a US$99,3 milhões, parcela de empréstimo obtido
pela República Federativa do Brasil junto ao BIRD para implementação do Projeto de Modernização do Setor de Saneamento - PMSS, no Estado da Bahia.
Completada a Instrução da matéria, passa-se à discussão
em turno único.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) :-Tem a palavra

V. EX'
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSD!l- !lA. Para discutir. Sem revisão dO -orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, no ano passado, tive a oportunidade de me pronunciar
nesta Casa com respeito aos empréstimos para o meu Estado
e mostrei que ao contrário do que ocorria ãnteriormente,
faria todo o meu esforço para que a proposta fosse examinada
com urgência e aprovada.
E agora digo ao contrário do que dizia_ ànteriormente",
porque em momentos _como este, em que era Governador
o Dr. Waldir Pires, quando havia qualquer pedido de empréstimo para a Bahia, este plenário recebia a visita de alguns
Deputados Federais da Bahia para trabalharem junto aos líderes do GoYerno, Senadores Marco Maciel e Ney Maranhão,
para que fosse evitada a aprovação do pedido de empréstimo
para o Estado da Bahia.
Hoje, sou oposição no meu EStado, faço ·oposição ao
Governador António Carlos Magalhães. Não façO oposição
ao Estado da Bahía. Vi durante o Governo do Sr. Waldir
Pires, o Secretário de Saneamento fOi convidado a comparecer
à Caixa Económica Federal para assinar determinado convênio, que já estava pronto. Ao chegar lá, recebeu o aviso
do Superintendente de que o convênio fora cancelado por
determinação do Governo Federal. Isso ocorieu porque o
atual Governador da Bahia era Ministro- de Estado e, com
sua força política, exigiu que nenhum recursO fosse liberado
para a Bahia. E assim foi feito.
Para conseguir· aproVar um pedido de empréstimo, foi
preciso movimentar o Plenário do Senado, e durante quase
um mês impedir qualquer votação nesta Casa, até que os
Líderes dos diversos partidos foram ao Presidente José Sarney
dizer que era necessário autorizar a aprovação desse empréstimo porque,- caso contrário~ nada seria votado no Senado.
Só assim o empréstimo foi votado,- mas não Íiberado.
Sr. Presidente, meu procedimento é contrário ao do atual
Governador do EstadO da Bahia, quando_ era Ministro.
"Segundo o item 2 deste contraio, há partiCipação
do Ministério do Bem-Estar Social. A Le"i n"' 6.342,
de 2 de dezembro de 1991 que autoriza o Poder Executivo oferecer garantias em operação de créditos da
União com o BIRD."
Sr. Presidente, hoje procuramos facilitar a tramitação
desse projeto. Mesmo sabendo que não era urn caso de urgêncià urgentíssima. Mas queremos ajudar O Senador Josaphat
Marinho a aprovar, com urgência, esse projeto. -É--o trabalho
que faço.
Sr. Presidente, aproveito para dizer como se gastam os
recursos do Estado da Bahia. Tenho em mãos um jornal do
meu Estado com um trabalho de pesquisa feito pelo Deputado
Estadual. Colbert Martins Filho. que diz:
"'No período de 1' de janeiro de 1993 a 31 de
março de 1993, no·primeiro trimestre deste ano, o Estado gastou em publicidade, com o Correio da B_ahia,
de propriedade familiar do Sr. Governador do EstadO,
quatro bilhões, oitocentos e vinte e dois milhões_ de
cruzeiros."
Se isso ocorresse com- o adversário do Governador, ele
diria que era a transferência de recursos públicos para o património familiar. E o que é isto? Até Prefeituras, do Estado
são levadas a gastar recursos que não possuem na publicidade
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daquele jornal, que não possui divulgação nenhuma. Quase
não tem circula\.áu. a não ser aquela obrigatória-de assinaturas
de prefeituras de órgãos oficiais. E o público praticamente
não compra aquele jornaL Mas esse é o dinheiro gasto do
Estado.
Agora imagine- V. Ex~ se conseguirem saber quanto se
gasta de publicidade, no Estado, com a TVBahia, que também
pertence aos familiares do Sr. Governador do Estado? Mas
nada disso faz com que eu tema que esses recursos sejam
mal aplicados, por isso ou aquilo, poderia até ser de outra
forma. Mas aqui, repito, endossando minhas próprias palavras
proferidas no ano passado, e o meu pronunciamento fica valendo, que farei tudo que estiver a meu alcance para aprovar
recursos para o Estado da Bahia.
Era o-que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Continua em
discussão. (Pausa)
Não ·havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
·sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à ·comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a mesa,
parecer da ComiSsão Diretóra,- ofereCendo a redação final
da matéria, que será lida pelo Sr. 1' Secretário. ··
É lida a seguinte
PARECER N• 135, DE 1993
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução
1993.

n~

40, de

A Comissão Diretora apresenta a redação finafdo PfojetO
de Resolução nç 40, de 1993, que autoriza o Governo do
Estado da Bahia a oferecer garantias em favor da Empresa
Bahiana de Água e Saneamento S.A. - EJylBASA, sobre
o valor de Cr$1.971.899.400.000,00 (um trilhão, novecentos
e setenta e um bilhões, oitocentos e noventa e nove milhóes
e quatrOcentos mil cruzeiros)_, e_-quiva_lente a
US$99,300,000.00, parcela de empréstimo obtido pela República Federativa do Brasíl junto ao Bird, e a elevar temporariamente seus limites de endividamento, para implementação
do Projeto de Modernização do Setor de Saneamento -PMSS, no Estado da Bahia.
Sala de Reuniões da Comissão, 6 de maio de 1993. Chagas Rodrigues, Presidente =- Lucídio Portella, Relator
- Júnia Marise - Lavoisier Maia.
ANEXO AO PARECER N• 135, DE 1993.
Redação final do Projeto de Resolução n? 40, 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 da Bahia a oferecer
garantias em- favor da Empresa Bahiana de Água e Sa~
neamento S.A. - EMBASA, sobre o valor de
Cr$1.971.899.400.000,00 (um trilhão, novecentos e se~
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tenta e um bilhões, oitocentos e noventa e nove milhões
e quatrocentos mil cruzeiros), equivalente a
US$99,300,000.00 (noventa e riove milhões e trezentos
mil dólares), parcela de empréstimo obtido pela República Federativa do Brasil junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, e a
elevar temporariamente seus limites de endividamento,
para implementação do Projeto de Modernização do
Setor de Saneamento - PMSS, naquele Estado.
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O SR. PRESIDENTE (JJ!io Campos)- Iierid:
PROJETO DE DECRETO LETISLATIVO
N'8, DE 1993
(Incluído cm Ordem do_Dia, nos termos do art.
353 .. parágráfo único, do Regimento Interno).
Discussão, em turno único, do Projeto de Decrcto
Legislativo n'-' 8, de 1993 (n\' 189/92, na Câmara-dos
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão
à Rádio Alvorada Ltda., P'!ra explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Cruz das
· Almas, Estado daBahia. (DependendC> de Parecer.)

O Senado Federal resolve:
_
____ Art. 1\' É o Governo do Estado da Bahia autoriz-ado,
nos termos dos arts. 4'', 5' e 6' da Resolução 11" 36, de 1992,
do Senado Federal, a oferecer garantias cm favor da Empresa
Nos termos do dispOsto ilo art. 140, alínea a, do RegiBahiana de Água e Saneamento S.A._-:- EMBASA, em_ operamento Interno, designo ó nobre Senador Flaviano Melo para
ção de crédito vinculada ao Projeto de Modernização do Se to r
proferir parecer de plenário, em substituição à Comissão dede Saneamento ~-PMSS, naquele Estado.
Educação.
Parágrafo único_. Para permitir O OfeieCiinento das gaO SR. FLAVIANO MELO (PMDB- AC. Para proferir.
rantias, o Senado Federal autoriza a necessária-elevação temparecer. Sem reviSão do orador'.)- Sr. Presidente, Srs_-Sena,._
porária do limite de endividamento do_Gove_rno __ do Estado
dores, o processo foi- examinadO e está formalmente correto
da Bahia, nos termos do art._s~, da Resolução·n~ 36, de 1992,
nos termos do RegiiTlentO Interno. Por estas razões, o_ meu
do- Serüdo Federal.
parecer é pela aprovação do Projeto- de Decreto Legislativo,
Art. 2~ As características da operação de crédito a s-er
garantida são as seguintes:
_
____ ~ · ~ , _
nos termos concebidos pela c~!llara dos Depu!a~?S. --=---I - valor pretendido: Cr$1.971.899.400.000,00, equiva0 SR. PRESIDENTE (J ú!io Campos) - O parecer conlente a US$99,300,000.00, em 26 de_feverciro de 1993:
clui favoravelmente à matéria.
II -prazo para desembolso dos recursos: até abril de
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
1998;
-·
do PrOjeto em tui-no único. ·
III-:- juros: pagos semestralmerite SObre o principal das
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
retiradas e do valor restante do empréstimo, a uma taxa para
para discutir.
cada trimestre, equiv-alente aos "custos dos empréstimos qualificados" (em torno de 7% ao ano), determinados de acordo
O SR. PRESIDENTE (Júlio Cafupos)- Cor\éedo a palaVrá-a V. Ex~
-- --~-- -·
com o trimestre anterior~ maiS 0,5% aO ano;--IV- comissão de compromisso: 0,75% ao ario, paga a
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para discada seis meses sobre o valor do prinCipal do empréstimo
cutir. Sem revisão Oo orador.. ) - Sr. Presidente, Srs. Senadoque não tiver sido retirado;
res, a Comissão_de Educ~ção do Senado tem normas regimenV- taxa de serviço: 0,2% ao ano, incidente sobre as
tais a s_eguit para· a_~_pr9vação dt;__projeto dessa naturcza_quantias retiradas, pagável ao agente financeirO,_ no Caso -o
concessões de rádio,_Mas, iilfeliz;mente,-não feffi_havido tempo
Banco do Brasil;
de reunir a comisS-ãO, e os -pãrecer-es -são- proferidos aqui no
VI- garantia: parcelas do Fundo de Participação doEsPlenário.
_
tado;
Solicitei à Assessoria da Mesa que,_sempni que·Cbegasse.
VII- destinação dos recursos: Projeto de Modernização
qualquer projetO' _de con_cessão de rádio, fizesse chegar ao
do Setor de Saneamento - PMSS;
meu gabinete uma cópia. Entre esses, recebi pedido de concesVIII- condições de pagamento do principal: parcelas
são para a Rádio Alvorada de Cruz das Almas, no meu Estado.
semestrais, vencendo a primeira em outubro de 1997 e_a última - Dentro do que determínao projeto-de resoluç_ão, eu fiz uina
em abril de 2007;
·
·
·
série de indagaçõe~ ao Piefeito. Não tive oportunidade de
IX -condições_ de pagamento dos juros_ e cgmissóes: -seri}e.<Hrigir à aufoddaçle maior. dO ffiunicípio e rcCcbí um ofício
mestralmente, sendo paga a primeira- parcela no primeirO Sedo Vice-Prefeito de Cruz das_ Almas, Walterci de Azevedo
mestre de 1994.
Cerqueira:
Art. 3'-' O exerCíciO desta autOrízaÇão deverá se_dar _em
"Exm~-sr. Senadõi- Jutãhy Magalhães, em atelldiaté duzentos e setenta días a partir da data d_e publicação
mento à solicitação de V. Ex~, feita através-de telegrama
desta Resolução.
referente a informações urgentes sobre sócios_ da SacieArt. 4~ Esta resolução entra em __ vigor na data de su~
-dade Rádio Arcoverde, Cruz das Almas. cujo pedido
publicação.
de conces.s&q se encontra em tramitação, prestamos
Art. 5_~' Revogam-se ~s di~posii;-õés enl Contrário.
as seguin~~s Informações: o Sócio majoritário; Lourival
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em discussão
José dos Santos, é esposo da sócia Leci, sendo os demais
a redação final. (Pausa.)
sócios filhos .. Não_é do nosso conhecimento que os __
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
refe_ridos só_cios tenham outrã concessão_."~._
Em votação. ·
·
Essa é uma das perguntas que devem- ser feitas.
Os Srs. Senadores_ que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
·
"A Rádio não está funcio_nando porque é concesAprovada.
são nova. E o sódó majOrüárlo, juiitarnertte cófu se'U
A matéria vai à promulgação.
filho, também sócio, de nome Marco.s José Galvão_.dos
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Santos, até o _final do ãno passado eram filiados ao
PTB, tendo, recentemente, ocupado o cargo de Prefeito Municipal e Secn!tário--dOs TransportCS, respectivamente.·· Essa é a razão de ganhar a concorrêncfa
para Prefeito.
Com exceção da sócia cte nome Mônica Cristina
Gaivão dos Santos, que é ~dentista," todos os demais
não têm profissão definida.
Com relação à principal a-tivida-de económica do
sócio majoritário__, ihfontiarrios que, antes de ocupar
o cargo de PrefeitO Municipal,_era_ proprietário de uma
empresa de projetes agrícolas -:- ENDER - c professor da Escola de Agronomia. No prim_eiro ~§O, aempresa foi extinta,- e, no -segundo, está afastaOo de
suas funções.
Por isso, Sr. Presidente, não sei se as condições econô~
micas são Suficientes para fazer a inStalaçãO dessa rádio.
Trago essas infOrmaÇões ao conhecimento-dOs Srs. Sena~
dores como mais um material de instrução pata a votação
dessa proposta. Esse é um trabalho que tenho procurado exe~
cutar não ape,nas no m-eu Estado; dirijo~me. através de telegra~
mas, também para outros Estados. Não sei s.e terei respostas,
como tive do meu Estado. Mas, tomando conhecimento desse
ofício, tenho mais razõeS airida para continuar votando contra~
riamente à matéria.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o 3.provam queiram ·permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado, com o voto contrário dos Senadores Jutahy
Magalhães, Magno Ba~~lar~ Beilo Parga e CarlosPa!rodnio.
A matéria vai à ComisSão Direto_ra pa'ra a- redaÇão-finaL
O SR. PRESIDENTE (J úfio Campos) :.._ Sobre"' mesa,
parecer que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.-

É lido o seguinte
PARECER N• 136, DE 1993
(Da Com~issão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
nG 8, de 1993 (nn 189!92, na Câmara dos Deputados).

A ComisSão DiretOra apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo no 8, de 1993 (n~ 189/92, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que .outorga ·concessão
à Rádio Alvorada Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora cm onda média na cidade de Cruz das_ Almas, Estado
da Bahia.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1993. -Chagas Rodrigues,
Presidente - Lucídio Portella, Relator - Júnia Marise Lavoisier Maia.

ANEXO AO. PARECER W

136,~DE

1993

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
no 8, de 1993 cn~ 189!9-2, na Câmara-aOs Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,_
Presidente do Senado Federal, -nos termos do art. 48, item
28, do Regimc"nto Interno, promulgo o seguil).te_

DECRETO LEGISLATIVO N"

Maio de 1993
, DE 1993

Aprova o ato que outorga-concessão à Rádio Alvow
rada Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Cruz das Almas, Estado
da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1\' É aprovado o ato a que se-refere o Decreto
n~ 99.081, de 8 de_ março de 1990, que outorga concessão
à Rádio Alvorada Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Cruz das Almas, Estado
·
da Bahia.
__Art._ 2~. _Este Decreto LegislatíVO-enirã -em v-igor na-&tta
de sua puhlicação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em discussão
_
__ _
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votaç_ão.
_
__
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matérja vaiá promulgação. _

ã. redação finaL (ea_!,lsa)

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 48, DE 1993
(Em regime de urgência nos termos do art. 336.
c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno ún(CO_, do Projet-o de Lei da
Câmara n"48. de 1993 (n" 3.498/93, na Casa de origem),
_de iniciativa do Senhor Presidente da República, que
altera dispositivo da Lei n" 8.078, de 11 áe -setembro
de 1990, que_ '_'dispõe sobre a proteção do_ consumidor
e dá outras providências". (Dependendo de Parecer)
Em discussão o prOJeto em tUrno único.
Nos termo-s do disposto no art. 140, alínea a, do Regiw
mente Interno, designo o nobre Senador Josaphat Marinho
para proferir parecer de plenário, em substituição à Coffiissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL ...:.BA. I' ara proferir
parecer.) Sr. Presidente, ja estava entregue à Comissão o
parecer, quando houve a requisição do processo por efeito
do pedido de urgência.
O e_arecer é 9 se_gu!nte:
_ _
_
O preserite projeto de lei, originário âo Poder Executivo
e já aprovado na Câmara dos Deputados "altera disPositivo
da Lei n' 8.078, de II de setembro de 1990, que dispõe sobre
a proteção do consumidor e dá Outras providências".
2~-0 projeto visa, com as alterações su_ge_ridas._-dar à
multa tratamento igualitário -às demais sanções administrativas
definidas no arL 56 do Código de Defesa do Consumidor,
além de revitalizar o poderregulamentador do Chefe do_ Exe~
cutivo, originário daConstituiçâo Federa~ (art. 84, inc . .IV).
3. Indo a Plenário naquela Casa LegiSlativa- com parecer favorável da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias- o projeto recebeU emenda apresentada pelo Deputado Geraldo Alckmin Filho, com pareceres
dos rela_tores designados pela Mesa, em substituição à CDC~
M.AM, pela aprovação, e da Comissão de Constituição, Justi_ça
e Redação. pela constitucionãlidade, juridicidade e técnica
legislatiya.
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4. A Redação Final oferecida pelo Relator, Deputado

É o parecer, Sr. Presidente.

Nilson Gibson, na CCJR, registra, no <irt. 3~. o dispositivo
de atualização periódica do valor da pena multa, respeitar:do
os parâmetros vigentes à época da promulgação da Le1 n~'
8.078, de 11 de setembfQ de 1990. O projeto é submetido,
agora, ao Senado FederaL
5. É o que cabe ressaltar no relató_rio.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O parecer conclui favoravelmente à matéria.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto em turno único.
O Sr. Cid Sabóia de CarvalliO - Sr. Presidente-, peço
a palavr·a· para discutir.
··
-·
·

Justificação

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra a V. Ex•
--0 SR.- CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB ~CE.
Para discutir. Sem revisão" do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o Senador Josaphat Marinho analiso_u muíto bem
a propositura, mas é preciso que se diga que o ·e_octigo do
Consuinidor passou às pressas por esta Casa, quando poderia,
de modo claro, ter merecido um maior aperfeiçoamento logo
de saída. Isso não houve. Daí por que se justifiCa- que 'tão
depressa já esteja este instrumento, de tanta importância para
o Direito brasileiro, so_b exame_e sob a possibilidade de modificação, através do Poder -Legislativo por proposta do Poder

6. Devidamente justifiCado,- o projeto atende aos requisitos gerais de juridicidade e, especialmente, ao disposto no
art. 61 da ConstituiÇão Federal.
7. Os elemerit6s de informação contidos ·na justificativa
e re-ssaltados no relatório bem demonstram a legitimidade
e conveniência da proposição. Busca-se promover o disciplinamenta das sanções administrativaS -previstas· nO Código de
Defesa do Consumidor por meio de procedimento uniforme.
Embora se trate de multa, a fórmula proposta elucida
que_ será .. graduada de accrrdo com a ·gravidade da infração,
a vantagem auferida e a condição económica dQ f9rriecedor",
Delimita, assim, o poder de fixação da AdminiSfração, resw
guardando direitos dos particulares.
8. Além disso, o art. 3o do Projeto estabelece que "o
Poder Executivo atualizará_ periodicamente o valor da pena
de multa, respeitando os parâmetros vigentes à época da prow
mulgação da Lei n'' 8.078, de 11 de seteinbio de 1990."
9. Conforme dispõe o inciso IV, do art. 84, da ConstituiçãO Federal de 1988, cabe ao Poder Executivo -proCeder,
mediante decreto, a-necessária regulamentação daquele Código. Porém, corno bem ressalta o autor ao jUstificai' a proposição, o legislador ordinário afastou_es_sa possibilidade no que
diz respeito à pena de multa ao vincular sua aplicabilidade_
a procedimento administrativo fios termos_ da lei, conforme
consta da redação original do art. 57 do Código_ de D~fesa
do Consumidor.
10. Assim, ao corrigir urri tratame-nto diferenciado, ou
seja, ó de exigir a élaboração de lei para a aplicação ~e mu_lta
e de decreto quanto à aplicação das demais sanções, rdentlfi- _
cadas nos incisos II a XII, do art. 5_6_ do Código de Defesa
do Consumidor e ao adequar seu texto_ a uma compreensão
mais fácil e efetiva do mencionado_ diploma legal, merece
o projeto aprovação. Tanto mais se há _de entender n~s~a
conformidade_ porque se trata de multa de caráter admrmstrativo, Visto que prevista no Código de Defesa do Consumidor. no capítulo "Das Sanções Administrativas". P_revist_a
sob tal qualificaÇão, a multa cons_~itui-se em "impOsição pe~
niáríll a que se sujeita o_ ãdministtado a título de compe~sa9ao
do dano presumido da infração" e "é de natu_reza Qbjehva,
tornando-se devida ind_ependentemente de culpa ou dolo do
infrator" (cf. Hely Lopes Meirelles, Direit~ ~dministrativo
Brasileiro, 16a ed. atualizada pela ConstituiçãO de 1988, Revista dos Tribunais, ji. 172). Enquadram-se essas mul~as, portanto, entre os atos da competência do-Poder Executivo.
_
11. Conquanto não seja conveniente a alteração de let
recente, como o Código de Defesa do Consumidqr, no caso,
a proposta, emanada do Poder ExecUtivo, revela a oco~ência
de dificuldade na aplicação do diploma legal, autonzando
o curso da proposição e sua aprovação~ _
__- . _
Nessas condições, o parecer é pela aprovação do texto
na forma em que foi remetido pelo Sr. 1~Secretário da Câmara
dos Deputados_._

E~ecutivo.

- -A Lei n~ 8.078 é -de Setembro de -1990 e estairiOs -em
maio de 1993. Assim, concluiu-se pela dificuldade da aPlicação
dessa parte do Código do Con5:umidor. E é exatamente uma
das partes mais importantes, porque o Direito brasileiro todo
partiu para a idéia da prisão, seja reclusão, seja detenção.
Sempre entendemos que tirar a liberdad~ de alguém resolve
a questão, quando, na verdade, a punição-pe-cuniária bate
bem mais forte no infrator, inclusive porque para isso, não
há, com tanta profusão, aquela manifestação brasileira d_o_
Direito Premiai.
_
.
O Senador Josaphat Marinho e todos os j_uriStâs desta
Casa sabem que o Direito Premiai no Brasil é muito grande,
eStá sempre concedendo alguma coisa, sejam os indultos, sejam Os perdões, sejam as iSenções~ sejani oS despachos livres
de direito; há mil encaminhamentos fortificando cada v~z
iiliis; na estrutura jurídica do Brasil, o perdão. O perdão
que a sociedade não está tolerando neste momento. Se mandar
prender, logo vem o sursis que é também urna mani!estação
do Direito Prernial, a graça, o favor d~ Estado ao mfrator.
O povo já está absolutamente cansado de tudo isso. E, diante
deste quadro, a multa é algo que dói mais.
_ _.
Daí porque o Senador José Fogaça e, por coincidência,
também o Senador Josaphat Marinho enca-qtinharam aquela
propoSta de legislação à Imprensa nesse ~~-ntido. A infra_ção
representa, acima de tudo, uma _responsabilidade que, devtdamente. apurada, há de se expressar financeiramente, mexendo
no património.
No projeto que está sob exame, sinceramente, rião-gosto
da redação nova dada ao art. 57. Poderia ser uma redação
melhor aplicada, mas O- Relator não quis, por certo, retardar
esse assunto, modifiCando o dispositivo, o que propiciaria
seu retorno à Câmara dos Deputados.
O a~t. 57'· segundo a proposta, passaria a ser lido c?m9:

"A pena de multa, graduada d_~ ac_orqo com a
-gravidade da infração 1 a vantagem aufe!_'ida e a condi~
-ção _económica do fornecedor, será aplicada_ mediante
procedimento administrativo', revertendo fiã.[-~- ~-Fundo
de que trata a Lei n" 7.347_, de 24 de julho de 1985,
os v'ª-lores cabíveis ã União ou para os Fundos estaduais
ou municipais de proteçáo ao· consumidor, nos demais
casos".
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No mérito, está tudo muito bem, inclusive ·porque vai
dar maior celeridade à Administração Púhlica··quanto a esse
aspecto~

Lembro aqui a oportunidade em que a Administração
Pública recebe poderes jurisdicionais. Na verdade. no caso
presente, estaremos concedendo à Adminisúaçáo Pública a
possibilidade_ de, jurisdicionalmente, resolver determinadas
questões, sem que esperemos acumular, ainda mais, o Poder
Judiciário-Com o·conhecimento de todas as infrações que devam ser aplicadas aos que lesam a bolsa p_opular, aos que
lesam a economia popular, aos que enganam o povb brasileiro.
A lei acresce os princípíos jurisdicionais da própria -~dmi
nistraÇão, assim como o Poder )udicfár_io teffi funcionado ad~
miriistrativamente C fun-Cioria até d_e_ acordO COm o Código
de Processo Civi1 administratíVâffiente. Ein "tãittas- fiípóteSes.
não é de se estranhar que possa haver na administração pública
a aptidão de jurisdicionar~determinadas questões.

O Sr.Jiii:ahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. CID SABÓl-A DE CARVALHO - Pois não. OuÇo
V. Exa- cáffi todo prazer. - - - -
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podendo aperfeiçoá-la. Não quero, contudo, deixar pa~sar
a oportunidade de louvar o empenho, sempre brilhante, de
V. Ex~ com relação ·a· essa ·matéria. V. EX" dedicou-se com
afinco não somente a essa questão mas também a muitos
outros temas aqui no senado. Qu_e não fique sem registro
o seu empenho nessa matéria. Trata-se da defesa do consu~
rnidor, um assunto que, na esfera privada, tem uma impor~
tância ~ão grande que se_ assemelha a qualquer dispositivo
sobre a-famfiia, a qualquer dispositivo sobre Õs bens, a qual~
quer relação que possa haver entre sujeitos de direito.
Essa questão é de grande profundidade, mas. graças â
Deus, já estamos discutindo Sobr:e uma _lei vigente, uma le_i
que já se aplica e que já aperfeiçoamos.
Aceito o reparo de y. Ex•, com a re~s?tlva de ,que o
que é rápido ou o que é devagar está dentro da relatividade
temática de cada matéria.
Era o qUe tinha a dizer, Sr. Presidente._

o

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Em discussão.
(Pausa)
Não havendo qUem peça a palãvra, eriCerro a discuSSilo.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o projeto, a matéria vai-à sançâ"O.

O Sr. Jutahy Magalhães- Ouço V. Ex• sempre cOm
o maior prazer em todos os assuntos e~ muito especialmente,
em questões jurídicas. Digo sempre que V~ Ex~ é nieu pro-·
fessor e~·rnaiS do que isso, é meu guru nessas ·qti"est6es jurídi~
cas. Apenas desejo discordar de V. Ex• num ponto: na condiÉ o seguinte o projeto aprovado:
ção de pai quase desco-nhecido do Código de Defesa do Consu~
midor, posso- dizer que esse filho não foi gestado com tanta
pressa. Levamos dois anos discutindo o Código de Defesa PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 48, DE 1993
(N~ 3.4?8/93,_ na Casa. de origem)·
.
do ConsUmidor neste Con~resso~ Logo após a pro_mulgação
da Constituição, foi apresentado o projeto, discutido ampla~
(De iniciativa do Presidentc_da República)
mente nas comissões do _Senado, aprovado" depois de uma
Altera dispositivo da Lei no 8.078, de 11 de setembro
grande discussão neste plenário, numa luta para conseguir
de 1990, que "dispõe sobre a proteção do consumidor
que se fizesse a votação na Câmara dos Deputados, porque
-e dá outras providenciasn.
eles fizeram uma comissão mista onde foi debatido o assunto
por uma comissão ·mista, considerada pelo- Sen~ado Federal,
O Congresso Nacional-decreta:
desde o iniciO, como inconstitucion-al. Só no finai assim foi
Art. Je O art. 57 da Lei n•• 8.078, de 11 de setencbro
entendida. Foi aprovado pela Câmar-a dos Deputados um subs- de 1990, passa a vigorar com a seg11:inte redação:
titutivo de autoria do Deputado Joaci Góes, retori:tóti a ·esta
"Art. 57. _ A pena de multa, graduada de acordo_
Casa e, mais uma vez, foi amplamente discutida essa questão.
com a ·gravidade da infração, a vantagem auferida e
Portanto, o filho não é prematuro, até demorou muito a condição eco_nómica do fornecedor, será aplicada meem torno de dez anos.
diaJlte procedimento administrativo, revertendo para
O SR. CID SABÓIA~DE CARVALHO- Muito embora
o fundo de q~e t~~ta aLei n·. _7.347, _Çe __ 24 de julho
o conceito do que seja pressa não mereça assim uma materiade 1985, os valores cabíVeis à União, ou para os fundos
lização -_é difícil de se dizer o que parece apressado - ,
estaduais ou rnunicipãis de proteção ao con·sumidor
o Có_digo do _Consumidor é uma matéria tão_ complexa que
nos demais casos."
nem podemos dizer o· que é lento ou o que é pressa em determi~
Art. 2·: 0 Poder ExecuÜYO, dentro de quarenta e cinco
nados projetas, porque a lentidão ou a pressa estão muito
dias, contados da vigência desta .lei~ regulamentará o precediem razão do mérito da matéria discutida. Dois anos não signifi~
mente de aplicação das sanções administratiVas previstas no
cam nada para determinados_projetos e podem significitr ffiuito
Capítulo VII, do Título I. da Lei n' 8.078, de 11 de setembro
tempo· para outros._ Essa é- uma questão um tantO quarito
de 1990.
imaterial, difícil de se chegai-a uma conclusão.
~ 'Art. 3~ O Poder Executivo atUalizará perdiodicamente
Parabenizo-o por ter tomado essa iniciatiVa-aqu-i no-Sena~··
o
valor da pena de multa, respeitando os parâmetros vigent~s
do, da qual também participei, embora confesso tenha-me
sentido frustrado nos momentos finais, quando acreditei que· à época da promulgação da Lei n\' 8.078. de 11 de setembro
de 1990.
tudo poderia ter merecido uma discussão ainda mais profunda,
Art. 4"' Esta lei entra Cm VigOr na data de sua_ publi~
talvez por estarmos no· pós-Constituição , -qlrirndo ganhamos
cação.
um tempo enorme na discussão dos dispositivos constitucionais e chegamos, de imediato, a uma série de matérias com
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 4:
aquele afã de querer examinar ainda mais.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Sou obrigado a reconhecer que foi bom que a matéria
Senado n~ 40, de 1992-Complementar, de autoria do
entrasse em vigor de qualquer maneira, porqúe agora estamos
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Senador José E_d\lardo, que regulamenta dispositivos
constitucionais que eimnciam normaS sobre os pagamentos pelo Poder Público a seus fornecedores de bens
e serviços, assim corno a executores de obras, e dá

outras providências, tendo,
Pareceres sob n"s 266 e 369, de 1992, da Comissão
-de Assuntos Económicos, 1" pronunciamento:
favorável ao projeto, com eniendas que _apresenta de
no~ 1 a 3-CAE; 2~ pronunçiamento:-Contrârio às eme:n~-c
das oferecidas perante a Mesa.
A discussão da matéria foi encerrada na sess-ãO ordinária
do dia 4 do corrente mês.
__________ _

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l''
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 452, DE 1993
Nos termos do art. 315, combinado com_ a alínea c__ do
art. 279 do Regimento Interno, requeirO adiamento da votação
do Projeto de Lei do Senado n'' 40, de 1992-Complemcntar,
a fim de ser feita ria sessão de 11 de maio de 1993.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1993. -Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Aprovado orequerimento, a matéria sai da Ordem do Dia para a ela retornar
na data aprazada.
O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos) -ltem_S:
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n~ 17, de 1991, de autoria do
Senador Pedto Simon e_o_utros_S_~n_adores, que dá nova
redação ao inciso- II do art. 40 da CôiistitUiçã_o Federal.
A discussão da matéria for encerrada ·na sess&o ordinária
de 25_de fevereiro de 199.2.
A Presidência esclarece ao- PlenáriO ·que, nos.termOs do
art. 288, indSó II, do RegimentO Interno, a matéria dep~nde_
do voto favorável de três quintos. da composição da Casa,
devendo _ a votação ser feita pelo processo ·eletrônico.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1\'
Secretário.
É lido e aprovado o ::;eguinte

REQUERIMENTO N• 453, DE 1993
Nos termos do art. 315, combinado com a alínea c do
art. 279- do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação
da Proposta de Emenda à Constituição n' 17, de 199í, a fim
de ser feita na sessão" dC_7 de jUnho do corrente ano.
Sala das_ Sessões, 6 de maio_ de 1993. - Ci~ Sabo.ia de
CarValho.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprovado orequerimento, a matéria voltará à pauta na data fixada.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Está esgotada
a matéria constante da _Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Pronuncia <f
seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos últi·
mos meses, tem-se registrado intensa campanha na imprensa

Sexta-feira 7

4137

escrita c.: televisada contra o Congresso Nacional e a cla.s.se
política.
_
Como não poderia deixar de acontecer,_ o efeito de tão
despropositada campanha se reflete no acentuado desapreço
da maioria esmag<;~.qo_ra da popul_ação brasileira contra os parlamentares livremente escolhidos.
Dado o baixo nível cultural, submetido a perversas condições sociais, nosso povo é facilmente levado por pregação
- muitas vezes incompatível com a realidade de nossos recursos.
Mas, como não se consegue enganar a muito_s por muito tempo, logo que o sonho acaba e a frustração se instala, nosso
povo passa do de_slumhramento ao pior dos desesperos.
Seria muito bom se fôssemos um povo mais sereno, que
nem aceitássemos ter sido uma "ilha de prosperidade", nem
ficássemos nesse estado, que a muitos domina. de que somos
um país sem futuro.
Voltando um pouco ao passado, na justa luta pela recupe·
ração das liberdades políticas, apresentou-se, de forma perigosa, a democracia como o remédio para os males nacionais
-~a bem da verdade, em 1985; ·os nossós· males,_ do ponto
de vista sOcial e econômico, eram bem menores do que :os
atuais.
Ora, restabdecido o estado de dirCito, no que- pesem
os significativos ganhos de cidadania de noss9 povo, por infeliz
coincidência- no que muíto coritiibuiu para a crise' internacional, principalmente a vivida pelos Estados Unídos da América-, agravou-se o nosso processo inflacionário, assim como
a recessão económica; as empresas passaram a viver dias difíceis e acentuaram-se, como nunca, o desemprego e a crise
social.
·
E como fica a citbeça de ·um ·povo, amante da liberdade,
que vê a chegada da democracia, a instauração da crise, as
dificuldades em seu lar? Seriã ei.t feliz no regime autoritátib
sem o saber?
Concomitantemente, a Imprensa, que tanto lutara pelo
restabelecimentO das liberdades políticas- sem que se atentassê ·com quais propósitos - , passou a desenvolvétTiitensa
CZli'nj)artha contri:!.'"á Classe política, esquecida de que sem parlamentares não hà Congresso, sem CongresSo não há democraCia--e- Sem deinocracia não hã liberdade?
E o povo?
Como fica aquele homem classe média, sufocado pela
constância de tal campanha, na qual o erro de alguns é usado
como pretexto para ataques à instituição çongressual, aquele
brasileiro que, durante o regime militar, comprou o seu apartamento pelo BNH, adquiriu o seu primeiro automóvel e manteve o seu filho -~ru colégio particular? Como fica aquele homem_que viu seu ~alário corroído, seu padrão de vida desá.bar
e~ ·as_Xezes, até .QJ."êsmo já est~.v~_oU está desçmp_rega~o?.
O que faz ou_produz tal campanha na cabeça desse ho-__
mero?
E o brasileiro pobre, aquele que nunca esteve bem. para
quem hoje está pior? Agora, além de levar para a cama a
fome do dia não _atendida. leva em seu pensamento o temor
do risco real da perda do mísero, mas indispensável emprego.
Em meio a tantas adversidades, a TV não pára: "Os
políticos não prestam; a culpa é dos políticos; os políticos
são incompetente?>_; os políticos ?6 pensam neles; os políticos
- são corruptos. Enfim, Os políticos são os responsáveis pelo
barraco imundo onde moro, pela falta de hospitais e escolas
para os meus filhos, e se amanhã eu for despedido pelo patrão,
a culpa também s_crá dos políticos! Se eles fossem bons, o
Brasil seria o maior e melhor País do mundo".
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Fantasia não realizada, frustrações de hoje, revolta de
amanhã!
Em artigo publicado no Correi~ B_raziliense de domingo,
2 de maio, intitulado ••Fermento Golpista", o jornalista Ruy
Fabiano comentava pesquisa do IBOPE na qual ficou perigosamente apurado que a popul~ção brasileira não confia cm
seus políticos. Segundo a pesquisa citada, 93% dos brasileiros
acreditam que nós, políticos, só pensamos na reeleição. Para
92%- dOs consultados, quem faz polítka enrfquece rapidamente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o regime democrático,
no Brasil, pode considerar-se estável com a quase totalidade
da população tão hostil à classe política? Quem induziu o
povo brasileiro a julgamento tão distorcido da realidade? Todos sabemos: a parcela irresponsável da impi"ensa, usando
exemplos isolados de políticos inescrupulosos que colocãm
suas ambições e interesses pessoais adiDa -do Coletivo.
Aonde pretendem levar o País?
O comportamentO dos inimigos daS -liberdades políticas
nos preocupa, na medida em que procedimentos reprováveis
de poucos são generalizados, atingind'?_ 584 parlamentares.
Esses mesmos inimigos silenciam quanto à elogüfvel ãtUação
de um Congresso que, no último ano, dentre muito outros
feitos, afastou do cargo um presidente eleito pelo povo e
votou leis da maior importância para a econoniia da Nação
como, por exemplo, a da modernização dos portos.
Desafio esses dctratores da classe política a provE!r que
o Parlamento ou Congresso dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, França, Itália, ou de qualquer outro
pafs do Primeiro Mundo, seja mais operoso cjue o nosso,
que tenha aprovado tantos projetos como nós no ano que
passou.
Como ousam levar o povo a pensar que a Câriiafa- e
o Senado são casas ociosas, cujos membros não trabalham,
são malandros e vadios?
Na história política, este Congresso tão_ vilipendiado foi
o único no mundo a aprovar o impeachment de um Presidente,
fato que mereceu os maiores elogios por parte da imprensa
internacional, naturalmente, já que a nossa, com raras exce~
ções, emudece:. silencia, cala-se.
O Sr. Elcio Alvares - Permi{e-me V. E-x" um aP-arte,
Senador Jonas Pinheiro?
O SR. JONAS PINHEIRO - Ouço com o maior prazer
e muita honra o Senador Elcio Alvares.
O Sr. Elcio Alvares- Nobre Senador, o pronunciamento
de V. Ex~ se encaixa na série dos discursos que vêm sendo
realizados no Congresso Nacional, com o objetivo de mostrar
a posição desta casa em face das críticas, algumas profundamente ácidas, feitas às nossas casas legíslativas._Tivc oportunidade, em recente aparte, de indagar, juntamente com o
Senador Ronaldo Aragão, a quem pode interessar campanha
desse porte e feita com essa insistência. TiVe opOi-tuntdade,
também, em companhia do Senador Esperidião Amin. de
participar de uma conversa franca sobre os rumos c destinos
de nos.sa Casa, bem como de analisar a pesquisa que está
sendo obje::to do discurso de V. Ex~ Por uma dessas coincidências do destino, coube a responsabifidade dessa pesquisa
a uma entidade da mais alta envergadura no setor empresarial,
que é a Confederação Nacional da Indústria. Examinei detidamente_ quesito· por queSito c fiqu_ei perplexo: até certO ponto,
com a sua malícia. Foram feitas quatro ou cirico perguntas,
todas elas indutivas de resposta que viria sempre em demérito
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da classe política. Lembro-me de outro debate em que o Senador Esperidião Amin perguntou, dentro dos quesitos que S.
Ex~ poderia formular, se o povo brasileiro entende que todo
empresário quer ser sonegador de impostos. Nesse caso, obteríamos uma resposta quase 100% positiva. A pergunta que
V. Ex~ teve oportunidade de fazer é lógica, _é clara; indaga
se um político cuida de sua reeleição. Por mais honrado e
digno que seja um político. ele tem por objetivo continuar
na representação popular que recebe. Há um ledo esquecimento daqueles que criticam. Ninguém chega ao Senado- da
República por obra ou graça de um acaso; ninguém é deputado
federal por um passe de mágica. Todos nós, que estamos
nesta Casa, nos submetemos à avaliação, ao juízo e ao julgamento dos nossos conterrâneos. O Senador Josaphat Marinho,
para ser o representante da Bahia, teve de disputar uma eleição que praticamente foi majoritária do Voto direto, assim
como eu e os demais Senadores que aquí estamos, os Senadores Ney Suassuna e V. Exe, Senador Jonas Pinheiro. É
muito fácil fazer crítica, difícil é conseguir ser eleito Senador,
principalmente quando a eleição é escoteira, como foi a de
_inteiramente compassivos com esse quadro de críticas. Há
üm programa de televisão, por s-inal apresentad9 por uma
das figuras mais queridas do meio de comunicação, _cuja_ característica principal é agredir os parlamentares da forma mais
inusitada possível, e a platéia a secunda. A platéia está industriada;_ qu.alquer platéia de programa de auditório, automaticamente, acompanha o animador. Com um simples aceno
de mão, ou com um gesto de cabeça ele obtém o aplauso
ou o repúdio. Entristece-nos muito quando alguém desta Casa,
seja do Senado Federal, ou da Câmara dos Deputados, submete-se ao papel de fazer uma crítica pública para obter aqueles
aplausos fugazes do momento, esquecendo-se que todos representamos uma entidade _chamada Congresso Nacional. ConfesSo que se por um lado entristece-me a crítica, por outro
lado não a aceito, porque entendo que, no exercício-do mandato, tem9s a dignidade de saber que esse compromisso, esse
múnus que assumimos com o povo é objeto permanente dos
nossos cuidados de honradez e dignidade. Mas, também li
um _artigo e faço referência, porque ê uma daS figuras
mais positivas do mundo intelectual e literário brasileiro rto qual havia uma crítica do notável escritor João Ubaldo
Ribeiro, que quero registrar neste instante com o meu protesto. Diz ele: "Como é que um povo tão extraordinário como
o brasileiro pode ter um Congresso tão ordinário como esse
que et:tfi aí?" - que somos todos nós. E não abre exceção
para ninguém. Se o talento de João Ubaldo Ribeiro é reconhecido_ por todos nós, ele não tem essa autoridade_, ele não
é infalív_el nesse julgamento que alardeia e propaga dentro
de uma cadeia sinistra que cada vez cresce mais. Então, penso
que a nossa Casa, através da sua Mesa Diretora, e a Câmara
dos Deputados têm a obrigação, toda vez _que houver uma
investida dessa ordem, de_ se posicionar em defesa _desse:S postulados fundamentais. O que é triste é a omissão. Se temos
senadores e deputados que não honram os seus mandatos,
vamos indagar, perquirir e investigar para puni-los da maneira
n.eçessária. Agora, não podemos ficar na crítica generalizada
e genérica, comO está_s~.r:r~o _feito. J:foje, Ii---:- e é tr:iste isso
- que o nome do Presidente do Peru. Fujimori, -começa
a surgir nas notícias: "o exemplo Fujimori", "o--feriômeno
Fujimori". O que foi Fujirilod, no Peru? Em um momento
de desencanto do povo peruatlo, ele pediu, simplesmente,
Ofechamento do Congresso e do Poder Judiciário, sOb o 3plauso, realmente, da grande maioria daqu~le povo. Se essa cam-
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panha continuar, ante a passividade do Congresso brasileirO,
não há dúvida, o desfecho será ruim. A imprensa braSileira,
que tem produzido notáveis campanhas e tem tido semp-re
um comportamento corretíssím-o, deve se lembrar que, acima
de tudo, o que garante a· liberdade de pensamento e de expressão é este Congresso funci6nand0 livremente e uma democracia cada vez mais aprimorada. Se admitirmOs que ós sena-

dores e os deputados são imperfeitos no exercício de seus
mandatos, penso que a solução adequada, sem qualquer tipo
artigos,
comentários e notícias," é" dar ao povo- que na demoCracfa,
é realmente a sua grande arma __; o direito do voto. Se o
povo entender que um representante seu não merece mais
o mandato, deve votar em outro candidato. Não vamos jogar
com a opinião pública. ChamO a atenção de todos os meus·
ilustres Pares porque no momento em que estamos nos preparando para a revisão constitucionãl h-á o interesse de transformar este Congresso em -um órgão destituído de--autOridade
moral para produzir essa revisão. NO fundo, a qtie:ffi in!e-fessa
denegrir a honra e a dignidade do Congresso Nacional? Parece-me, tristemente, que os dois extremos estão se tocando,
aqueles que se cegam à custa de urna política económiCa cada
vez mais perversa em relação ao povo, aqueles que ganham
dinheiro com a ciranda financeira, aqueles que fazem negócios
não salutares para um processo económico justo, aliam-se
aos radicais que, ideologicamente, entendem que este Congresso irá modificar as conquistas sociais obtidas através da
Constituição de 1988. Vejam que coisa diabólica! De um lado,
elementos que ideologicamente acham que este Congresso
Nacional, formado por uma maioria de centro ou de direita,
pode modificar as conquistas sociais de 88 ~o qUe- é uma
doce e Ieda argumentação, porque cada um de nós tem consciência exata do que estamos vivendo; de outro, de maneira
mais condenável, um grupo de bras-ileiros- que não quú-, de
maneira alguma, que haja melhoria social, que haja uma política social mais favorável ao povo, principã.Irilerite para com
os menos favorecidos. Esta é a configuração que estamos
vendo neste momento. Atualmente, o Congresso brasileiro
se prepara para a revisão constitucional a se iriicíar· n-o dia
6 de outubro, seguindo calendário fixado pela atual Constituição, e dela não abriremos rnão-dc maneira alguma. Aqueles
que usam determinado tipo de campanha para atingir este
Congresso, acreditem, aqui vão encontrar homens de envergadura e de autoridade moral, que não vão permitir que, no
despautério coletivo, no ataque que visa apenas destruir, se
encontre pretexto para tirar de nós a autoridade moral para
realizar a revisão constitucional. Portanto, Senador jonas Pinheiro, o seu discurso merece o meu aplauso e a minha solidariedade. Entendo apenas que esta Casa não pode ficar passiva.
A Mesa do Senado e a Mesa da Cárrtata tem qtie -tOrriat"llrna
posição. Nobre Senador, gostaria de citar um outro fato que:
me ocorreu agora. O Presidente da Câffiara-dos D~putados,
Deputado Inocêncio Oliveira, que ganhou uma eleição legítima, derrotando um grupo oponente, com ideologia contrária
definida, está sendo assediado por causa de um poço perfurado
em sua propriedade. Hoje, vi uma das figuras mais legítimas
do Senado Federal, um Senador_ que sempre mereceu de mim
o maior respeito, Beni V eras, do Ceará, triSte, f)fÜflÚldamente
triste. S. Ex\ então, disse-mê: "Discutir a posiçãO ética ou
não do Presidente da Câmara, aceitamos. Agora, não aceitamos que essa discussão se avulte. quando é esquecida a miséria
desdita de 8 milhões de brasileiros que pagam tributo diuturno
ao flagelo da seca". De sorte, Senador Jonas Pinheiro, que
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temos de erguer nossas vozes, por enquanto vozes -isoladas.
Mas, não tenho dúvidas, com o passar do tempo, essas vozes
vão se transformar num uníssono para· repudiar com veemência qualquer tipo de colocação que não seja marcada pela
realidade dos fatos. Aceitamos a crftica, pois faz parte do
exercício da vida pública, mas não aceitamos, em nenhuma
hipótese, aqueles que apregoam uma tentativa de suprimir
as liberdades democráticas e, muito menos, esta Casa. V.
Ex~ citou artigo do Correio Brazilieose, que também li, em
um determinado sociólogo, perante uma platéia de militares,
apregoou aberta-mente a ineficiência do Congresso e a possibilidade de que ele não mais existisse~- Sempre acreditei nas
Forças Armadas brasileiras. E, na palestra mencionada na
notícia de jornal, os militares de pé aplaudiram a exposição
dO sociólogo entendendo que este Congresso é antipovo. Não
podemos ir a extremos, principalmente porque as Forças Armadas têm urna responsabilidade muito grande perante às
instituições nacionais. Sinto-me bastante à vontade para falar
sobre esse assunto porque fui governador durante o regime
militar, tive a maior dignidade no exercício do meu mandato.
Depois, disputando urna eleição majoritária do meu estado,
recebi do meu povo o sufrágio direto pelo voto o que me
deixou profundamente gratificado. Os militares não podem,
liesl:e momento grave da vida brasileira - eles que sempre
tiveram o cuidado de zelar pela prática democrática, se houve
o episódio de 1964, as razões, o tempo e-a história mostraram
claramente - , fazer esse jogo provocativo. Os sociólogos
e intelectuais que querem usar essa linguagem envolvendo
setores detentores de responsabilidade_ na vida pública brasileira merecem o nosso repúdio também. V. Ex~ tenha a c_onvicção de que até onde alcançar a minha voz, uma voz do Espírito
Santo, quem sabe, deslustrada, essa será permanentemente
cheia de ardor para lutar em prol da dignidade desta Casa.
Arno o-senado Federal, hoje minha casa, meu mundo e minha
vida. Tenho respeito pelo Congresso brasileiro, respeitá como
brasileiro e como um dos seus integrantes, por isso não posso
aceitar- e sei que este é o pensamento dominante de todos
os Srs. Senadores daqui -que a grande maioria de parlamen.
tares, constituída de homens que sãó lUminares em seus estados e que ao longo da vida têm dado exemplo de dignidade
e de honradez, receba críticas generalizadas dizendo que um
povo extraordinário como o brasileiro não merece um Congresso tão ordinário corno este. Senador Jonas Pinheiro, aqui
fica meu apreço pelo seu pronunciamento e a certeza de que,
a cada dia que surgir uma crítica mais intensa óu mais ácida,
é preciso que vozes como a sua subam à tribuna para dizer
que o Congresso brasileiro está consciente da sua responsabilidade e não vaí fugir do indeclinável dever de realizar a
revisão constitucional a partir de 6 de outubro deste ano.
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. JONAS PINHEIRO - Sou eu quem agradece, ~
nobre Senador Elcio Alvares, por este aparte notável, que
veio dar alento _e substância ao meu pronunciamento.
Na verdade. com a sua clarividência, V. Ex• alcançou
longe e com muita velocidade a razão deste pronunciamento.
A minha é uma voz .modesta e humilde, mas que se levanta
e se insurge contra essa camp<iriha solerte de que estamos
sendo vítimas.
Farei uma rápida digressão para contar um fato. A imprensa - setores da imprensa, não podemos generalizar, como não podem nos generalizar - se preocupou em fiscalizar
portas de colégios, centros comerciais na tentativa de flagrar
algum carro oficial sendo utilizado de forma particular. E
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que coisa interesSarife aConteceu: f1agraram o- carro oficial
que me serve e do qual faço o mínimo uso possív-el. A Folha
de S.Paulo estampou uma fotografia do_carro oficial que se.Tve
ao meu gabinete, com uma-funcionária, eriti·e
ou 11 horas,
frente ao colégio onde estudam meus filhos.
'Vejam, V. Ex~s, a pouca sorte da imprensa: flagrararn
um carro de alguém que não o usa, senão para o comparecimento às audiências marcadas. A Casa sabe e todos também,
que me locomovo diariamente em meu carro particular. Tenho, pelo Regimento da Casa, pelos estatutos, direito ao_consumo de trinta litros de gasolina por dia e não os uso. Meu
consumo, pois, é mínimo.
Naquele dia, entretanto, encontrava-me na Comissão de
Assuntos Económicos, se não me falha a memória, e estávamos sabatinando os futuros diretorcs do Banco Central, indicados pelo Presidente. Havia a necessidade de eu ir ao colégio
de meu filho deixar um documento, já que ele estava se preparando para um intercâmbio nos Estados Unidos, e era indispensável c urgente que aquele documento fosse recebido.
A chefe de gabinete, sem me consultar, já que eu não estava
presente" foi deixar o documento no colégio. Por esta razão,
saiu estampado na Folha de S. Paulo que o carro do Senador
Jonas Pinheiro foi flagrado ~te. É triste vermos a imprensa
ocupar-se de coisas tão pequenas. O que seria mais correto?
Deixar meus afazeres, deixar de cumprir com o meu dever?
Seria mais impoitante deixar a ComissãO -para atender a uma
necessidade emergencial? Citaram também o carro do insuspeito Senador Pedro ~imon. Não se dão conta seqUer do
valor. da importância desses homens. Acusam-nos, como se
estivéssemos praticando um delito, um atO de-cOrrupção, de
desonestidade.
Estamos percebendo que está em curso uma campanha
de desmoralização do Congresso Nacional. Mas., Senador Elcio Alvares, enquanto houver nesta Casa home'ns coÍno nós,
dignos, cumpridores de suas respons<ibilidades, que honram
e respeitam os seus mandatos e os votos recebidos, haveremos
de, unissonamcnte, protestar. veementemente, contra fatos
g~-~ venham ~el!~~~ir 3: _n?~S~ _i~_~,ge~ e a ~~s_s~_~e_J?UÜl~~?· __
O Sr. Ney Suassuna --Senador Jonas Pinheiro, V. E~
me concede um aparte?

ro

O SR- JONAS PINHEIRO- Ouço V. Ex•, Senador Ney
Suassuna.
-- O Sr. Ney Suassuna - Nobre Senador, esta semana.
fui premiado com uma nota em urna revista de circulação
nacional. Haviam 50 pessoas numa reunião a qual compa-reci.
Ao meu lado, estava o Senador Valmir Campeto:Dois representantes, nessa reunião--- prefiro até nem dizer de quê
- . agrediram Violentameritc o Congresso Nacional. Dí3rite
de tanta irracionalidade, ousei esboçar um sorriso, eu ri. A
interlocutora- numa comissão que é internlinisterial- disse:
"Riso fácil é sinónini.o de pouca inteligência'". Fingi que não
ouvi, pois meu objctivo maior era o de encontrar soluções
para o problema. Ela disse: "É com V. Ex\ Senador, que
estou falando". Para ser gentil, eu disse: ."Estou sorrindo,
porque estou achando a senhora bonita". A iriiprensa pUbTiCo-u
que eu havia "cantado" aquela senhora e feito gestos obscenos
- a expressão é da imprensa, não é minha. Peço desculpas,
pois não é expressão parlamentar. nlas foi o que saiu publicado
na imprensa. O pior é que a minha esposa, que sempre tem
vindo me assessorar ....:..... sem nenhum custo para o Senado
-,estava ao meu lado. Solicitei a essa revista que entrevistasse
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_qualquer uma das 50 pessoas presentes, para cons~atar _?_verda-_
de. Infelizmente, não se procu-rou saber a outra versão do
fato. Isso ocorreu em Brasília e a notícia foi publicada em
Sâó PaulO. Portanto, o objetivo é exatamente 9- de denegrir
o pã.rlamentar. Tomei todas as providências possíveis. Voltei
à outra reunião e relatei o acontecido. Solicitei que alguém
contestasse a minha versão, mas ninguém se manifestou. Indu-_
sive, a senhora estava presente, mas ficou calada. Lamentavelmente., s_e não tomarmos p-rovidências, esse prÕblema tende
a se agravar. Mas até na Casa há pessoas que, para vencer
a qualquer custo, expõem os parlamenta_res, como foi o recente episódio do plebiscito, onde uma determinada facção, uma
determinada frente a toda hora fazia uma campanha negativa
do parlamento. Assim, torna-se difícil que a população tenha
por nós o apreço que merecemos. Parabéns pelo pronunciamento, nobre Senador. Precisamos,_ realmente, unidos, repudiar essas condutas; mostrar ao País que merecemos consideração, porque nenhum de nós está aqui por milagre. Estamos
aqui pelos nossos exemplos de vida, pela nossa luta persistente.
O SR. JONAS PINHEIRO - Agradeço a V. Ex• pelo
aparte, nobre Senador Ney Suassuna, e incorporo-o ao meu
pronunciamento. Essa é mais uma constatação da campanha
solerte, mas obstinada, que quer nos desautorizar e nos desmoralizar. Não foi e não será procurado nenhum desses 50 circunstantes daquele evento do qual V. Ex• participou. Por
quê? Porque não serve às propostas da campanha ouvir a
---- -contradição, ouvír a verdade originária.
0 Sr. Jutahy Magalhães- Senador Jonas Pinheiro, V.
me permite um aparte?
O SR. JONAS PINHEIRO- Com muita honra, Senador
Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Jonas Pinheiro, ouvindo o pronunciamentO de V. Ex~ e os apartes. Fiquei pensando se deveria apresentar algum fato, também. Acreditei que
era momento até, da minha parte, de fazer uma manifestação
a respeito de um a:riigO que li outró dia, do- Sr. Rui Castro
-não sei se-os-srs.- senaaores tlveràrii ·c,-po-rruntdade -ae lê-lO.
Ele dizia que o Congresso Nacional se deveria tornar urna
só labareda; que deveria ocorrer aqui o que aconteceu com
aquela seita, lá nos Estado_s Unidos, quando todos morreram
no fogo; que deveríamos ser mortos pelas labaredas do fogo
sagrado, para purificar o Congresso. O Congresso só poderia
ser purificado se todos fossem afastados dessa .forma. Não
chego nem a dizer que isso me causou repugnâricia ou repulsa·:
fiquei triste ao ver que alguém pode utilizar um espaço tão
grande de um jornal, da maior importância do País. para
dizer isso. Veja V. Ex~ até que ponto se está chegando, com
esse tipo de noticiário. Isso vem se repetindo constantemente.
Cometemos muitos erros, ternos muitas falhas, podemos ser
criticados por muitas coisas que fazemos ou deixamos de fazer.
mas os nossos créditos são" não apenas miniinizados. como
há uma verdadeira omissâo, um silêncio a respeito de tudoo que se faz de bem aqui. Todavia, os nossos defeitos, os
nossos erros, os nossos impulsos, às vezes, tem uma divulgação
-maximizada por este País afora. O que poderíamos dizer de
um articulista que prega a extinção do parlamento, dos congressistas principalmente, através do fogo sagrado da revolta
popular?
O SR. JONAS PINHEIRO- Senador Jutahy Magalhães.
agradeço a V. Ex" pelo aparte, _que vem, de forma objetiva.
demonstrar a oportunidade do pronunciamento que estamos
Ex~
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fazendo. É necessário que as nOssas vozes se levaÕ.tem e proO Sr. Josaphat Marinho- Eu queria acentuar, sobre_testem contra essa situação, que é ·injusta. É verdade que
tudo. a seriedade do seu pronunciamento, enquanto, por veos bons não estão todos aqui, há bons e maus, inas também zes, nos atinge a todos. Em uma linguagem_ de desequilíbrio,
aqui não temos somente os maus. Há bons e maus em qualquer V. Ex'!, pondo a salvo a posição do Congresso, fala com sobrieconglomerado humano. Quero dizer que· não somos todos
dade, e esta é uma das formas de s_e fazer a boa democracia.
"farinha do mesmo saco", não calçamos 44 e não e;stamos E devemos exatam_ente guardar esta posição. Não posição
lançados na vala comum. O que a imprensa tein feito é tomar ·ae defesa, a pos-ição de esclarecímento e de-mOnstrar como
exemplos, pinçar exemplos isolados e generalizar a situáção.
os fatos ocorrem, e lembrar o que se verifica também do
Volto ao pronunciamento.
outro lado. Ainda agora, na França, um homem por todos
Todos devem se lembrar da central de boatos que difundia
considerado honrado foi levado ao suicídio. Diante do clamor
suas "pscudo verdades", que havia tantos ou quantos Parlada nação, a imprensa está se explicando. Os jornais de ontem
mentares já comprometidos por conta de rnílhões de dólares
ou de hoje já noticiavam que uma estação de televisão quea votar contra o impeaehment, que este não seria aprovado,
_contra ele investiu, suspendeu suas atividades por não ter
etc._
ainda encontrado como explicar-se diante da opinião pública.
No Brasil, assaca-se impunemente confrâ a mOral ãlhda
Temos que guardar essa posição de firmeza sem exaltação,
sem a obrigatoriedade da prova.
sem_ paixão, para 9emonstrarmos que o Congresso brasileiro
Sr. Presidente e Srs. Senadores_~ __ê l!!viandade pretennão é inferior ao c;:ongresso de ne_ntl_um outro país. Basta que
der-se responsabilizar prioritaiiãmente a clàsse polfiica pelas
se verifiquem os fato_S que têril ocorrido lá e aqui. Faça-se
p.erversas condições de vida do povo brasileiro. O bcm-estar
a comparação.
de uma população- é função dircta do nível de competência
da sociedade como um todo.c não da exclusiva ação po~ít~~a
O SR. JONAS PINHEIRO - Nobre Senador Josaphat
de seus Parlamentares, corno muitos_pretendcrn fazer crer
Marinho, o aparte de V. Ex~. além de me honrar, honra
no Brasil.
o pronunciamento que faço nesta oportunidade.
Se fossem os Parlamen-tares reSpons-áveis diretos pelo .
É importante que a ~mprensa faça uma reflexão e reconbem-estar dos povos, será que o- povo italianO se0a- tão fiCo?
siâefe as suas posições, para que não ocorra o·-mestno que
Desfrutariam eles um dos maiS elevados padrões de vida da
está acontecendo nho, o aparte- bem lembrado por V. Ex"
Terra, quando vemos escândalos quase semanais de parte
-na França. DepOis que o CongresSo estiver fechado, depois
·
considerável de políticoS daquele país?
da subtração das liberdades_ democráticas, não mais adiantará
Todos sabemos que tais mazelas ocorrem aqt1í como em
chorar peio'leite.derramado.
muitOS outto.s países- do Primeíro Mundo.
_ . ___ _
Muito oportuno e enriquecedor o aparte de V. Ex~ em
Não nascemos _S-enadores. Aqui estamos Pela vontade
meu pronunciamento.
soberana do voto popular.
Continuo:
Se existir ·algum sistema políti_co melhor 9l:l~ a _g~mo
O Senado Federal é instituição nacional que cumpre sejacracia, que a sociedade brasilCira o adotc!
respeitada. Sem arrogância, mas com muítO õ"igulho de a ele
O povo, em sua-expressiva maioria, acaba de optar pelo
pertencer. digo, alto e bom som, que o presente não macula
sistema presidencialista. Na propàganda r·artàmente apresenseU glorioso passado.
tada pelos defensores de tal sistema, o preSidencialismo d~ve
_ Dentre seus oitenta e _um Metnbros, um já presidiu a
ria ser mantido, porque seria um absurdo eritregar-Se o poder
República - e o fez com a elevada postura e dignidade:
aos políticos. Na opinião de muTtõS- ãnaliStas, tal propaganda
seis foram Ministros de Estado; outros seis atualmente o são;
em muito contribuiu para a vitóh'"â presidencialista. O óbVio,
vinte- e três governaram os seus Estados; vinte e dois foram
portanto, é que aos políticos não foi cOnCedida a faculdad_e
Prefeitos - todos acumulando larga experiência admiriistrade acesso ao poder. Ora, se não tínhamos e neffi teremos
tiva; quarenta e quatro dos Srs. Senador~s. J?Or noventa e
o poder, como seremoS":respórisáveis pelas dificuldades que
quatro vezes. foram livremente eleitos pelo povo para exercese abatem sobre o povo?
rem mandato de Deputados Federais. Sem menosprezo pelos
Não há um míninlo de coerência nessa-írijusta, perniciOSa
demais, quero citar este exemplo de brasileiro: O Senador
e antipatriótica campanha que a imprensa mov~cOntra-a classe
Nelson Carneiro, eleito cinco vezes Deputado Federal, e, para
política.
·
-- ·
júbilo deste País, três vezes Senador da República.
Impõe-se que ~upcremos nossa túrtidez e digamos certa~
verdades ao País.
s~. Pr~sidente_ e Srs. -Senadores, este Senado é a fonte
Neste Senado Federal, quando aqui chegaram, apenas
do saber político e administrativo da Nação, de honra e de
sete, dentre os seus oitenta e um membros, não tinham expedignidade!
riência anterior no- Legislativo oU no EXecUt'iv'o, ao OíVel de
Entretanto, to_da essa experiência, todo esse passado governador ou de prefeito. Mas, não é por isso qUe não sejam
inúmeras vezes submetidos ao julgamento popular, sempre
brasileiros da maior qualificaç-ão em stias atlvidades profisrenovado êxito - t_u_do isso não é suficiente para os
sion-aís-ou empreSariais.
que têrri por objetivo denegrir a imagem do CongreSso, inimi~
Sr. Presidente, Ses. Seriadofes, a insólit_a campanhà. que
gos que são- declarados ou não- do regime democrático.
contra nós se levanta não me abate; ao contráriO, antes me
- Como bem disse Shakespeare, em Hamlet: '"Sejas casto
estimula a lutar pela defesa do Congresso Nacional e das
como o gelo, ou_ puro ccrmo a neve, e nem assim estarás
liberdades democráticas.
-·
livre das calúnias•~.:
Se nós, os políticos, somos tão ruins. se nossos derrarorcs
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um apa-rte?
se consideram tão melhores, tão mais honestos, tão mais competentes, ·por que não sé candidatam? Por que privam o País
O SR. JONAS PINHEIRO - Com muita honra ouço
de _seus_talentos'? Por que não prestam à Pátria os relevantes
V. Ex\ nobre Senador Josaphat Marinho.

com
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serviços a que se julgam tâo capazes? Ser_á que_~ temem o
julgamento popular?
Sr. Prcsidente_e Srs. Senadores, termino repetindo o que
considero de mais importante neste pronunCiamento: Esses
pretensiosos sensores e juízes do comportamento político nacional, precisam se lembrar que sem Parlamc_ntare_s não há
Congresso, sem Congresso não há democracia, e sem democracia não há liberdade! ___ _
Era o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Jonas Pinheiro, o Sr. Júlio
Campos, ]!' Secretá-rio, deixa a cadeira da presidência,- que
é ocupada pelo Sr. Lucidio Porte!!a, Suplrmte de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portdla)
palavra ao nobre Senador Júlio Campos.

~

Concedo a

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. l'ronu_ncia a_seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s. e Srs. Senadores, comemorou-se ontem. 5 de maio de 1993, mais um aniversário
de nascimento do saudoso brasileiro Cândido Mariano da Silva
Rondon.
"O braço direito puxadO para trás retesava o arCo, a
flecha tomava posição de partida. O inimigo caminhando pela
trilha da floresta não sabia o que Oaguardava: a flecha estava
pronta para matar.
Os homens escondidos pelo mato denso eram em geral
altos e musculosos. A pele que nos s.e.us_ancestrais remotos
fora amarela era agora escura, quase pãrda, como resultado
da _adaptação da raça às condições_ do clima tropical. Mas,
no formato do crânio e nos olhos como __amtndoas, mantinham
ainda as características que revelam sua origem: a Ásia longínqua.
O barulho de alguns pássaros assustados e o ruído da
vegetação impuseram aos homens de ataTaía um silêncio absoluto: o inimigo se aproximava. Mais alguriS-momentos e ei-lo
à vista, aparecendo por entre o denso da mata.
As flechas cortaram o ar. Os gritos. A fuga. Os Jndios,
com os olhos cheios de ódio e de medo, continuaram a disparar
suas flechas. Estavam à frente dos seus inimigO$ mortais: os
homens brancos. Estavam cansados de serem roubados e mortos, seus costumes desrespeitados, sua terra invadida. Então,
com medo e ódio, matavam.
Mas, desta vez, o grupo adversário não revidava. Seus
homens, brancos e índios, que sofreram a emboscada, reiroce.:.
diam, voltando para onde vieram. Voltaram em ordCm, agrupados, procurando proteger-se. Tinham armas, mas não procuravam utilizá-las para matar. Atiravam a esino, para cima,
ganhando tempo.
Os índios saudaram a vitória, vendo o àdVúSáriõ cffi
fuga. E não haviam- perdido nenhUm guerreiro-~ ·crs- inimigos
os pouparam. E mais: chegando aOs lugares de onde_ o branco
se retirara, encontraram machadOs c outros õbjetos. Eram
presentes.
Os índios venciam, a expedição- se retirava. Mas voltaria
enviando emissários, procurado cantatas pacíficos. E não se
consideravam derrotados, e sim vencedores também, pois não
haviam matado. Seu chefe, Rondon, tinlia um lema:
" - Morrer, se preciso for, matar, nunca_!"
Era um brasileiro da _Silva. Seu nome: Cândido Mariano
da Silva, que mais tarde acrescentaria o Sobrenome Rondon.
Em suas veias corria O_ Sangue índio de duas bisavó$ má ternas. No dia 5 de maio de 1865, nascia em Mimoso_,_ outrora
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distrito de Santo Antônio do Rio Abaíxo, hoje Munic_ípio
de Santo Antônio de Leverger.
Aos 16 anos, Cândido Mariano da Silva Rondon iniciou
a sua carreira milítar, corno simples praça, e _aos 90 anos
o Congresso Nacional colocOu sobre seus ombros cansados
as platinas de Marechal de Exército.
Em 1883, inicia seu Curso de-preparatórios, e, Sfm_ultaneamente, cursa o primeiro ano e requer os exanles vagos de
segundo e terceiro, a fim de abreviar o tempo de espera.
Os colegas ficaram boquiabertos:
-Bicho peludo! Você pensa que vai conseguir vencer
com a matemática de Cuiabá? Vai levar bomba na certa!
-É possível, mas-não custa tentar. E, com a ma"ternática
de Cuia!Já, tirou "distinção" no primeiro ano e .. plenamente"
no segundo e no terceiro. Em 1884, pois, estava habilitado
· ·
-·
a fazer o curso superior.
_Uma vida que começava para Cândido -Mariano da Silva
Rondon.
Há 6 de março de 1890, findo o estágio, Rondon partiu
do Rio para Cffiabá. e quando chegou, em abril, Rondon
foi graduado ao posto de Capitão-Engenheiro. Gomes Carneiro, Chdt: da ComissãO da Linha Telegráfica, sübdivid-iu o
seu contingellte em três temas: da vanguarda (localizaçãO da
estrada), do centro (ab~::rtura de picadas e colocação de postes
e_d~_Hnha telegráfic~) e da retaguarda (levantamento topográfico e determinação da estrada construída). Rondon chefia
a última, com vinte soldados. E as turmas coineÇãram a trabalhar.
A primeira etapa seria de_São Bento a Capim Branco,
hoje Distrito CeL Ponce, 48 km, região habitada, ainda que
escassamente. A partir de Capim Branco, 600 quilômetros
de estrada, do tempo dos bandeirantes, atravessando um sertão desconhecido, na sua maior parte habitado por tribos
-- bororos, algumas pacificadas, outras ferocíssimaS, pUfSO conhecerem. dos brancos, a crueldade e a exploração.
-Are godo_ áugaí curimata -disse Rondon ao Cacique
_Qaiine Ecureu, da aldeia Kejarê, do grupo bororo de São
Lourenço: "-Adeus. Partiremos, mas voltaremos".
De São Lourenço, onde fora festejado pelos índios, Ronâon partiu em direção às fronteiras, com muita dificuldade.
O impaludismo, o beribéri, dezessete deserções, numerosos
caso_s fatais de maleita, os oitenta praçãs no início reduzidOs
a trinta. Rondon apela para os bororo. O Pajé Brai oferece~lhe
120 ínc:Jios_ - homens. mulheres e crianças -_encarregados
da limpeza das picadas, da remoção dos troncos etc. Oarine
Ecureu traz~lhe tudo o que possui: papagaios, coatis. araras.
todos os animais domésticos. Os índios trabalhavam e eram
dirigidos por seus próprio!; chefes, que recebiam instruções
de Rondon. Sem o menor inddente, os índios trabalharam
para a comissão durante um ano. Há 17 de maio de 1901,
quando foi atingida a região de Coxim, o Cacique_Oarine
Ecureu despediu-se:
-Aqui fíco. Em terra de caiamo, bororo não e!ltra,
erri terra de terena, guaicurú e uachirí:
,
Em 1906, o Presidente Afonso Pena encarregou Rondon
de ligar Cuiabá aoTerrit6iío do Acre, recentemente incorporado ao País, fechando o drcuito telegráfico nacional: 2.500
lég_uas de sertões desertos do noroeste de Mato Grosso e
300 léguas de floresta amazônica.
Um dos fatos mais importarites da expedição foi a desco-berta_do rio Juruena (que alguns chegaram __ a duvidar que
existisse), em 1907.
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No caminho percorrido até lá, Rondon já havia lCíio
boas relações com os índios pareeis,- que habitavam a regiâo.
Em 10 de outubro, atingiram o fim do ~erritório dos pareeis
para penetrar no domínio dos índios nhambiquaras, tidos como- ferocissimos e antropófagos.
As prime!Tas choças foram encontradas em abandono.
No Espigão do Juruena, deu-se o encontro com o primeiro
nhambiquara: um índio se fõi-:-sem. dar sinal- de surpresa.
Desde algun_s dias; a missão vinha sendo vigiaçla ROr indígenas,
ocultos na mata.
Em 20 de outubro, do alto de uma sucupira gigante:,
Rondon avistou o Juruena, cuja situação era hcm diferente
daquela que figurava ii.os mapas. o·-misterióso rio era descoberto após 48 dias de peregrinação pela floresta.
Preparando-se para visitar a aldeia nharnbiquara mais
próxima, Rondon c mais quatro companheiros cmbrt!nharamse pela floresta. Haviam marcado 1 Km quando Rondon sente
passar um sopro pelo rosto:--uma flecha caiu no chão, pouco
além. Antes mesmo que pudesse pegar na arma a tiracolo,
uma segunda seta roçou-lhe o capacete, rente à nuca. Um
tiro para o ar, e outra flecha iria dirl!to para o peito de Rondon.
não fosse uma bandeirola_ da carabina, na qual ficou engastada.
Apesar de não ter deixado vítim~s. o ataque nhambiquara
agitou os componentes da expcCi;ão. que queriam-atacar os
índios. Rondon opós-se.
" -Se algUém pene"tra:sse na casa- àe um de voces
para assassinar e roubar, que fariam?
-Matá-lo-íamos, st!m dúvida alguma!_
-E como querem vocês que os índios proCedam
de outro modo?!"
Com isso. conseguiu esfriai"" o-s ânirilõS:-ConsegUiu mais
ainda: que se deixasse_ um jirau alto, d<i onde foram depóSitados presentes, insistindo com o_s _ soldados para que colocassem nele tudo aquilo de que pudessem dispor. Estava ·cumprida a primeira parte da Tnissão, com a descõberfa do rio
Juruena.
Rondon vencia um duplo desafio: a penetração -nUm território desconhecido e_ a pacifiCaçãO=dos nhambiquaras.
Em 1913, já Coronel e há três anos~ chefiando o Serviço
de Proteção aos Índios, o antigo SPI, Rondon é designado
para acompanhar a expedição que o antigo Presiderite dos
Estados Unidos, -Theodore Roosevelt, Pretendia fazer pelo
sertão brasileiro, acompanhado de seu filho Kennit, de sccre~
tários e cientistas-americanos. A viagem, OrganiZc~:da pelo Go~_
vemo brasileiro, tínha o objctivo de obte_r__ material para o
Museu de História Natural de Nova Iorque, e os brasileiros
que fizessem parte da expedição aproveitariam para fixar.
com maior precisão, certos detalhes geográficos.
A expedição, que terminou em 1914, fçi cheia de peripécias, _alguns perigos em ui tas dificuldades. As vezes Rondon
teve que usar-de sua autoridade de representante do Governo
brasileiro para impedir que membros. americanos da expedição
contrariassem as_ normas que o indianista impUnha no trato
com os índios. Foram obtidos bons resultados e êxitOs para
o conhecimento científico da região, principalmente com a
coleção de numerosos--exemplares da fauna brasileira, além
do traçado definitivo do antigo rio da Dúvida, rebatizado
rio Roosevelt.
Muitas vezes contrariado cm suas pretensões, ROosevelt,
no final, reconheceu cm Rondon um amigo de_ qualidades
-- excepcionais. Mais tarde, diria:
4
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" -Conheci, em minha vida, dois graDd~s Coronéis: o que resolveu o problema do Canal do Panamá
e Rondon."
Em 1919, já General-de-Brigada, é nomeado Diretor de
Engenharia do Exército; inanda construir quartéis; envOlVe-se
em questões militares e políticas.
Sempre instado pelos governos a aceitar missões espinhosas, Cândido Rondon inspeciona obras contra a seca, fiscaliza
fronteiras, participa de entendimentos para resolução de problemas entre o Peru e a Colômbia, e sempre continua a dedicar-se a_os índios. Em 1952, vê aprovado Seu projeto de criação
do Parque Nacional do Xingu, destinado a preservar urna
amostra da natureza brasileira. Effi 1955~ em sessão solene
do Congresso Nacional, torna-se Mare_chal e é-homenageado
com a transformação do então Território de Guaporé para
Território de Rondônia, hoje, Estado de Rondõnia.
Morreu em 19 de janeiro de_1958, aos 93 anoS de idade,
deixando a todos nós, mato-grossens~s. uma págirra: de legenda
na História de patriotismo deste País.
A Nação brasileira jamais conseguirá resgatar, com justiça, o débito que ternos, diante dos relevantes serviços prestados pelo maior dos nossos desbravadores.
Eu, como representanre do Mato Grosso e ardoroso entusiasta do trabalho que Rondon fez pelo meu Estado e pelo
Brasil, não poderia deixar de registrar, nos Anais desta Casa,
o Dia de Rondon, comemorado ontem pelo povo mato~ gros-sense.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidentc._(Muito bem!)
O SR.~ PRESIDENTE (Lúcido Portella) - Concedo a
_palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PK Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revis"ã"o do orador.) - Sr_Preiüdente,
Srs. Senadores, hoje, nesta Casa, muito se falou da má imagem
que a imprensa tem feito do Congresso Nacional. Nós, que
estávamos êm boa Situação Jogo após o impeachment, terminamos muito mal após o plebiscito. Essas ondas para denegrir
a imagem do pfóprio Congre~So Nacional têm partido de vários setores da sociedade.
_ ___ _
Hoje lemos, com urna certa tristeza, em O Globo, Dom
Paulo Evaristo Aros criando uma escola para ensinar moral
aos políticos e administradores . Diz a nota - e peço que
conste dos Anais do Senado:
" Os políticoS _são, hoje, os responsáveis pe"la desmoralização da política do País"- isso é o que foi dito na Assembléia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Segundo eles, é urgente uma reciclagem ética dos homens
que administram-os bens nacionais.
.,Hoje, para os políticos, 1ameflfavdlnente =-continua dizendo a nota- _,-valem três tentações: o_ dinheiro, o poder e o gozo. E como na época do Imperador
Constantino, quando apenas 10% da população prati~
cava Virtudes cristãs."
Urna parcela de culpa, grande, por sinal, é da própria
classe política, que apenas consubstanciou o impeachment.
Devíamos ter, em várias ocasiões, retirado de dentro do Con-gresso Nacional pessoas que não tivessem condições de repre;.
sentar bem o seu mandato.
--- No sentido de facilitar um pouco mais, estou apresentando a esta Casa, hoje, um projeto que estabelece normas
a serem obser\!adas para os candidatos a cargos públicos eletiVoS de Presidente ~e-Vice-Presidente da República, Gover·
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nador c Vice-Governador de Estado, PrefeitO e Vlce=P""refeito
Municipal.
O projeto diz o seguinte~
··Are t··- Os candidatos a cargos pú61icos.elctlvos de Presidente _e Vice-Prcsidentc da Repúhlica. Governador e Vice-Governador de Estado. Prefeito e Vice~Prcfcíto Municipal são ohrigados a apresentar ao
Trihunal Superior Eleitoral e ã. Receita Federal a relação nominal das pessoas contratadas para sua assessoria
de campanha. sem prejuízo das outras exigências_ constantes da Lei EleitoraL
Parágrafo único ....:__para o cumprimento do disposto neste_ artigo, consideram-se assessores de campanha
os coordenador_es, tesoureiros c asseSsores de primeiro
nível do candidato.
Art. 2 -Em caso de candidato eleito, a Receita
Federal deverá, a cada ano fiscaf, cõrilparar suas declarações de renda, _b_cm como a dos componentes da
assessoria de campanha. com as declarações inícW:iS,
de forma a avaliar a evolução de seus respectiVos patrimôníos.
Parágrafo único .:_-A Recl!ita Federal poderá. também, comparar as declarações de renda de quaisquer
pessoas que mantenham vínculos com o titular de cargo
.cxe_cutivo, em caso de denúncias.
Art. 3"_- Esta lei entra cm vigor na data de sua
·
·
publicação.
Art. 4-'- Revogam-se as disposições cm contrário.
Justificação
~·
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medidas legislativas no que toca, por_ exemplo, à própria reforma dos partido~.- da lei eleitoral~ uma te formulação do funcionamento das Casas do Congresso. Medidas dessa natureza,
ao lado de preocupações como as que V._Ex" tem manifestado
- e o faz agora-, é que poderiam trazer uma nova perspectiva para o exercício da vida política do País. Realmente,
V. Ex' tem razão: estamos atravcs~ando uma crise sem par,
sem igual. como nunca passamos nos últimos anos. neste País.
O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado. Senador
Garihaldi Alves Filho. O nosso objetivo é exatamente o de
contribuir para a maior transparência da vida dos -homens·
que exercem a vida púhlica. Creio que não é uma grande contribuição, mas se isso for seguido, os ··PCs'" da vida não
existinlo. assim como os espertalhões que se apioXlmam dos
executivos para lesar o hcm púhlko.
Era o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito b(.!'m!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
l'IEY SUASSVNA EM SEU DISCURSO.
ESCOLA PARA ENSINAR MORAL
Dom Paulo quer educar políticos e administradores

lndaiatuba (SP) - O Cardeal Arcebispo de São Paulo.
Dom Paulo Evaristo Arns, afirmou ontem, durante a 31" Assernb_léia Geral da Conferência Naciçnal dos Bispos do BT8sil
(CNBB). que oS políticos são hoje os responsáveis pela "d_e_s~
rnoralízação da Polítia do País". Segundo ele, é urgente uma
reciclagem·ética dos homens que admiriiStrain os bens públicos
r'lációnais. Dom Paulo anunciou que a Arquidiocese de São
PâulO 'e- a Çomissãó de J usíiça e Paz vão criar uma "esCola
moral'' para polífiCos e- administradores.
-Hoje. valem as três tentações: o -dinheiro, o poder
e o gozo. É como na época do Imperados Constantino, quando
apenas 10% da populaç_ão Pra_tiW!vam as virtudes cristãs. T~
m,O~ de tornar os poucos virtuosos ·um fermento para reformar
a nossa sofrida sociedade- declarou o Arcebispo.
- Seg4ndo ~Ie".ju~iStas 1 Sacerdotes, sociólogos e agentes
co·manüários serão os professores da escola. Dom Paulo citou
como exemplo, os encontros promovidos--na- administração
de Luiza Erundina com vereadores, padres, agentes comunitários e estudantes.

Os '"Constantes- escândalos -político-finàriceiros·
cm nosso País, nos últimos tempos, levamnos_ a tomar medidas profiláticas que previnam e obstaculizem tais ocorróncias, qué tanto p-rejuízo"tênl trazido
à nossa economia. à imagem nadõrial, e à iffiagcfn
dos políticos em geraL"
-~
_ · · - - .-·
Esta é uma contribuição ·_que estOu ofe-receria-o-ao Congresso N~cional. à classe política, para que possamos separar
o joio do trigo. Creio que, desta forma e corit oUtrãs medidas
que cerceiem a possibilidad_e de corrupção ou de qualquer
outro ato que desabone a- imagem dos políticos, estaríamos
mostrando à sociedade brasileira que há pessoas sérias no
Congresso Nacional, na classe politica e--qUe, sempre que --O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
possível, estaríamos colocando toda essa transparência para -palavra ao Senador Josaphat Marinho. (Pausa)
~· Ex~ não se encontra e~ plenário.
a sociedade.
Co"n'c~do a pal~vra ao-Sena9or Alu_fzio Bezerra:_
O Sr. Garibaldi Alves-Filho- PcrmTfe-me·V._Ex" um
O SR. ALUÍZIO BEZEJ{RA (PMDB - AC. Pronuncia .
aparte?
o seguinte discurso. Sem reviSão do orador.) -Sr. Presidente,
O SR. NEY SUASSUNA- Ouço~ V.· Ex· com muito pra·
Srs. Senadores: na condição de Senãdor da República e de
zer.
- -vice-Presidente do Parlamento Amazônico~ assomo à tribuna
O Sr. Garibaldi Alves Filho - Senador Ney Suassuna,
para comunicar a realização da-v Assembléia-do Parlamento
quero aplaudir o projetá de V. Ex~ que é a-presentado nesta
Amazónico nos próximos dias, no período de 10 a 13 de maio,
hora, como uma demonstração da nossa preoc~upa-ção diante
com a participação de delegações parlamentares dos oito pafses componentes.
do que vem acontecendo no País. Acredito, como V. Ex"
disse, que a moralização dos nossos costumes políticos e o
Na próxima segunda-feira, aqui no Congresso Nacional,
realiz-ar-se-ii a abertura da Assembléia, --corri- a- participação
aperfeiçoamento da nossa vida pública nãO passa apenas por
já confirmada do Senhor Presidente da Repúbiica, de vários
iniciativas isoladas como essas -=como bem. destacou V. Ex'
governadores, do Prefeito de Manaus, nosso Colega Arriazo- mas por outras reformas que venham a ter um carátcr
nino Mendes, inúmeras autoridades de todo o País, além de
abrangente, ao lado da preocupação com o que s-e gasta na
parlamentares dos oito países integrantes. Dentre os temas
campanha; uma legislação que possa disciplinar c fiscalizar
os gastos de campanha, diante dos abusos que são cometidos; _a serem_ abordados, destacamos a questão da biodiversidade.
ocorrido~
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Estamos colocando à disposição da Casa o folder conten-

do a pauta e o programa completo desse magno evento.
Ao mesmo tempo, estamos nos empenhando, intensa e
coletivamente, para que esse Encontro alcance todo seu significado e sua merecida transcendência, em virtude dos inúmeros temas importantes para o Brasil, para todos os países
da Bacia Amazónica e para o mundo, seja por suã condíção
de primeira grande reunião no âmbito do bloco de países
amazónicos que se propõe a avaliar os resultados concretos
da EC0-92 para a região, ou por sua pretensão de consolidar
laços no sentido da mais profunda articulação e cooperação
entre países de vocação comum, entre os povos irmanados
pelo maior ecossistema do planeta- o bioma amazónico.
Na V Assembléia, estaremos preocupados, entre outros
aspectos, com:
- a estruturação de uma legislação ambiental comum
integratória;
- ·-- · -- com uma perfeita --artiCUlação entre o TCA (Tratado
de Cooperação Amazónico). que une os poderes executivos
da macrorregião;
- com a questão do zoneamento económico-ecológiCo
regional;
-com projetes em todos os campos na linha de mútua
cooperação, não apenas ambiental, mas social, cultural, económica e. tec~ológica, particularmente através do impulso à
nossa Umvers1dade Pan-Amazónica, centro irradiador criado
pelo próprio Parlamento Amazónico.
.
Nesse sentido, estive na última terça-feira· eni Manaus
com o Prefeito" Ainazõníno- Mendes examinando o prédio que
sediará a Universidade Pan-Amazónica, a-ser inauguradO no
próximo dia 14 de maio com a participaçâo da diretoria dO
Parlamento Amazónico e dos membros do conselho superior
da Universidade. Nessa ocasião, será colocada a pedra fundamental no terreno fornecido p_ela SUFRAMA para a construção da sede definitiva da Universidade, cujo projeto será de
autoria do grande arquiteto Oscar Niemeyer, que se comprometeu a elaborá-lo gratuitamente. A Universidade Pan-Amazônica terá como preocupação o desenvolviritento da pesqUisa
científica e tecnológica para apoiar o desenvolvimento autosustentado na Região Amazônica.
· Além disso e dentro do âmbito do balanço da EC0-92,
voltaremos nossas atenções também para o problema do Tratado da Biodiversidade. E é esse o ponto que q-uero abordar
aqui hoje.
Essa é uma questão que se tomou particularmente problemática a partir da postura dos Estados Unidos, que, mesmo
sendo o maior cons-umidor mundial de produtos naturais, de
diversidade biológica, têm sistematicamente procurado desfrutar da biodiversidade dos outros, sem ônus algum para
si, ganhando tudo, lucrando tudo, sem nenhum dividendo,
absolutamente nenhuma compensação para as nações gerado~
ras daquela biodiversidade, encabeçadas pelos pafses que compõem a Bacia Amazônica.
Neste momento, os--me·srm:;s Estados Unidos estão nos
ameaçando e pressionando com retaliações comerciais se o
Congresso brasileiro não aprovar a Lei de PatenteS mais ade~
quada para eles. Isso é um contra-senso,· um nacionalismo
às avessas. Querem, a todo custo, que o Brasil reconheça
o patenteamento feito por eles de produtos, por exemplo,
diretamente derivados da Amazónia.
Ora, Sr. Presidente, essa é a questão <Jue·está em debate
hoje no Congresso Nacional - a Lei de Patentes. Essa já
é uma postura antiga, anterior a ECO 92, quando - todos
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lembrain- os Estados Unidos rec:usaramwse a_ assinar o tratado de biodiversidade. Uma atitude que, na prática, inutiliZa
o Tratado, mesmo que este tenha sido assinado por mais
de 100 outras nações.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Sr. Senador
Aluízio Bezerra, o tempo da sessão está esgotado. Peço licença
a V. Ex• para consultar o Plenário sobre uma prorrogação
da mesma. (Pausa)
Está prorrogada a sessão por mais cinco mínutos.
OSR. ALUÍZIO BEZERRA -Continuando, Si. Presidente, inutiliza pela simples razão de que os norfe~americanos
-são -os que detêm maior controle biotecnológico, os que mais
extraem tecnologia da biodiversidade do Terceiro Mundo.
Mesmo antes, desde a reunião ·preparatória en1 Nairobi,
eles já vinham com a ameaça direta: nada assinariam, nada
reconheceriam, enQuanto os países amazónicos, os países do
mundo não reconhecessem expressamente a propriedade intelectual sobre produtos biotecnológicos.
Ora, Sr. Presi9-ente, S~. Senadores_, na medida em que
reCOnhecermos a patente sobre a biodiversidade, nós, doBrasil e dos demais países amazónicos, estarerilos pagando po-r
algo que a natureza generosa oferece-nos, atraVé·s da Região
Amazónica, para obtermos dos Estados Unidos ou' de suas
grandes multinacionais o reconhecimento de patentes. Isso
seria um absurdo. Na prática, é o óbvio: não reconhecem
as patentes dos monopólios do chamado Primeiro Mundo sobre produtos derivados do chamado TerceirO Mundo, da sua
flora e fauna.
' Essa é a síntese, é o fundo da questão. Em outras palavras,
se um medicamento antiinfarto é produzido por eles a partir
do veneno de uma determinada cobra brasileira - veja a
importância que passa ter a serperite - oti se um anestésico
potente é fabricado a partír de uma substância encontrada
na pele de um det_erminado sapo equatoriano, a patente do
medicamento e do anestésico será deles, dos EUA. Determinadas empresas procuram deter para si o monopólio do que
é, normalmente, da natureza, que está dentro do nosso espaço
territorial. O monopólio da sua comercialização será deles
e_ ponto final; sem nenhuma compensação para os países de
origem.
Agora, o Presidente norte-americano, Bill Clinton, fala
em assinar o Tratado, embora esteja bem consciente da resistência do seu próprio Congresso. Mas, quer compensações
·pela assinatura, não quer manter o tratado intacto, tal como
saiu da EC0-92. Sem falarmos na onda de pressões retalíatórias que vem fazendo contra a nossa economia.
É evidente que se trata de uma política que, de conjunto,
é francamente discriminatória. Uma política qUe simplesmente desconhece a grande riqueza dos países pobres nos tempos
modernos, nos tempos da biotecnologia.
Nunca se deve esquecer que a biodiversidade é a riqueza
à cabeça da qual _a_ Amazônia está, da qual a Amazónia é
a principal fonte no ranking mundial das nações.
Para dar uma idéia da riqueza da Bacia Amazónica- rtesse
campo, Cito apenas um exemplo, estudado pelo Tratado de
Cooperação Amazónica no seu _relatório Amazônia Si Mitos,
do ano passado. Ele mostra que na copa de uma única árvore
da Amazônia peruana foram encontradas, Sr. Presidente, 5
mil espécies diferentes de insetos. Há 5 mil espécies de insetos
P,abitando uma úniCa árvore! E o mais espantoso é que 80%
das 5 mil espécies de insetos eram desconhecidas para a ciência! Quer dizer, da~ 5 mil, 4 mil nunca tinham sido estudadas!
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E não se trata, em absoluto, de um acaso. Estudos recennatória. Temos que apelar e pressionar por outra postura
tes estimam que a Amazónia abriga vários milhões de espécies
por parte das nações mais industrializadas.
E, para isso, é completamente central que possamos nós
animais, das quais metade é desconhecida.
próprios, nações amazónicas, avançar na difeção de uma posÉ absolutamente arbitrária e interessada essa política que
tura muito mais integrada, muito mais como bloco amazónico,
leva ao não reconhecimento do direito das nações Amazónicas
à sua própria biodiversidade, ao seu germoplasma.
em defesa de interesses comuns, em defesa de mais justiça
nas relações internacionais. Seni isso, jamais Superaremos nosNa verdade, historicamente, todos esses países que hoje
sa condição de pobreza crônica ou de oolônias, onde a explosão grandes potências no mercado, corno Japão, Estados Uniração das riquezas é incessante. Apenas se moderniza: ontem
dos, Alemanha, nunca reconheceram patentes, propriedade
matérias-primas industriais, hoje, biodiversidade, matéria-priindustrial. Enquanto não alcançaram grande domínio, domíma de ponta, que em vez de trazerem divisas para os seus
nio monopolístico no campo dos medicamentos, alimentos,
biotecnologia, nunca respeitaram propriedade in-ü~lectual. _SO_- -p-ortadores terminam sendo mais um dreno de divisas. Não
e--assí:nt que queremos entrar no século XXI.
mente a partir do momento em que tiveram a força, passaram
E nós, que estamos_ irmanados pela nossa condição de
a ser a favor do patenteamento; passaram a defender seu
nações amazónicas, pela mesma origem hist9rica, pe_la meSma
monopólio. Essa é que é _a verdade histórica.
cultura, queremos pensar uma unidade e uma identidade em
E essa será uma daS discüssões que nós, na condição
novos moldes. Em moldes integrilfórios que apontem em direde nações amazónicas, teremos que examínar atentamente
ção à superação desse modelo esgotado dê perpetuação do
na nossa V Assembléia. Advogamos claramente a nossa partisubdesenvolvimento. Ou o homem, o desenvolvimento Cencipação direta sobre a nossa própria riqueza.
trado no homem, transforma-se no centro da nossa preocuSe não for assim, nunca passaremOs de um almoxarifado;
paçào, ou seremos cada vez mais meros espectadores marginaalmoxarifado a fundo perdido. Eles levam a prã:Ota, fabricam
lizados do boom e do usufrUto tecnológico do Primeiró Mundo.
o antidiabético oral e llós é qUC vàinoi.pag-ar- royalties sobre
Era o que tinha a dizef. Sr. Presidente.
a nossa própria biodiversidade. Deveria ser o contrário;.- propormos royalties sobre o uso íildustrial das essências-naturais
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porté!la) - Concedo a
da Amazônia.
--,alavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães,
Os países mais industrializados estão ganhando bílhões
O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
de dólares, em escala mundial, em cima do patenteamento
o
seguinte
discurso.)- Sr. Presidente.,_Sr"' _e Srs. Senadores,
desses produtos. Temos plena consciência de que esse está
sabemos todos que um dos problemas mais dramáticos que
sendo o grande negócio ecológico deste fim de século e a
nosso País· enfrenta hoje é -á da infância desassistida. Todos
grande estratégia dos maiores grupos industriais: eles sabem
os
dias, em nossos centros urbanos, Vemos crianças maltrao quanto a tecnologia será mais determinante ainda na próxipilhas e raquíticas perambulando, desacompanhadas, pelas
ma etapa, no controle do mercado mundial.
-ruas,_ vendendo pequenos artigos aos motoris_tas que param
Primeiro, postulam que temos que manter a Amazônia .nos sinais de trânsito, ou-simplesmente dormindo sob as mar~
intocada. Corno se fosse o maior Jardim Botânico a céu aberto
quises dos prédios. Outras vezeS, por exemplo, quandO assaldo mundo. Em seguida, vão levando essa imensidade de espé~
tam os transeuntes ou servem de mensageiros para o tráfiCO
cies de plantas e animais. Pesquisam, e depois nos chegam
de tóxicos, vêm o-las cometer_ pequenos e grandes deljtos,.norpara cobrar patentes. propriedade industrial.
malmente sob ordens de adultos que se_ aproveitaM dé sua
Está_ tudo errado. Princfpalrnente porque· somos países inirnputabiJidad e penal. Vemos, com tristeza ainda maior,
rigorosamente carentes de tUdo. Vítimas de grandes perdas
com que freqüência ténl oCOi-rido casos de ·assassinato em
em divisas, bombeadas de todas as formas e maneiras para
QJ.assa desses menores marginalizados, fruto da açãodos gruos grandes bancos internaciOnais,
pos de extermínio que se autodenominam-justiceiroS ·mas são,
E tem mais: na hora de se discutir recursos para- o meio
de fato, bárbaros infanticidas.
· ambiente. para a protcção da biodiversidade, dos ecossisteNo campo, a situação não é. ri::telhor. A má distribuição
mas, o fenômeno se repete. O controlador e repassador desses
fundiária faz com que, em famílias de sem-terras, crianças
recursos potenciais, o Banco Mundial, opera segundo critérios
passem fome. Algumas, como uma reportagem na televisão
e regras 100% faVoráveis aos mesmçs_,banqueíros internaciomostrou, já perderam até a visão por falta de alimentação
nais. Segundo regras de ""abertura" indiscrimin~da 9-~s nossa
adequada. Uma cidade de Pernambuco, Carneiros, foi notieconomias e todo tipo de condicionamento desfavoráVel. Na
ciada pela revista Veja, em 1991, como campeã mundial de
Eco-92, recusaiam teiminan-temente as propostas dos pafses
mortalidade infantil, com índice superior a setenta por cento.
do chamado Terceiro Mundo para que se -dem-àCiafiúi-sse a
Ess_e_quadro é, sem a menor dúvida, o resultado das
gestão daqueles fundos do Banco Mundial.
graves dificuldades_ económicas que o Brasil atravessa há mais
Cabe a nós, representantes do maior enclave mundial
de uma década, sob o peso do serviço -da dívida externa.
de riqueza biológica, discutir uma política comum frente a
Tempo em que se acentuaram os contrastes sociais ·no· País,
essa realidade que, em absoluto, não nos favorece_. Nem pode
e em que milhares de pais e mães de família perderam seus
continuar illdcfinidamente assim. Temos que programar ã. ida
empregos, deixando de prover o sustento dos seus, causando
de uma comissão amazónica de alto nível para propor ao
a "desestruturação de lares e o abandono, muitas_ vezes, dos
Presidente Clinton que reexamine a assinatura do Tratado
filhos à própria sOrte. Tempo em que o próprio Estado brasida Biodiversidade. Apresentaremos essa proposta na V Asleiro entrou em crise, passando a se mostrar incapaz de cumsembléia do Parlamento Amazónico.
prir suas obrigações mínimas para Com O seu povo.
É importante que seja promovida uma discussão, nos
Os dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Donossos Parlamentos, que aponte na direção de _uma lei das
micflios (PNAD), realizada em 1990 pelo !BGE, dá bem a
, patentes que faça frente a essa realidade francamente discrimidimensão da precariedade das condições de vida de grande
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parte da população brasileira. De 1980 para-Cá, a distribuição
para defesa da prole. Deixar abandonad.as noSsas crianças,
da renda nacional, historicamente injusta, agravou-se a pon"to mais que um tiro _à queima-roupa no futuro do Brasil, mais
de constituir escândalo universal. O Brasil figura hoje entre ·que um crime de lesa-humanidade, é uma afronta ao próprio
os países do mundo que apresentam os piores· números em
Criador.
Por tudo isso, se faz extreniamente oportuna a- criação
todos os indicadores sociais empregados pela UNESCO ·pa"ra
medir o bem-estar dos povos. O pior é que São ~empre as do Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao
crianças as -primeiras Vft1iriaS da ffiiséria, por terem menor Adolescente (PRONAICA). Trata-se de um aperfeiçoamento
do Projeto Minha Gente, do Governo passado, com uma
condição de autodefesa e de auto-sustentação, e as que são
mais duramente atingidas, com as conseqüênCias mais nefas- itnpórtante correção de rumo, pela qual a ênfase passa a recair
tas, por estarem em fase de formação~ tanto física g_uanto no ''atendimento integral"' ao jovem. Para concretizá-lo, o
mensal. A desnutrição, que atinge as crianças das famílias
programa estabelece três estratégias básicas: a construção de
Unidades de Serviços Especiais, a adequação de espaços físimais pobres desde antes de seu nascimento, ainda no ventre
de suas mães mal-alimentadas, pode deixar seqüelas irrepa- cos já existentes, e a articulação dos diversos servíços setoriais
ráveis._ No Nordeste, região das mais duramente_ atingidas, voltados à criança, envolvendo a integração das políticas para
já se faz sentir a redução na estatura média da população,
a criança dos diversos organismos governamentais e a particiR
pação das comunidades locais e das famílias.
o que teria até mesmo levado, como se anuncíou há alguns
anos, o Exército brasileiro a reduzir, na região, a altura mfnima
Isso porque, está provado, iniciativas setoriais isoladaS:,
exigida dos conscritos para incorporação à tropa. Crianças por mais bem- intencionadas e por melhor planejadas que
famiiltas hoje serão amanhã jovens nanicos, asténicOs,_poticO
sejam, não conseguem atender às necessidades da criança,
que são múltiplas e variam com a idade e o crescimento.
capazes para o trabalho necessário a produz_ir a riqueza que
poderia afastar deles o espectro da miséria.
Foi assim que tantas experiências que se tentaram em nosso
País para resolver o prohlema fracassaram, quer em obter
Essa é uma situação "inaceitável, a exigir soluções urgentes. Mais ainda, quando sabemos que o Brasil tem firmados
os resultados pretendidos, quer em lograr a continuidade de
seos ,sucessos. O que não podemos, face a essas contrariecompromissos intenios e externos de proteção e amparo à
infância e-a adolescência. Nossa Constituição Federal, de outudades, é desistir. O futuro do País exige de nós as medidas
que assegurem uma vida melhor para nossas crianças e adolesbro de 1988, é claríssima em seu art. 227, quando afirma
ser "dever da Família,. da Sociedade e do Estado assegurar
centes.
à criãnça e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito
__ O PRONAICA pretende, por via da abordagem da Atenà vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profisção Integral, superar os percalços enfrentados pelos programas
sionalização, à cultura, ·à dignidade, ao respeítO, à liberdade anteriores. Seu pressuposto é o de que a sobrevivência, o
e à convivência familiar e comunitáÍ'ià, alé!ri ·de colocá-los desenvolvimento, a proteção e a integração social da criança
a salvo__de to~a ~onna ~e ~~gligên~ia, discriminação, exploe do adolescente somente serão realizáveis se as famflias,
ração, violência, crueldade e opressão". Outros·artigos, como
o Estado, a sociedade como um todo, enfim, agirem concertao 203, que trata da assistência SC?dal, e o 208, que trata da damente.
educação, ratificam _a p_ricirídade ~o cuidado do jovem. A
A ênfase no aspecto pedagógico justifica a atiibuição
Lei n' 8.069/90, exploração,- cento. - o Estatuto da Criança
do encargo de coordenar o programa ao Ministério da Educae do Adolescente - reafirma esses preceitoS conStituCionais ção e do Desporto (MEC). É também essa nova ênfase que
e estabelece as formas de seu cuMprimento, ao designar privi- fundamenta a mudança do nome das Unidades de Serviços
legiadamente recursos públicos -para áreas relacion'adas com Especiais que mencionei há pouco. Antes, quando se denomios menores. Tudo, -enfim, o que estamos vergonhoSamente
I\avam CIACs (Cei\trO Integrado de Apoicr à -cn-ança), os
deixando de cumprir.,
centros é que eram integrados, e a ação sobre a criança era
assistencialista. A nova sigla, CAIC - Centro de Atenção
Contudo, Srs. senadores, como dissemos, não foi sO_ffi~n
te em nossa Carta Magna e no Estatuto dá· Criança que O Integrada à Criança, reforça a idéia de que a integração se
dá na atenção à criança.
Brasil afirmou seu compromisso de zelar por seus cidadãos
E_ssa atenção se fará através de oito subprogramas, que
de amanhã. Nosso País é signatário da Declaração Mundial
Visam contemplar as áreas fundamentais do atendimento às
sobre a Sobrevivência, a Proteção ·e _o Desenvolvimento da
necessidades do jovem, a saber: a proteção à criança e à
Ci"i3.nça, documento originado no Encontro Mundial de_ Cúpuf_am_Ilia, a promoção da saúde infantil e juvenil, a educação
la pela Criança, realizado na sede da ONU em 1990. Juntapré-escolar, a escola propriamente dita, a prática esportiva,
mente com outros países, comprometemo-nos a combater a
desnutrição e o analfabetismo, a erradicar as doenças infec- a p'romoção cultural, a educação para o trabalho e, finalmente,
aalimentação. Para a realização desses objetivos, o programa
ciosãs provocadas peta pobreza, e a buscar a melhoria da
conta ainda com um planejamento para valorização dos recursaúde de crianças e mães. O Brasil é também signatário da
Convenção das Nações Unidas sobre os Direítos da Criança) . sos humanos necessários às tarefas dos CAICs, Desse planejadocumento mais antigo, qi.ie mantém, no entãnto·,-sUa atmili- rilento destaca-se a preferência pelo recrutamento da mão-dedade ~? reconhecer-lhes direito a cuidados e assistência espe- obra local, o que assegura o compromísso com a comunidade
a que atende, e a valorização dos profissionais de nível médio,
ciais.
entendidos como agentes de mudança.
Todos esses compromissos, formais, eXplicitadoS, muito
Como o programa se baseia numa gestão descentralizada.
bonitos na letra e tantas vezes pífioS na realidade obj~tiva,
não deveriam. porém, ser necessáriOs. ·o cUidadO Com os jo- os encargos financeiros serão compartilhados pelos governos
federal, estadual e municipal, de aCõrdo com suas c~pacidades,
vens não constitui, em nosso entender, mero· dever morai,
humanitário, característico do hoinem civilizado .. É exigência cabendo à União a construção ·da rede física. o phinejamento
da própria natureza, e pode ser visto nas mais diversas espécies e o desenvolvimento de recursos humanos; aos governos munianimais, como entte maffiíferos·e- aves-. que se unem em grupos cipais, o fornecimento dos terrenos e os ·enca:rgos.·salariaís.
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dqs recursos humanos; aos governos estaduais, a cooperação
Zanini e O administrador do Porto, quando foi assinado um
com os municípios, quandO se fizer necessária.
protocolo de intenções, para viabilizar o projeto.
Urha outra .forma importante de atuação do Estado na
Para isso, segundo estudos realizados, necessitarwse-iam
investir, em obras de recuperação e ampliação, cerca_ de quatro
resolu~ão do problema do atendimento à criança é o estabelerriílhões e quinhentos mil dólares, a serem levantados pelos
cimo;;;-rito de convénios, como o recentemente celebn;t.dci entre
governos federal e estadual e por empresário~s, partjc;'ularo Fund'o Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
órgão ligado ao MEC, e a Campanha Nacional de Escolas
mente empresas exportadoras do Sul do Estado, como Cecrida Comunidade (CNEC). Na Bahia, meu Estado, cento e sa, Agro-Eliane, Moldurart, Frangos Warmeling e Plásticos
Zanatta, entre outras.
seis escolas particulares de oitenta e nove municípios. estarão
Dessa importância, dois milhões e quinhentos mil dólares
recebefido um tOtaLde_nove inil alunos care-ntes, que recébef.ão
ficaiiam a cargo do Governo. do Estado de _Santa Catarina,
·bolsas de estudÜ:pa:gas p~IO FNDE. Também aqui se deStaca
atr.avés do projeto Pró-Vida, com recursos da União, e os
· a ·participaçãn· das comunidades _locais, que se encartegatão
· de_ selecionat Os alunos que receberão as bolsas, seg~ndo' .os · restantes doiS: niilhõ~s de dôlai'es, _a cargo dos empresários
envolvidos no plano.
critérios de carência e de opção pela escola da CNEC. As
escol3s se comprometem 'a aceitar o v·alor-da bolsa paga pelo
As obras mais importantes seriam a retificação da barra
FNDE e a nã6 discriminar o ~tluno bolsista. Desse modo,
do porto, ou seja, do molhe sul e do seu canal de acesso,
a carência de vagas no ensino público poderá ser contornada,
e da dragagem da bacia de evoluções, que impedem a entrada
de navios de grande porte.
assegurando a todas as _cri;lpças pobre~· o direito ao érisirio
gratuito. ·
'. · ·
·
'
O protocolo de intençõ,eS recánhece_o indiscut(vel poteni:fal de recursos materiais existentes no porto de Laguna, inclu. . Sr: \>rc;:$den,te, s~; S~~act,ores, gostafia de e!lCe.rràr.}CJpSive, coin enotmé 'âréá física - duzentos e cinqUenta: -mil
brando que, desde o iníç:io dest.e meu pronunciamento, quinze
ll).etrqs ·quadrados de, terreno p]'!-no, e tr~zentos me_tros de
criàrtç'a:S là.lec.eram_no ;Br_asit yítimas da 'fóme, de ihfecções
cumprimento do Cfiis de atra~çao-, pOs..•mindo um complexo
resPiratórias; de desidratação e de doenças fat."ihnent~ cOittróde câmara de estocagt:m ~ embalagein,, túriel de congelamento
láveis. E verdáde. Os dados do UNICEF.iudicamque, a cada
·
·
e um grande armazém de carga..
cinco minutos, morrem em nosso País -sete crianças ahaixo
. A viabilização do portá, Senhor Presidente; enSejãrla
dos cinco anos de idade. A esse número deve ser acrescentado
o das que estão sendo assassinadas. Não podemos mais assistir . também a geração cte novos erhpreg'os na região, e_xtrema· impassív'eís'- à ·essa ver'dadeira tragédia nacional. Proguamas mente importante numa época'em que o desemprego campeia
célere, provocando a grave crise St;?Ciáf, que 'à País atravessa.
· como o PRONA!CA C. 6 CónVênio FNDE/CNEC são iniciativas concretas para cortigir' css.ãs aberrações e po~sibilitar - -'''Além disso; propiciaria aos emPreSários e eXportàdores
o estabelecimento de uma sociedade mais justa e democrática · âp Stil, terem ·aceSso a um terminal ma_rítimO _m,aiS j:lr9Ximo
-de suas empresas, b'arateando o frete e com maior capacidade
· em nosso País~ e deverrner noss_o_apoio.
· ~ '_de tr~nsporte, visto que o transporte marítimo tem um potenMui'tó 'obi'igado, Sr. Presidente..
·
carga e tonelagem Ínuito TnaiOr do' que o rodoviário.
O SR. PRESIDENTE. (Luc!dio PÓr.tella) - Concedo a cial de
Evit'a·r~se-ia, assim, a· utilização da perigosa e _onerosa
palavra ao nobre Senador Nelson Wedek!~·
·rodovia BR-101, encurtando distâncias e facilitando a exporO SR. 'NELSON WEDEK!N (PDT - SC. Pronuncia o . t{lção de prodUtos~ ora conduzi dóS por vía terrestre para outros
portos., como os de Itaja(e Sáo FranCiscO do Sul. O transp·orte
seguinte· díScürSÓ. T- -sr. Presidente_,_ Sr"'S e Srs. Senadore-~
rodoviário, neste caso, exige Viagens· m·ais' longas, incidin_do
ao término da Segunda Gu-e~rra Mundial; o Brasil dava inÍcio
em' maiores-despesas 'COm combustível, em gastos de veículos.
à implantação de sua indúStria 'siderúrgica, -com á éoristrhção,
taXas; frêt'es e aumentando os fiscos de: acidentes que ocOhem
em'Volta RedOnda, no' Estado do Rio de Janeiro, da'CorDpana BR-101.
·
·
'
nhia Siderúrgica Nacional. O carvão mineral, nec:essárló para
a fabricação do aço, vinha do.nosso Estado de Santa Catarina,
.
·A graride economia que as eni.Presas teftam cõni are...â.Hprincipalmente das jazidas das regiões de Criciúma e Tubarão,
yação çlo po'rto motivou a implementação do projeto. Com
transportado dali_,_ pelos trilhos Ua Estrada de Ferro Tereza
ele, h_averia .aproxirriadã.inente, uma redução de mais de mil
Cristina até o porto de- Laguna, donde segu1a para o Rio
e quinhentos _quilÓmetros~ ~~ comparados os trechos Criciúw
de-Janeiro.
ma-Itajaí e_ Criçiúmaw~agqQa. _Igualinent~,_haveria uina' dimiO Governo Federal investiu, então, vultoso~ recursos em ' hU.Íçãó d3 'uti1ização de cerca de~cento· e cinqUenta caininhões.
_A Tet}r_açU\ 'destes" veículos da _congestio~ada rodovia B'R-101
obras_ naqu,ele. porto, vi.s'!lndo ampliá-lo e aperfeiço~Ho. Em
seria ~ambém uma vantagem inquestionável.
vista çlisso, L~guna experimentou acentuado surto de desenw
volvimeoto e progre-sso, como nunca an~es visto.
se'_g_unctO o pfotocolo de inteúçõeS, terminada a_ obra,
"os empresários participantes ficariani. com o direito de admiMas, aos poucos, deviqo a várias raz.ões, como a importação de carvão, o porto de Laguna foj send_o de_sativado,
nistração e utilização de toda a área portuária e as suas "instalao que aconteceu, definitivamente, em 1969, até transformarções, para o fim específico das atividades pertinentes ao porto,
se, boje, erÍl apenas um centro pesqueiro. onde somente funbem como instalações de indústrias pesqueiras, por um prazo
_a. ser ainda. 4eterminado".
_.
ciona urna fábrica de gelo.
Como se vê, Sr. Presidente e Srs. Senadores, autoridades
Agora, um movimen~o conjugado $ iniciativa privada
e empresáiios catarinenses estão de mãos dadas para levar
e do setor público pretende rcativar o porto, tornandowo um
dos principais pontos de escoamento_das e~portações da região · avátite o projeto de reativação do porto de Laguna, uma
Sul, com capacídadc para receber embarcações de grande
reivindicação antiga dos nossos coestaduanos daquela região,
e pela qual também sempre estivemos propugnando.
calado. Neste sentido, quase trinta empresários, principalDeste modo, por acharmos justa e oportuna a reivindiw
mente de Criciúma, estiveram reunidos_com o representante
do Governo do Estado, o prefeito de Laguna, Jorge Tadeu
cação, que irá realmente resgatar economicamente aquela re7
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gião de Santa Catárina, abriÕdo-Ihe noVas C proniissOras"-pers..:=pectiVas, Conclamamos todos os catarinenses --povo e autoridades ----:-_a fecharmos questão em torno da __matéria, objeti-

vando a sua mais rápida consecução.

·

Apelamos_especialmente ao_ Governo Federal no sentido

de autorizâr a urgente e imediata liberação dos r~cursos COI_IStantes do Orçamento da União para o Projeto Pró-Vida, visando ao início das_ obras do porto.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portellaf- Concedo a
palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar_.
O SR. RUY BACELAR (PMDB -

BA. Pronuncia o

seguiUte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores,
na semana de 12 a 17 de abril Ultimo realizou-se, na cidade

de Nova Delhi, Índia, a 89~ Conferêilda da União Interparlame.ntar, que reuniu representantes de cento e doze países
e teve em sua pauta debates da maior iinportâiiciã. ··sobre a
promoção da paz universal c da democracia.
A União Interparlamentar é um organismo internacional
que congrega o P9der Legislativo de todos os países. Corresponde, para os parlamentos nacionais, àquilo que a Organização das _Naç~es l!nidas é para _os Estados, personifiCado!,
em seus governantes. Ora;as Chefias de Estado, mesmo nas
democracias mais evoluídas e pluralistas, representam os grupos majoritários Olf- dominarites dos países que governam.
.Se_é.fato que, até mesmo effi países de população homogênea
em termos culturais e económicos, essa representação pode
ser li~~t,ada e cxcludente, é de se. esperar que as nações como
a noss~. com sua diversidade regional e racial e, mais ainda,
com seus contrastes sociais, tenham normalnJ.ente uma parte
significatíva de seus povo sUb-repfeseritado ou ausente dos
quadros de seu Poder Executivo.
,._
J? verdade que a tradição do Díi"eitõ Internaciõilal Público
recoQ.Qece apenas os Estados como pessoaS de dii-eito: Vivemos, contudo, tempos em que· a democracia vem ·se tornando
um vaLor cada vez mais uriivcrsal. Nessas circunstâncias, o
fracionamento de países como a Iugoslávia, a Tcheco-EslováqUia e a União Soviética -tem demonStrado, entre outras
coiSa-s; ã falta de representatividade daqueles Estados, agora
extintos. Parcelas. do povo daqueles países sentiam necessidade, não apenas de autodeterminação, ma~ de auto-represent
ação. Somente os Parlamentos, as Assembléias do Povo, são
cap3Zes de refletir, em sua -composição,- a reàlidade das popUlações, incluindo as minorias de toda ordem. Daí a importância
da União Jnterparlamentar para o debate de assuntos de interes_se- amplo, como os de que tratamos na Índia.
' TiVe a honra de liderar, como Presidente em exercício
do G!upo Brasileiro, a delegação de nosso país àquela conferência. Acompanharam-me, na oportunidade, os Senadores
João Calmon, César Dias, Magno Bacelar e_ GUilherme Palmeira, este na qualidade de Conselheiro dá-delegação, e os
Deputados Henrique Alves, Leur Lomanto, Íbsen Pinheiro,
Luís Henrique, Maurílio Ferreira Lima, Nilson ·Gibson e Simão Sessim. Gostaria também de deixar registrada a participação da Senhora Karla Schaefet, Secretária Administrativa
do Grupo, e do Primeiro-Secretári\> José- Alniir _d_a Costa,
da Secretaria do Jtamaraty de Relações com o Congresso.
O Primeirõ iteiri sUbstãiitivo dos.debates na Conferênclã
foi a- sugestão de se criar- um RegiStrO MUndial de Armamentos, com o objetivo cle __se lograr tran~paréncia no fluxo
internacional de equipamentos militares. A preocupação com
a paz mundial justifica plenamente essa proposta, sobretudo
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em-um -momentO ein que corlflitos IÕcalizadOs e guerras étnicas
especam pelo inundo, e em que testemunhamos, pelos meios
de comunicação, o uso indiscriminado de violência-para fins
políticos. No ciclo de debates_, o_ Deputado Íbsen Pinheiro
proferiu discurso em que destacou a necessidade, para viabilizar, no míniriJ._o, a iinplementação da proposta, do apoio
decidido de todos os países. Aprovou-se, ao final, uma ResoluÇãO no sentido da implementação-desse Registro.
A educação para a democracia foi o -segundo- item da
agenda da Conferência. A democracia, apesar de valor un_iversalizante, precisa ser disseminada através de políticas educa- cioilais e culturaiS espeCíficas. Ã conscientização democl-ática
das populações é, com certeza; a melhor vacina contra os
desmandos de líderes ensandecidos, pois somente_aqueles _povos mantidos na ignorância e sUbjugados pela tirâriia aceitam facilmente embarcar nas- aventuras belicistas· de goVernantes
carismátiCOs em busca de auto-afirmação nos planos nacional
óii'rifuiidial. Nesse painel, pronunciou-se o Senador João Calrilon, que pôs em relevo a necessidade da educação e da
democracia para aqueles países que desejarem se desenvolver
no quadro presente das relações Comerciais internadón-ais,
etil 'Que competitividade, inicíativa e- Ifderança são-atributos
essenciais ao sucesso desses objetivos. Tarribém a pâftir dessepainel a Conferência aprovou uma ResOluÇão sobre -Polídca
cultural para a: democracia.
No ciclo de discussOes- sobre a situaçãO política-, económica e social no mundo; coube a mim fazer um pronuncíamentc;> em. que busquei apontar para a representatividade e
a legitimidade da União Interparla~entar como foro para
discussões, como as que fizemos na India, -exatamente pelo
caráter profundamente democrático dos Parlamentos_ nacionai~. Propus, aind3;, a partiçipação d,e r~presen~ante~ da UIP
nas reuniões da ONU, piua que essa riossa r-epreseniatívidade
se faça- presente nas grandes _de_cisões que ali são tomadas,
muitas vezes afetando populações inteiras que não'têm voz
naquela Organização. Essa sugestão resultou na a~s.inatur:a
de uma Resolução em que se reafirma a necessidade de se
incluir, no Programa de Ação da UIP, diretrizes para a indu-são de_ representantes da União_ sempre que se realizarem
e_leições nacionaiS organizadas ou supervisionadas_pela ONU,
em países que buscam saída de situações irtstiúttiortais não
democráticas. -Em âmbitos mais específicos, Conferê'nCiã. aprovoU re~
soluções revogando a suspensão da participação do D?upo
Peruano na UIP e expressando a necessidade u_~gente de_a_ção
m.tefuacional na área dos conflitOS entre as repúblicas da antiga
Iugoslávia, sobretudo no socorro humanitário à Bósnia-Herzegovina.
_
Muito importantes também foram as reuniões_ em que
se analisaram os resultados da Conferência Interparlamentar
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada nesta
Cãpital entre os dias 22 e 2T de novembro lí.Itimo. Desses
debates saiu a aprovação, por unaninlidade, de uma Resolução
em que a Conferêncía, teXtualmellte, "agradece vivamente
au-congresso Nacíonal e ao Grupo Bi-asileiro a cordial- acolhida estendida aos participantes da Conferência e as excelentes ~O!J.~isões de_ trabalho por eles oferecid.as". Aproveito,
assim. a oportunidade deste pronunciamento para transmitfr,
aqui da tribuna, esses agradecimentos a Jo9-os _os m~mbtos
do Congresso. Através dessa mesma-ResolUção, ã ÜIP endossou o Plano de Ação elaborado em Brasília e fixou as diretrizes
pãra os trabalhos de seu Comitê para o Meio Ambiente.
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Resta, anteS de encerrar. mencionar a reuriíãO- do Comitê
de Apoio ao Diálogo Norte-Sul, em -que se programou para
Ottãwã, Canadá, entre dezoito e vinfe e dois de outubro próxi-

mo, a ConferênCia Interparlamentar sobre "O-Diálogo Norte-Sul para a Prosperidade Global", terria âe graride interesse
para· o Brasil, na condição de maior país do Sul em termos
populaciomiis e eCOn6JiiíCOs, que o torna urii interlocütor-de
relevo nesse diálogo com os países ricoS do hemisfério noi"Te.
Termino aqui o relato de minha viagem a Nova Delhi,
para a Conferência da União Interparlamentar, informando
aos Senhor Presidente e aos Senhores Senad_ores que esses
.são os aspectos mais importantes, que julguei oportuno destacar, daquela experiéncia. Mantenho-me à disposição de V.
Ex~s para qualquer informação mais p-reciSa que desejarem.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) palavra ao nobre Senador Odacir Soares.

Concedo a

O SR- ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o seguinte discurso.) _- Sr. Presidente, Sr•s. e Srs. Senadores,
cheg~-p.os 11 notícia de que o Plano Agropecuário e F.'lorestal
.de Rondônia- PLANAFLORO- estaria-prestes a·ser iniciado.
A boa nova enche de satisfação a população de_Rondônia
que, em última instância, será á grande beneficiária dos frutos
do des.envolvimento que o Plano irá propiciar. EnvOlvidos,
também, no mesmo regozijo encontram-se todos aqueles _que,
como nó~, lutaram para desbravar os caminhos, de sorte que
o Plano vencesse, com celeridade, todas as etapas preparatórias de sua ünplantação.
'
Lembro-me, por exemplo, da luta pela aprovação da
Mensagem Presidencial 090, de 20/03/92, oferecendO proposta
para que. fosse autorizada a República Federativa do Brasil
a ultimar a contratação de Crédito Externo, no valor de US$
167.000.000,00 de dólares junto ao Banco Mundial, destinado
ao financiamento parcial do_ PLANAFLORO.
Relator da matéria inicialmente, na Comissão de Assuntos_ EconómicoS- e mais adiante em Plenário, ao votar pela
J;ejeição- de duas emendas que de certa forma acarretariam
a protelação da Proposta, ressaltei que o PLANAFLORO,
projeto de méritos evidentes, teria sua execu_ção compromew
tida, naquele exercício, caso· a operação de crédito não fosse
autQritada, com toda a urgência- exigida para que a assü1atura
do contrato e a liberação ·dos recursos iqcidissem no ano fiscal
do Banco Mundial, que, usualmente, fecha no mês de junho.
Reco;rdo-me com orgulho, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
pois que -é-Uisso que se tecem as alegrias e as glórias dos
parlamentares, que toda essa luta não foi vã, já que teir.do
dado entrada no Senado Federal, em 20/03!92, em 13/8/92,
era a· Proposta Presidencial transformada em Resolução do
Senado Federal e promulgada na mesma data.
Feitos esses registres, será ocioso proceder agora à-descrição do Plano.
O PLANAFORO - Projeto de Manejo de Recursos
NaturaiS de Rondônia, tem como objetiviJ"geral implementar
o desenvolvimento e propiciã-r o adequado manejo e conservação dos recursos naturais do Estado de Rondônia.
São beneficiários do PLANAFLORO:
52..000 produtores rurais;
2.400 famflias de seringueiros extrafivTSfas; 400 pescadores;
5.000-índios.
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Já os seus objetivos específicos são ás abãixO ielacionados:
-institUir umásérie-de mudanças nas políticas, regulãmentos e- prog~amas de inVestimentos, -para ·promo~er: uma
coerente estrutura de incentivos, visando ao desenvolvimento
sustentado de Rondônia;
..:...._ co-D.servar a ricã-biodivf:fsidade dO Estado, com a
c.i:"iação das bases para uma utilização dos recursos naturais
renováveis em benefício direto da população local;
- proteger e reforçar -os lfmites de todas as unidades
de conservação, reservas indígenas, IloreStaS-pi.íblic3S e reservas extrativistas; controlar e prevenir o desflorestamento ilegal, o transporte de madeira e as queimadas; - desenvolver sistemas Ü'ltegátdos de exploração em
áreas apropriadas para cultivos permanentes e a_groflorestais
e sistemas vis"ando a um sustentável manejo floreS(al e à extra~
ção de produtos não madeireiros em outras áreas remanescentes e sob cobertura da floresta natural;
-melhorar a capacidade técnico-operacional das insti~
tui_ç9es do Esta~9, particularmente daquelas responsáveis pelos serviçd's de apoio nas-áreas-de prote~ão e manejo de flores~as, reservas indígenas e de$envolvimento agrícola;
"" -apoiar-a população heneficiária. Com.aÇões fias áreas
de saúde, educação e abastecimento" de água.
Os recursos_ previstos, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
são da ordem de US$ 230 milhões de dólareS, com a seguinte
·
participação:
-Governo Estadual ........... US$ 30,9
-Governo Federal ............ US$ 198,0
Total .............. US$ 228,9 milhões de dólares
Sendo cte destacar que dos US$ 198,0 milhões. de dólares
oferecidos pelo Governo Federal, US$ 167,0 milhões de dóJaw
res foram tomados do Banco Mundial.
O maior impacto esperado do Projeto será o alcance
de significativa fe'dução na taxa de __destruição da_floresta tropical, remanescente, em Rondônia, além das obras de infra-estruturã no meio rural.
O PLANAFLORO", está colocado como_ uma tentativa
de resgate da imagem do Banco Mundial, como agência Jirianciadora, comprometida por um projetO anteriormente execu- ·
tado sob sua responsabilidade, denomin~do POLONOROESTE. Este foi para muitos estudiosos, políticos e comunidade
ambientalista, o grande responsável pela transformação do
Estado de Rondônia, no triste campeão das derrubadas e
das queimadas.
Pouco informados sobre os fenômenos que ocorreram
durante a_ fase febril da ocupação de Rondônia, esquecem-se
·esses-críticoS -desatentos, de que o asfaltamento ·da BR 364,
que interliga Cuiabá e Porto Velho,foi a maior componente
de investimentos -do Polonoroeste. Esquecem-se de que nós,
de Rondônia, nós que lá viveiriOs e-pOdemos sentir na pele
os- sacrifícios que nos impõe a precariedade de nosso sistema'
..-\âário, nós visualizamos o asfalto da BR-364 como o maior
beneficio e não como um desseryiÇo a nósso EstadO.
Sob esse enfoque, o PLANAFLORO, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, representaria uma pOlítica de resgate e de.
reordenação das ativi9-ades desenvolvimen_tístas, sein danos
ao-ambien.te ~ri:J. Rondônia. Assim, os componentes e subcomponentes do PLANAFLORO,dão ênfase muitóforte·à prote-çãó ambiental, à regularização fundiária, Záneamento sócio-econômico-eCológiCO, mas também conta com componentes
que yi_sam à melhoria da qualidade de .vida das populações

--·-----·
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rurais, no que tange à saúde, à educação e ao abastecimento
de água, conforme se pode apreciar-no Anexo- rt"? 01.
Para as questões conCernerite~:iao mriiiêjO'ãinbiental, o
PLANAFLORO destaca ·um mOntante de tJS$-64,8 milhões
de dólares que se destinam à regularizaçãO fu:OdiárÜl, ao·zoneamento agroecológico, e ao niape3mento~ conServação e PrOteção ambientais, ao manejo-de florestas, à assistência às comunidades indígenas e ao fortalecimento ínstitucionãr Este _total
deUS$ 64,R milhões de dólares corresponde a 28,3 por cento
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os lagos, com os recursos minerais, Com as populaçOes indígenas_, com os extrativistas.
Hoje, é muito difícil para qualquer um de_ nós, rondonienses, apegarmo-nos à bandeira- da preservação e defendê-la. rsso, porque a preservação representa O NÃO USO.
Signlfi:Ca- o esforço Pa_ra criar um corpo de leis e floirllas,
e_, em: s~guida segui-las, para que as florestas sejam "deixadas
como estão"_.
Já a conservaÇão impliCa :{manutenção -dos arrlbient-eS
-florestais em seus estados naturais, porém permitindo a sua
do montante global do Projeto.
- - --o.
utilização pelo homem.
Urna importante destinação é a que se refere ao deseiivolComo
já
disse;
é
muito
difíc1I
fiatalharrn-oS-J:teia
Preservimento agroflorestal.-É poi demais -sabido -_qu-e--a vocação
vação, mas creio qUe- iemClS:e-piecisamos mame r, _daqUi pãra
primeira ·cta Amazónia é a florestal. Pár via de- cõriSeqliêilda,
a frente, um compromisso que envolva -as futuras gerações,
a mesma vocação seria a de Rondônia. Para a peSquisa agro floco~,a prática do desenvolvimento sUstentável.
restal, a extensão rural, o crédito, -a prOdução e _comerciaSr. Presid_ente e Srs. Senadores, o conceito de desenvolliZação de sementes, estão destinados US$ 8I",4 milhões de
_Vimento_sustentáv~l ganhou reconhecimento universal, a pardólares que representam a maior expressãO, em teimes de
tir da publicação em 1987, do inforriie BRUNDTLAND, intirecursos, do PLANAFLORO, vale dizei, 35,6 por dento· dO
tulado "OUR COMMOM FUTURE" (Nosso Futuro Co.total do Projeto.
Mas, o PLANAFLORO não é apenas uni piClfeto de_ mum), que é o_ informe das Nações _Unidas, compactuado
pelo World Commission on Environment and Development;
preservação e conservação ambiental. Felizmente ele.Collternliderado por Mrs. Gro Harlem Brundtland, que diz:
pla intervenções no melhoramento da infra~"eStrutufa sóciá-económica, prevendo apliCações de US$ 71,5 milhões de dóla"A humanidade tem a habilidade de fazer o desell- volvimento sustentáVel, -para a'sSegur~r ·qu_e·aS necessires em saúde, educação, abastecimento de água, transporte
dades de hoje sejam satisfeitas, sefn ·comproffiêter à
e manutenção de estradas, programas esses que englobam
-capacidade das futuras geraÇões· ae·Salisfã:Zcre~m.--s.uas
uma participação de 31,2 por" cento do tot~l do prOjeto.--,
necessidades."
O que cabe à sociedade rondonicnse~ legítiffiamente_ reJá se afirmou que Ro_ndónia é o campeão das derrubadas
presentada na classe política (Vereadores, P-refeitos, Depue-queimadas, tendo produzido a alteração da cobertura vegetados Estaduais, Deputados Federais e nós SenadoreS), ao
tal, segundo o INPE, até 1988, de 30.046 Km' do que tesultava
lado do apoio que devemos prestar a este projeto, é_uma
12,6 por cento em relação a área do Estado. Contudo, nos
permanente vigilância, -reforçãda-pela_partiCipiç30 das autõri~
anos subse_qüentes, as _derrubadas e queimadas vem-se atedades federais e das autoridades do Banco Mundial, no sentido
nuan99, e passarfim _a repr~sentar, segundo o pesquisador
de prevenir e evitar qualquer descaminho do PLANAFLORO.
...
.. --.
. .. -- - Philipe Fearnside, do INPA, as seguiQ.tes figuras:
1989 ......................... 31.400 Km' - 13,2%
Fico mais tranqüiio quando infonho à -casa a respeito - da abrangência dos objetivos vis-ados pelo PLA.]'.lAFLORO,
1990 ·················-······ 33.100 Km'~ 13,9%
por que não poderíamos, de forma alguma, apr~var e avaliar
Mas, se Rondônia, tanto derrubava e tanto destruía, era
urna interveniência externa que visa-sse tra!lsfofnlar Rondônia
-também- um Estado que já se preocupàva com a preservação
numa área experimental de projetes preservacionistas e _cone a conservação de seus recursos naturais. No Anexo n9 02,
servacionistas, destituídos de preocupaçãb mais profunda com
são apresentadas as Áreas de Conservação, Preservação e
a sorte e o destino dos quase-·üois milhões de-rondonienses,
as Áreas de Colonização.
que segundo o IBGE, labutam em nosso Estado.
Nas áreas protegidas, para as reservas indígenas constiSabemos que muitos dos mais imp-ortantes h-ãbitats -de
tuíam, um total de 4.524.100 hectares, o que correspondia
vida selvagem e centros de biodiversidade estão em _áreas
a 19.0 por cento da área total do_ Estado de Rondônia. As
rurais habitadas por populações mais pobres do planeta. A
áreas de Reservas ExtratiVístas;cóm 294.50U hectares, expresRegiãO" Amazónica é urna delas.
savam 1,2 por cento. As Estações Ecológicas, Florestas NaciOnais e Parques, alcançavam um total de 1.576:000 he_ctares,
EsSas pOpulações~ Vivendo padróes sUbumanos, são forçadas ao uso- indiscriminado, ao mau uso, e até--â ·destruição
representando 6,6 pOr Cento. Somados estes_três tipos de áreas
dos recursos, dos quais dependem. Recursos estes que são
de proteção, totalizavam 6.394.600 hectares ou seja, 26.8 por
~renováveis.
cento âe área, de 238.378 Km 2 de Rondônia.
Com a criação, pelo-Estado, de_ ReServas ExtrativíStas
SãO populaçõCs diretamente dependentes da mãe-natude Desenvolvimento Sustentável, já em atendimento às proreza, para alimentos, moradias, medicamentos, combustíveis
postas do PLANAFLORO, se promovia a··conservação de
e transportes.
Em Rondônia, --até um passado bem recente, os nossos
mais 3.500.000 hectares, que repreSentam 14,7 pOr cento" dO
Território. Adicionando as áreas de Proteção Federal, 26,8
irmãos amazônidas assim viviam. Assim viviam os seríngueFros, os apanhadores de castanha-do-pará, os caçadores de
por cento, com as áreas protegidas por mecanismos estaduais,
14,7 por cento. Resulta daí que 41,5 por cento de nosso Terripeles de animais silvestres, os "beiradeiros" ou ribeirinhos.
A partir dos anos 70, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
tóriO estão a salvo da destruição, desde que Rondônia tenha
instrumentos para a manutenção desses programas.
graças às açOes do Governo Federal, em consórcio com -as
populações locais, Rondônia começou a viver um processo
Um Estado que tem uma proteção legal para 9.894.300
hectares, o que representa 41,5 por cento de sua área total;
muito rápido, muito violento e até predatório, do uso dos
recursos naturais. Foi assim com as florestas, com os __rios,
um Estado que foi o primeiro da Amazónia a se pfeoctij>ar
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com o estabelecimentÔ do seu zoneamento Sócio-Econômicotoneladas de cacau, o que colocou o meu Estado como o
Ecológico, estabelecido de fO[m-a pfOneira, através do Decreto
segun_çl~ produtor de cacau, no plano nacional.
n<:> 3782, de 14 de junho de 1988, e que teve a sua confirmação
É predS·õ--qUe se in!órme à CaSa que- a cafeicultura e através de uma Lei Complementar, a de-n<:> 52~ de dezembro
a cacauicultura nacional, e de modo particular, de Rondônia,
de 1991, é um Estado responsável. O zoiieamento é o esliibde- - estão passando por período muito difícil. As duas importantes

cimento da política de ordenamento ambiental, que fem por
escopo harmonizar a ocupação do espaço físico territorial da
área rural, perseguindo a utilização racional das suas potencialidades econóniicas e ecológicas, de acordo com a potencia-

lidade das ofertas do ambiente.

lavouras, estão submetidas a preços internacionais muito baixos, historicamente: o café, com uma saca de- 60 q-Uilos, sendo
vendida entre os US$ 50 a 60 dólares, e o cacau, com preço
da tonelada abaixo dos US$ 900 dólares.
··

Além dessas dificuldades na área da comercializa-ção~ que
levam ao semi-abandono e até à erradicação de impõrlantes
-áreas cafeeiras e cacaueiras, há a fãlta de sustentabilidade
instüucioTial Os meCanisrilõs de amparo a:crcafé-, ântes propor~
qu~ a destruição, ou -melhor dizendo a alteração dos 13,9
ciOnã:dos pelo IBC, deixaram o outrora importante produto
por cento da sua cobertura vegetal, ocorreu, é verdade, mas
ao deus-dará, não havendo s_equer um interlocutor oficial nas
com uma destinação produtivista. Assim, ao coiDpulsarmos
negociações de um novo Acordo do Café. No caso do Cacau,
as estatísticas da Secretaria de Estado de Planejamento do
a CEPLAC ___,Comissão ExeCutiva do Plano da Lavoura Ca~
Governo de ROndóiüa, q-ue vão no anexo~ n~ 03,--podemos
caueira
- foi desativada, o que deixou os agricultores ao
constatar que Rondônia, depois do Pará, muito mais antigo
abandono.
e incorporado ao processo produtivo, de longa data é, o 29
Além 9-a produção agrícola, o rebanho bovino dispUnha
maior produtor de alimentos da Região- Arnazôliica· (8ri"oz,
em 1988, de 1.247.890 cabeças; mas as informações maíS-:itua~
milho, feijão, mandioca, banana) e iarilbém de cultivos de
lizadas, dão" um plantel de uns dois milhões de ~beçªs_,_o_cu~
exportação; tais Como o café e o_cacau.
'
Í_>ando. Um total_de dois inilhões de hectares de pastagenS.
É preciso que se informe que a área de pioduç-ão ·agrícola
Concluindo, SL Presidente e Srs.-Senadores, tenho espee pecuária, de Rondônia, está toda praticamente assentada
rança de que o PLANAFLORO - I'rojéto de. Manejo de
na área destinada aos Projetos de Colonização do INCRA,
Recursos Naturais, a ser inicíado, tenha o compromisso com
iniciados em 1969/70 e que abarcavam 4.079.300 hectares,
a_comPetência técnica. Corri-a senedade e a correta aplicação
correspondendo a cerca de 17 ,O por cento da área do Estado
dos recursos. Tenho, também, esperanças. de que ele possa
(Anexo n' 02).
A produção de gêneros alim_entícios: arroz, milho e feijão, - tia"Çar um novo Caminho, de um lado assegurando e tornando
reais as medidas de proteção e preservação para as áreas
incorporava 418.274 hectares e alcançava: 192.351 toneladas
indígenas, biqlógiças, flOrestais e eXtr3tívist8.s, e de c;mtro la_d9,
de arroz; 264.545 toneladas de milho e 96_050 toneladas de
produzindo resultados que possam levar Os nossos agricultdres
feijão. A área plantada em 1989/90, com .inarl.dioCa erà de
a produzir mais de acordo com os favorecimentOS do amb!ente,
36.632 hectares e proâuziu 553.314 toneladas de raízes. Já
sem cauSa-r sérios prejuíZos ao ambiente- ao solo, pela erona área plantada com bananeiras, 28.554 hectares, foram co~
são; às águas, pela poluição; a fauna, pela sua dizimação
lhidos 27,3 milhões de cachos. ,__:.mas, tendo como centro o honiem de R9n_dônia, o Homem
Além dessas produções, o Estado de Rondônia se aesta~
da Amazônia.
cou, na Amazónia, cómo o s~ piOdutor de Café, contando
Afinal, ainda não consegui me _convericer de que o antrOcom um parque cefeeiro de 122.448 hectares, que produziram
pocentrismo deva ser substituído por outro valor mais alto.
135.320 tOneladas de café._ No caso do cacau, foram implanObrig3.do, Sr. Presidente.
tados 43.787 hectares que produziram, em 1989/90, 20.468
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se nos orgulhamos
das preocupa-ç-ões ·com_ ~s-questõeS ambientalistas, sejam preservacionistas ou conservacionistas, é preciso que se infOrme
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DOCUMENTOS A QUE SE REF~RE O SR.
ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO ..

t{r.

COMPOI"F.~TF.S F. Sl1f<-COMPOI"Fr-iTF.S DO PLANAFLORO
(.i ncluP cont. i gf.nc i as)

VALOR
US$1000

A. MANEJO AMRJENTAL
•
,
I.RF.GULARIZAÇAO FUNDJAR!A, ZOI"EAMENTO AGROFCOLÓGJCO E MAPEA!oiFNTO
2.COSSERVAÇÀO AMBIF~TAL

M.~l'E.TO

14300
11700

DE FLORESTAS
GFSAS

3900

FORTALF:CHJF:~TO I ~STJ TU CIOS~ L,
ASSJSTfNCIA T~CNICA E EST~nos

8100

;; . ASS I ST,
ó.

18700
8100

·3.PROTEÇÀO AMBIENTAL
4,

64800

COMl'~l

nAnES

J~Dl

R. DF.SF.NVOI.VTMF.NTO AGRO-FJ.ORF.STAI,

81400

7. PF.SQT!TSA AGRO-FLORfSTAL

12700

S.EXTEKSÃO R~RAL

39100

9.CRtDJTO

28500'

JO.PROD. E CO!oi. SEMElHES

1100

C, INFRA-ESTRUTURA SÓCI OECONÔM J OA .. ,

71500

ll.SAÚDE

7700

12. EDl"CAÇ.~O

5000

13 ..~BASTEUME!\TO DE ·ÁGliA

1800

14. TRA•:SPORTE

45000

15.MAKliTE!\ÇÃO DE ESTRADAS

12000

D. ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO

TOTAL GERAL DOS RECURSOS

11200

228900
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., i &V( o N e2- RONDONIA: Áreas de Conservação, Preservação e Colonização

Denominação

Área Total

Relatlya

(Km2)

%

1.~aslndlgenas

46.241

19,0

2.946

1,2

3. Estação Ecológica, Floresta Nacional
e Parques

15.760

6,6

SubTotal

63.946

26,6

40.793

17,1

2. Reservas Extratlvlstas

4. Projetas de Colonização*
Fonte: INCRA SE-17, Rondônia, fevereiro 1992.
Área Estado de Rondônia: 236.378,7 Km2 (IBGE. 1989).

~

o

Q.

"

~

ti R. .3
>
. · ,. · ., ·
I RONDONIA('tieO~): Áreá Colhida e Prodliçãi. de~.
~E')(O

· },Banana,CaféeCaéalJ,.l9~~l!J90

ProdU10
Municfplo

I

"'-I

Milho

Arroz

hea
(ha)

Produção
(Q

Álea
(ha)

Feijão

Produção
(Q

Álea
(ha)

Mandioca

Produção
(Q

Álea
(ha)

·

Café

Banana

Produção

Álea

(Q

(ha)

Produção
(t)*

Álea
(ha)

o

Cacau

Produção
(Q

hea
(ha)

:;

:>:1

Produção
(Q

o
o

o

h
OURO PRETO
O'OESTE

19.200

32.640

16.250

27.625

20.000

14.400

3.000

49.599

6.150

4.920

11.862

11.862

5.671

2.8361

~
:>:1
tr1

JARU

4.430

8.106

10.630

21.812

7.642

4.470

1.980

29.700

1.280

1.152

8.840

10.608

9.900

MACHADINHO
D'OESTE

1.950

2.340

1.320

1.188

960

384

3.500

45.500

150

225

1.884

3.014

395

ARIQUEMES

7.800

12.4a0

6.800

10.880

4.000

2.000

2.500

40.000

500

450

31.100

33.077

20.026

1o.o13

TOTAL (Theobroma I
Machadinha)
TOTAL
RONDÔNIA

I~
z
;..

2581

ôz

>
r'

1u;

33.380

55.566

35.000

61.505

32.802

21.254

10.980

164.799

8.080

6.747

53.586

53.586

35.992

"o
"'.,,
17.607 IS

117.343

192.351

150.608

264.545

150.323

96.050

36.632

553.314

28.554

27.316

122.446

135.320

43.767

20.466

Fonte: Secretaria de Estado do Planejamanto I Gov. RondOnia, ill: Indicadores Municlpals- 1891
• Em mil cachos

4.500

I~ff:
.,
~

....

-..."'
u.
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implacável campanha de desmoralização do PÕder Judiciário
-e de seus interesses.
Os Juízes, de forma unânime, alegam que tiwram sua
O SR. LUIZ ALBERTO OLIVEIRA (PTB - PR. Pro· _dignidade ferida e sua_ tranqüilidade para julgar, para emitir
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~s e Srs.
sentenças isentas e justas, fortemente solapada. Por isso,_apeSenadores, a Justiça do meu Estado está parada em conse- nas por isso, decidiram, tambC::m, de forma quase unânime,
qüência de uma greve geral_que visa. principalmente, restabe- optar pela greve como único caminho eficaz para enfrentar
lecer o mais rapidamente possível a ordem judicial no Paraná.
o detrator, o agressor, e restabelecer a ordem jurídica violada
Lamento muito informar a esta Casa e ao País: que o grande
por um governante~ que, na situação tem se mostrado intransiculpado, ou melhor, o único culpado, do que vem ocorrendo, gente e prepotente, que se julga estar situando muito acima
e das terríveis conseqüências que fatalmente advirão do movi- dos outros poderes constituídos.
mento, é o próprio Governador Roberto Requião. Ele, só
O movimento paredista atinge as_147 comarcas do t:>araná
ele, levou a magistratura, -infelizmente, a esta posiÇão que
e 200 :cartórios em todo o Estado. Deixa-ram de funcionar,
só prejuízos tem trazido à sociedade de forma geral. Ao não -com gi-ãves p-rejuízOs para toda a sociedade~:fodos Os tribunã.is,
lhe deixar outro caminho devido a sua intransigência, o gover- juiZados, varas Cíveis e criminais, de famüía e de execuções
no obrigou a classe, praticamente, a decretação da greve geral.
penais. Isso, traduzido na prática, quer dizer que de 600 a
800 processos não estão tramitando e ce:rca de 400 outros
O Governador, ao sentir a gravidade da situação, em
deixaram de ser julgados no dia.
razão da paralisação total de todas as comarcas e cartórios,
Nas últimas 24 horas. a situação que--era grave, muito
tratou de se estabelecer numa posição de defesa e começou
grave, ficou mais tensa pois mais 500 prórhotores de justiça
a manobra de minimização da greve, atribuindo-lhe as cores,
decidiram aderir à greve dos juízes. Todas as atividades do
nem sempre alegres, de uma mera questão de reivindicação
Ministério Público paranaense também estão paralisadas por
salarial. Enganou-se redondamente também por pensar que
tempo indeterminado.
a opinião pública se deixaria levar pelas explicações partidárias
Minha grande preocupação é a mesma de milhões de
do Palácio Iguaçu, pois ela aceitou o movimento conside~
cidadãos conscientes_ do nosso Estado. Temo que o nosso
rando-o o maior reflexo da situação provocada por um Execupovo se veja, em razão da parada, totalmente privado de
tivo que só pensa em impor idéias e posições. Comporta-se
justiça. Por isso, faÇo unf veemente apelo às partes envolvidas,
o dono da verdade. Não é, os juízes e desembargadores estão,
que se estabeleça, a curto prazo, um entendimento de alto
agora, demonstrando is~o.
nível, -capaz de colocar o ponto final da incómoda situação.
A greve, apesar da cortina de fumaça lançadas pelo Chefe
Apelo ao bom senso do Governador Roberto_Re:quião, à
do Executivo, tem uril objetivo muito claro, inquestionável,
natural tendência conciliadora dos magistrados e_ envolvidos,
pois Visa, unicarri-ente, fazer com que o GõV-enüiâor Rob-erto
ao espírito de independêncla da AsSembléia Legislativa para
Rcquíão, aprenda, de uma vez por todas, para benefício do
que se encerre a greve o mais rapidamente possível, sem gafuturo de nosso Esta~do, a conhecer, e co-nviver c~m eles,
nhadores ou perdedores. Ao defender esta posição, ao apelar
os limites dos_ poderes constitucionais que detém e que tem
para um entendimento geral, o faço movido por toda a força
todo o direito de utilizar. O Executivo tein que se manter
moral que o meu passado me assegura. Te-nho fo~rça e autoripermanentemente consciente da extensão de sua área de ação,
dade para pedir que os homens se entendam e_ resolvam o
não podendo, como aconte_ce agora, invadir seara de outros
problema em nome dos interesses populares. Quando o povo
poderes, liquidando com a convivência que deve ser, acima
é o grande prejudicado chei!OU o instante de as partes se
de tudo, respeitosa em todos os sentidos.
entenderem.
O Governador, como-todos os detentores_do mando do
A Btblia, o maior cabedal do conhecimento jamais escri~
Poder Executivo, tem que respeitar, em qualquer circunsto, diz, com muita propriedade, que há instantes de calar
tância, as decisões judiciais, tenham elas a imporHincia que
e há instantes de falar. Chegou o meu instante de falar, chegativerem, c não pode usurpar, como tem feito muito freqüentemos à minha hora e à minha vez de dizer, e quero lembrar,
mente,_ as funções que cabem, cm razão de preceito constituem de:fesa de minha posição, que sempre coloquei os interesses
cional, ·apenas à Justiça? A harmonia que deve existir. tamde meu Estado acima de qualquer problema político. Q-uando
bém, por imposição constitucional, é o princípio basilar de
o Governador Roberto Requião fez wn apelo, conciliador,
qualquer democracia, mas isto, é apena, e como paranaense
para que se conseguisse liberação do Senado Federal, para
lamento muito que esteja acontecendo, não está ocorrendo
que pudesse contrair empréstimos no Exterior, a licença foi
no Paraná.
dada, com a nossa interferência, e o PROSAM é hoje uma
realidade, ele próprio, de público, reconheceu o esforço feito
A Associação dos Magistrados do Paraná, através de seu
durante solenidade do Palácio Iguaçu. Por isso, em nome
presidente, c agora líder da greve, () ilustre Magistrado Luiz
da autoridade moral de que_estou revestido,.do respeito mútuo
Cezar de Oliveira, já ~nHnciou, atraVés de nOta oficial"}:mblicada nos jamais -de CUritiba-; tcrça-íeira~-Oia 4, sob o- titulo, -que tem cercado minhas relações com o Governador,_ volto
a apelar. sem nenhum constrangimento, para que o bom senso
"A Democracia em Perigo.. , que a greve, infelizmente, perduacabe prevalecendo.
rará até a chegada ao Estado de um Interventor Federal,
Quando relatei favoravelmente, no Senado Federal o
a única forma, segundo o documento, _de _"se impedir a açáo
pedido ~e autorização Para a contratação de empréstí~os
deletéria do governante usurpador de funções que desconhece
internacionais para o Paraná, objetivando melhorias para as
os limites do poder de que está investindo".
estradas estaduais e assegurarem melhores níveis de saneaOs magistrados ,ein greve se afjrmám hUmilhados diuturnamente pelo Governad-or-Roberto Reqtiiâo·, por agressões
mentO pára a Região MetrOpolitana, atendi não só o apelo
do Governador Roberto Requião, mas o desejo de que eles
através de todos os veículos de comunicação, nos palanques
assegurassem água e vida ao povo paranaense.
eleitorais, e até por ineio de atos oficiais-, que alimentam
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Luiz Alberto Oliveira.
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Agora chegou a minha vez_ e mando-lbe um_ apelo: o

Paraná, Governador Roberto Requião, teni, tarribém, sede
de justiça.

--

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao deixar consignado o
meu protesto contra o que ocorre no Paraná, devido às posições radicais do Governador Roberto Requião,-solicito a
transcrição, nOs Anais desta Casa, da nota oficial da Associação_ dos Magistrados do Paraná e Associação dos Magis-
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trados Brasileiro~, órgão nacional da classe, dando à sociedade
amplas explicações sobre as razões que leva~~tl]- as entidades
à pantlisaçáo por tempo indeterminado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Documento a que se refere o Sr. Luiz Alberto Oliveira em seu discurso.

ASSOCIAÇAO DOS MAGISTRADOS DO PARANÁ
ASSOCIAÇAO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS

NOTA
OFICIAL
A DEMOCRACIA EM PERIGO
Os juizes do Paraná paralisaram suas atlvldàs~tempo lndetormfn~do.
,
. •
Hum1lhados diuturnamento IJIIIo gov•rnador
ullo dé MeUo. que cN longa ditai, por agreM6n atrav•s de todos os meios de
comunicação, nos palanques eloitorall •
per melo • aiOS olldall, vem alimentando lmpll~el éampanha de deamorallzaçAo do.
Poder Judiclãrlo e seus integrantn, opta~am 01 maglttrldoe por eua medida~, que dnponlou eomo a (mlca eficaz pata enflantar o
&g~essor e restabelecer a ordem jurldlca, violada por um governante prepolente, que se julga llc:irN doi demais poderes constitukfos.
"' Os juizes paranaenses tiveram a sua dignidade lerida • a IUI tranqQilidade para julglr IOI~da.
S& antes deviam se prooct.Jpar com oe connilos alheios, llntutm que estudl:-tol para r~vt-tos: se deviam, por suas funções.
aoluclonar oo dilemas dos outros. agora sAo obrigados a deixar de.lado a1 causas do povo, para H pr.acupar com IUI Pfóprla soblevlvêncla, com a falta de dinheiro para laz• lrenta a. compromlsao. lklancekoa fammar...
Seu salário é inferior ao d8 qualquer outro juiz bruUHo. Um Jutz IUbBlltuto de Sio Paulo, em Inicio do carreira, IBm ganho superior a um cfesembarpador do Paranâ. o mais alto cargo da fMQisttalura,ÇOR}Irinta e cloco anos de urvlço.
_,
•
Nao há Estado ni! FederaçAo qUII trile pb' seu~ juiZH. O. I'8CUI"kkiS *"lcoe • maleriallllo eacaaoa, e o desesllmulo de
prossaguir na carreira lern afastado inUmeros dele1.
A deficiência de meios mais se agrava com o desr!Mipello do governo do Estado t reiterada declsAo do Supremo Tribunal Federal, de que o Poder Judiciário do Paran' m'lo esta sujeito 10 Insuficiente limite 01çament1.rlo que o Sr. Aequilo de Mello Insiste em lhe
querer impur
• .
No f!ntanto. enQuanto os recwsos sl.o desst modo sonegados. ct preciso que o povo ;ela esclarecido sobre a destinação doa
rendimentos_ dos depos11os referentes • arrecadação do ICMS. que pe~manecem .~Plicados por perlodol determinados no Banes:tado .
• É mdtspensá~Jel que se expflque qual a 01lgem doe portentoaoa recursos i.illllzadol na promoçlo da imagem pUblica do transitório ocupante do Palâcio lguaçu, coma ' necessário que H . .clweçam os crll,r6ol de ncofha du agtnciM encarregadu dll publk:f.
dade do gn...,erno estadual, ulil17.ada att para ferir membr01 de oütrot podortl.
O povo h41 dll querm sabof tamb6m, que crl"ri01 utiliza o Benco do E1t-'o do Para"' para fuer acadol ou e~elmk de execuçlo, em Çlv1da~ de elevado va101, ctr1u f)foemlnenlll ptrtonalh:taf31 polltlcu que nela figuram como co-devlldCiru.
ê corn tais propósiloa que oa Juizes, com o dedarado apolo do Tribunal de JUitlça. da Ordem doi Advogado~~ do BrUII, da Aa·
·sociaçAo do Ministério Publico do Parani., a"m de outru aotldlldM, man18tlo • parallaaçlo at41 que seta formalizada a lntervençlo fe~~1 no Estado, ji solldtada. \mica forma de Impedir aiiÇio defettril do govecNnle u.u;pador de lunç6n, que delconMce 011 Umites
do poder em q...- esta inv1sticlo.
··
·
.
Um go~o~ernante que, nAo batesse, paga talirlo avHtante 1101: ~. - . . poüclals civis • mllitdl'&ll, aos procuradores, aos
servido~es em geral, mas. servindo-se da mesquinha t8cnica deagregadora de ~~~ irmAo contra lrmlo. Incita-os contra os juizes,
como sa estes fossem responsàvels por sua admlnlatraçlo caótica e Nua lntentoe lnoml~Mv•l•. que vtum claramente a desestrutura·
çao da ordem iw id1ca.
A c;o~pPCiati ... a tja magistraturt volla-ae igualmente l Assemblólt leglllatlva que tem em mlos o projeto enviado pelo Trlbunat
de Jusliça. conlorme a le1, propondo a aoluçlo leoa! p.wa a politica ulaflaf d(,. maglslradol. E 6 esse projeto que oa Juizes querem ver
apr011ado, 11âo outro/.'á ptepwado que o8 deixari.( merc6 doi eventuais caprichoe do chefe do Executivo.
Na Assemb é ia Legislatl~o~a tamWm Nilo par.OO., sem aokJçlo, um pedido de "lmpeachmllnt", assinado por v6rlos juizo,
conua o Sr. Requiao de Mello. e um padkfo de aulbrlzaçlo leito pelo Superior Tribunal de Juatlç• par• proces,ú·lo, P91o rum01oso
Crime do Ferreirinha. Esses requer~ praciiMJ l8t andamento, poli neiM • de lmpoctincia çapltat par• •IOcledade a atuaçlo de
seua dignos repcesenlantes, os deputados estadual&.
Ê por tudo Isso, povo do ,aran41, que a JUitlça est41 parando. Nouo &lado n1o o merecia e nem 1 sua populaçlo, t qual os
maglslrados pedem desculpas. Mu • PJICiumente porqut mer.ce um dNIIno poUtlco coroado peta Democracia, que HUI julzH • ir·
manam, num movlmenlo canl(:lenltl • COI'I~, pwa ~ a grave ~ f;lUI peita IPObr• auu lntlllulç6H, ~lllcadq com o MliJri.
lido ct. gorações pela causa da ll~dade.
·
·
A Independência doa julzn ta garanU. do povo.
Curlllba, 03 de maio de 1093.

ai'

l-

.

LUIZ CI!:ZAR DE 'OLIVEIRA
Presidente de A.M.P.
FRANCISCO DE PAULA XAVIER NETO
Preoldente da A.M.B.

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O Senador
Ney Suassuna apresenta projeto cuja tramitação, de acordo
com o disposto no art. 235, III, do Regimento Interno, deve
ter início na hora do Expediente .. A proposição se rã anunciada
na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portclla) -,.Na presente
sessão terminou o p-razo__ para apresentação de emendas às
seguintes matérias:
-Projeto de Resolução n'' ·33, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Eco-nómicos como

conclusão de seu Parecer n~ 116! d~ 1993), que_ rerratifica a Resolução n' 54, de 1992, .do Senado Federal,
___ .que autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito no valor equivalente a até US$
80..000.000 (oitenta milhões de dólares norte-americanos), juntó ao Banco lnterarnericano de Desenvolvimento - BID, destinada ao financiamento do Programa de. M<?d~rnização Tecnológica da Agropecuáriª" na
Região Centro-Sul; e
- Proieto de Resolução n·• 34, de 1993 _(apresentado pela Comissão de _Assuntos Económicos· como
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conclusao de_seu Parecer nn 117, de 1993), que autoriza
o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir
e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Le·
tras Fiitanceiras do Tesouro do Estado do Rio Grande
do Sul - LFTRS, destinadas ao giro de_ 90% das
56.063.102 LFTRS, ve"ii.cíveis no primeiro~ semestre de
1993.
.
--

Os Projeto_s não recebe_ram emendas.
As matérias serão incluídas _em Ordem do Dia.
namente.

Maio del993

n9 -141, da Org'!nízação In~ernaciona! do _Trabalho -:- OIT,
relativa às orgari.lzações de -trabalhadores rurais e sua função
no desenvolvimento económico e social, adotada em Genebra,
em 1975, durante a 60~ Sessão -da Conferência Internacional
-_do_'frabalho._;- Sessã9:;_J~~4-93 (45) Extraordinária_
Projeto de Resolução n 9 16, de 1993 {apresentado pela
Seu
Comissâo de Assuntos Econõmico~i cOmo conclusão
Parecer n" 45, de 1993), que. autoriza a Prefe-itura -Toledo
- PR a contratar operação de crédito junto ao Banco do
Estado do Paraná SIA - BANESTADO, com recursos do
Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano - FDU, no
de Cr$5.500.000.000,00 (cinco bilhões e .quinhentos milhÕes
de cruzeiros)-; -destinados a obras de infra-estrutura naquela
municipalidade.- Sessão: 1'·4·93 (49) Extraordinária
Projeto de Resolução n' 17, de 1993 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Económicos coiito conclusão de -sCu
Parecer n» 46, de 1993), _que autoriza a Prefeitura Mu-nicipal
de Paíçandu - PR a contratar operaÇão de crédito junto
-·ao Banco do Estado do Paraná SIA - BANESTADD, no
valor de Cr$460.000.000,00 (quatrocentos e sessenta milhões),
a preços de setembro/92, para execução de projetas de infraestrutura urbana naquela municipalidade. - Sessão: 1L4-93
(49) Extraordinária
Projeto de Resolução n9 18,' de 1993 (apresentadO pela
Comissão de Assuntos EconómiCos -como conclusão de ·seu
Parecer il~' 47, de 1993), que autoriza· a Prefeitura Mll11icipal
de Arapongas - PR a contratar operação de crédito junto
ao Banco do Estado do Paraná SIA - BANESTADO, no
va[or de Cr$17.500.000.000,00 (dezesse,te bilhões e quinhentos
milhões de -cruzeiros), a preços de novel::nbro/92, para execuçãO de projetas ~e infia-estrutura ui-bana naquela municipalidade. -Sessão: 19·4-93 (49) Extraordinãria
Projeto de Resolução n• 19, de 1993 (apresentado pela
ComisSão de Assuntos Económicos como-ConclusãO de seu
Paf~ce-r no 48, _de 1993), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Vista Alegre- RS a contratar operaçao de crédito junto
ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul SIA - BANRISUL, no valor de Cr$1.299.441.330,00 (um bilhão, duzentos
e noventa e nove- milhões, quatrocentos e_ quarenta e um
mil, trezentos e trinta ciuic:~iros), a Preços de janeiro. ____,.Sessão: 1'-4·93 (49) Extraordinárüi
·
-- ·
·
Projeto 'de Resolução n9 20, -de 1993 (apresentad-o pela
Comissão de Assuntos EConômicos como conclusão de seu
Parecer no 49, de 1923_)_, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Porto Xavier~- RS a contratar operação de créditO junto
ao Fundo de Investimentos Urbanos- FUNDURI!ANÓIRS,
no valor de Cr$100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros),
para obras de calçamento e asfaltamento. -Sessão: 19-4-93
(49) Extraordinária
Projeto de Resolução nç 22;--de 199~__íp.presentado pela
Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
Parecer n9 51, de 1993). que autoriza a-Prefeitüra: MuniCipal
de Presidente Castelo Branco - PR ~ contratar operação
de crédito interno jUnto ao Banco-do Estado do Paraná S/A
- BANESTADcJ; no valor total de' Cr$520.000.000;bo (qui·
nhentos e Vinte milhões de cruzeiros), destinada a financiar
obras de infra-estrutura urbana naquele município. -Sessão:
1'-4-93 Extraordinária
·
Prpjeto de Resolução n~ 31. de 1993- (3-presentado pelo
Senador Nelson Wedekin, corno conclusão de seu Parecer
de Plenário), que autoriza a Prefeitura Municipal de Criciúma,
no Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito
furifo ao Banco_ de Desenvolvimento do Estado de Santa Cata-

de

oportu~

O SR. PRESIDENTE (Luddio Portella) -Esgotou-se
hoje o prazo prevíSto no_art. 91, § 311 , do Regimento Interno,

sem que tenha sido interposto recurso no sefitido de inclusão,
em Ordem do Dfa, do Projeto de Lei do senado n9 170,
de 1991, de autoria do Senador_ Nelson Wedekin,_que altera
a redação do artigo 14 da Lei n' 7.713, de 22 de_ dezembro
de 1988.
A matéria foí aprovada em apreciação conclusiva pela
Comiss:ão de Assuntos EconómiCOs.
Q projetOVai á Câmara dos Deputados.-

0 SR. PRESIDENTE (Lucíclio Portella) - A Presidência
vai encerrar os trabalhos, designando para a sessão ordináriã
de amanhã, às nove_ horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
PROJETO DE RESOLUCÃONi34, DRT993(Em regime ·.ode u~gêriCi~-. noStermoS do-iii. ,33§_,c_c, do
Regi menta- Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução _n9 34, de 1993 (apresentado como conclusão do
Parecer n9 117, de 1993, da Comissão- de Assuntos Econômicos)~~que-3Ut0rlzã~o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul a emitir e colocar no mercado~ através
de ofertas públicas-, Letras· Financeiras :do Tesouro do
Estado do Rio Grande do Sul - LFTRS, destinadas
ao giro de noventa por cento das 52.063.102 LFTRS,
vencíveis no primeiro semestre de 1993.
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) .,- Está encer·
-ada a sessão.
(Levanta~se a sessão às 18 horas e 50 r:zihutos.)
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Resenba das matérias apreciadas de 1~>a 30 de abril
de 1993 - art. 269, II do Regimento Interno.

Projetos aprovados e enviados à sanção:
Projeto de Leida Câmara n' 49, de 1993 (n' ].671/93,
na C3sa de origem)~ de iniciatíva do Presidente çla República,
que dispõe sóbre antecipação de reajuste de vencimentos e
de soldos dos servidores civis e militares do _Poder Executivo.
-Sessão: 1'-4·93 (50) Extraordinária
Projeto de Lei da Câmara n' 24, de 1990 (n' 1.102188,
na Cã.sa de origem), que dá nova redação ao art. 492 da
Consolidação das Leis do Trabalho. -Sessão; 28·4-9'! (67)
Projeto aprovados e enviados a promulgação:
_ Projeto de Decreto Legislativo o' 10, del992 (n' 61/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o textode conveção

de
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reffnanCíamento de 88% das LFT~PR. VendV~is no primeiro
rinaS/A -BADESC, rio valor equivalente a US$1 ,500,000.00
sep1estre de 1993. -Sessáo: 27-4-03 (66) Extraordinária ·
(um milhão e quíilfientoS mil dólares norte-americanos). =Projeto de Resolução n' 29, de 1993 (apresentado pela
Sessão: 15-4-93 (58)
Comissão de Assuntos Econôrnicos como conclusão de seu
Emenda da Câmara ao Projeto de Decreto Legislativo
n' 2, de 1993, de autoria do Senador César Dias, que regula- ·-parecer n9 95, de 1993), que autoriza a Prefeitura Munidpal
de Sede Nova - RS_ a contratar operação de crédito jullto
menta a indicação de Ministros do Triburia.I de Contas da
ao Banco do Est_ado do Rio Grande do Sul S/À, no valor
União pelo Congresso Nacional.- Sessão: 22-4-93 (62)
Projeto de Resoluçã9 n~ 32,_ de 1993 (ªPreSentado pela - Cle um bilhão, quatrocentos e_ noventa e cinco milhões e cin~
qüenta e quatro mil cruzeiros. -Sessão: 27~4~93 (66) Extraor·
Comissão de ConstituiçãO, Justiça e-Cidadania._ ço:mo~conclu
dinária
são de seu Parecern"' 105, de 1993), Que suspende a execução
Projeto de Resolução n' 30, de 1993 (apresentado pela
do § 3• do art. 65, da Lei Complementar n' 35, de 1979.
Comissão de Assuntos Econômicos.como conclusão de seu.
-Sessão: 23-4-93 (64) Decisão Terminativa
Pã.fecer-ii\' 96, de 1993), que autoriza a-RepUblica Federativa
Projeto de Decreto Legislativo n' 5, de 1993 (n' 191/92,
do Brasil a conceder garantia no valor de duzentos e trinta
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Vale do Iguaçu do Verê Ltda., para explo- e cinco milhões de francos franceses à operãção fá contratada
entre a EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutjca
rar, pelo prazo de dez anqs, sem direito de exclusividade,
SIA e o Governo Francês. - Sessão: 27-4-9"1 (66) Extraor-serviço de radiodifusão sonora em onda média, na Cidade
dinária
_
de Verê, Estado do Paraná. -Sessão: 27'4-93 (65)
·Projeto de Resolução n' 35, de 1993 (apresentado pelo
Projeto de Resolução n' 24, de 1993 (apresentado pela
Seilador Jarbas Passarinho como conclusão de seu Parecer
ComiSsão de Assuntos EconómicOs Como· conclusão dé seu
de Plenário), que autoriza a República Federativa do Bfasil
Parecer n9 90, de 1993), que autoriza a Prefeitura)vfunicipal
a contratar operação de financiamento externo, no valor equi~
de Mandaguaçi -PR a contratar operação de crédito juntoa
vale ri te a onze milhóe"S, Vinte e quãifo mil e seisc_eD:tos e quiríze
ao Banco do Estado do Paraná S/A- BANESTADO, ·com
dólares, junto a Link-Miles-Limited. -Sessão: 28-4-93 (70)
recursos do Fundo de DesenvolvimentO Urbano - FDU,
no valor de novecen!os e ~essc;:ntamilhões, destinado.s a obras -Extraordinária
:Projeto de Resolu_ção n 9 36r de__ 1993 (apresentad_o pelo
de infraMestrutura naquela municipalidade._,....,....,. Sessão:.. 27-4-93
Senador
LucídlO-Portefia como cOnclusão de __seu Parecer de
(66) Extraordinária
. . .
Projeto de Resolução n' 25, de 1993 (apresentado pela Plenário), que autoriZa o Governo 9o Estado do Mato Grosso
doSul a ofe_recer garantia à oper~ção de crédito a ser realizada
Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu
entre a Empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul Parecer n" 91, de 1993), que autoriza a Prefeitura Municipal
sa-nesul e o Banco do Br~sil S/A .• na qualidade de agente
de Marilena - PR a contratar operação de crédito junto
financeiro da União, no valor de hum trilhão, duzentos e
ao Banco do Estado do Paraná S/A- BANESTADO, no
cinqüenta e oitó-óilbões, nOVecentos e nOventa e .sete milhões
valor de quinhentos e quarenta ·milhões de cruzejros, destie duzentos_ mil_áuZeiros, destinada ao financiamento do Pi-onados a obras de infra-estrutura naquela municipa:iidãde. -Sessão: 27-4-93 (66) Extraordinária
.
.·· grama 9~ ModeJnização do Setor de Saneamento - PMSS.
naquele Estado. - Sessão: 29-4-93 (72) Extraordinária
Projeto de Resolução n' 26, de 1993 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Económicos c_omo cOnclusão de seu
Matérias aprovadas e enviadas à Câmara dos VepULaaos:
Parecer n9 92, de 1993), que autorizã a PrefeitufaMunicipal
Emenda do S.enado ao Projeto de Lei da Câmara n~' 32,
de Erebango- RS a contratar opera_çãod e_~rédito junto
de 1993-Complementar (n, 147/93- Complementar, na Casa
ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A - BANRIde origem), que estabelece n9rmas sobre a fiiaçâo de coefi.
cientes no Fundo de Participação dos Municípios e d~ outr(!S
SUL, no valor de um bilhão , quarenta e quatro milhões,
providências·.~ Sessão: 19-4-93 (45)_Extraordinária
quinhentos e setenta e sete mil cruzeiros~ dentro do Programa
Integrado de Melhoria Social - PIMES, para exeCuç_ão de
Projeto de Lei do Senado n\' 258, de 1991, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que fixa o valor dos títulos públi~
projetes de desenvolvimento institucional e de infra~estrutura
Cos:na composiçãO do Preço para aquisição de bens a serem
urbana, naq"uela municipalidade. -Sessão: 27-4C93 (66) Extraordinária
alienados. -Sessão: 13~4-93 (56) EX:traoidinária
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
Projeto de Resolução n' 27, de Í993 (apresentado pela
Coinissão de Assuntos Econômicos como conclusiío de seu
n' 67, de 1992- Complementar, (n' 71189, na Casa de origem), que dispõe sobre o processo judicial de desapropriaçãO
Parecer n' 93, de 1993), que autoriza a Prefeitura Municlpill
por interesse social, para fins de reforma agrária. - Sessão:
de Agudo ___,_ RS a contratar operação de crédito juf).tO ao
14-4-93 (57)
.
.
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A- BANRISUL,
_ Projeto de_ Le{ do Senado n\> 51~ de 1991, de autoria
no valor de três bilhões, trezentos e -trinta e sete milhões,
do Senador Francisco Rollemberg, que altera a redação da
duzentos e vinte mil, trezentos e sessenta e um mil cruzeiros
dentro do Programa Integrado de Melhoria Social-"PII\iiES:
Lei n" 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional
de Trânsito. --Sessão: 23·4-93 (63) DecisãO-Terminativ-a
para execução de projetes de infra~estrutura urbana e sÓcia!
Projeto de_ Lei do Senado n\> 75, de 1991, de autoria
e de desenvolvimento institucional naquela muniCipalidade.
-Sessão: 27-4-93 (66)'Extraordinária
do Seiiador Ney Maranhão. que regulamenta, com base no
Projeto de Resolução nn 28, de 1993 (apresentado pela
interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro,
Comissão de Assuntos Económicos como conClUSão de seu
nas micros, pequenas e médias empresas e dá outras providên~
Parecer n9 94, de 1993), q-ue autoriza oGoveino-âo Estado
cias. -Sessão: 23-4'93 (63) Decisão Terminativa
do Paraná a emitir e -colocar no mercadO 484·.aoo---:-ooo Letras_
Projeto de Lei do Senado n\> 251, de 1991, de autoria
Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná, destinadas ao
do Senador Esperidião Amin, que dispõe sobre .a remuneração
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Mensagem no 136, de 1993 (nQ 138/93, na ori_gem), de
23 de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presideilte
da Repllblica submete à deliberação do Senado o nome do
Senhor Jos~ Roberto Novaes de Almeida, para exercer o
cargo de Diretor de Assuntos Internacionais do Banco C~ittrál
do Senador Gerson Camata, que dispõe- sobre o registro TioS
do Brasil.- Sessão: P-4-93 (47) Extraordinária
documentos de identidade da opção pela doação post mortem
- Mensagem n~· 137, de 1993 (n9 139/93, ilã -origem), de
de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano, para fins -de
23 de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
transplante. -Sessão: 23-4-93 (63) Decisiio T~rminativa
da República submete à deliberaçãodo Senado o nome do
Projeto de Lei do Senado nç. 87. de 1992, de autoria
Senhor Cláudio Nessa Mauch, para exercer o cargo d~ Diretor
do Senador Mansueto de Lavor, que dispõe sobre o reassenta- _ de Normas e Organização do Sistema Financeiro do Banco
menta de habitantes e trabalhadores em imóvo;;:l _rural desaproCentral do Brasil.- Sessão: 1\'-4-93 (47) Extraordinária
priado por necessidade ou utilidade pública. -Sessão: 23-4-93
~ ~ Mensagem n" 138, de 1993 (n" 140/93, na origem), de
- ~3 de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presideilte
(63) Decisão TerminatiVa
Projeto de Lei do Senado n" _84, de 1992, de autoria
da República submete à deliberação do Senado o nome do
do Senador Josaphat Marinho, que estende a competência
Senhor Francisco ArnadelJ Pires Félix, para exercer o cargo
da Justiça do Trabalho (art. 114, da Constituiçâo Federal.
çl.e Direçor de Política Monetária do Banco Central do BrasiL
-Sessão: 26-4'93 (64) Decisão Terminativa
·
- -Sessão: 1'-4-93 (47) Extraordinária
Projeto de Lei do Senado n\' 132. de 1992, de autoria ·
Projeto prejudicado e enviado ao arquivo
do Senador Nabor Júnior, que dispõe sobre a propaganda
Projeto de Lei do Senado n(l 46, de 1992 - ComjJleeleitoral gratuita, a ser veiculada mediante programa ao vivo
mentar. de autoria do Senador Humberto Lucena, que dispõe
sobre o procedimento contraditório espeCial. de rito sumário.
ou por gravação, em- fitas magnéticâS_; nas erp.issoras,_t'etransmissaras de rádio e/ou televisão nas localidades onde· inexiStc
pa~~- o processo de desapropriação por ififeresse-~soaàl, para
fins de reforma agráE_ia, de imóvel rural que não estejam curogeração de imagem ou de som. ---::_Sessâ_Q: 26-4-93 (64).DeCisão
Terminativa
·
prindo a sua fUnção sodal SeSsão: 14-4-93 (57)
Mensagens aprovadas relativas à escolha de autoridades:
Projeto Arquivado, nos termos do art. 101, § 19 do RegiMensagem n" 327, de 1992 (n' 635/92, na origem); de
mento Interno:
i' de outubro de 1992, pela qua1 o· Senhor Presidente da
Projeto de Leida q,mara n'6, de 1993(n' 3.519)93,
República submete à aprovação do Senado o nome do Senhor
na Casa de ong~m), que estabelece normas complementares
para a realização do plebiscito que defiilirá â fornia e 0 sistema
Nestor Fernando Hein. para compor o Tribunal Superior do
Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Classista Tempode governo. ~ Sess~ó: 15-4-93 (58)
__
rário, representante dos_einpregadores, para o triénio de 1992a 1995.- Sessão: 1"-4-93 (46) Extraordinária
Projeto Arquivado, nos termos do art. 254 do Regimento lnMensagem n' 129, de 1993 (n' 118/93, na origem), de
terno:
11 de março -do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
Projeto de Lei da Câmara n' 30, de 1992 (n' 1.990/91,
da República submete à ·aprovação do Senado o nonie _do
na Casa de origem), que extingue o Imposto Suplementar
da Renda sobre as distribuições de lucros ou dividendos relatiSenhor Lourenço Ferreira do Prado, para compor o Tribunal
vos a investimentos em moeda estrangeira.- sessãO; 19-4-:..93
Superior do Trabalho, no cargo de Suplente de_ Ministro Classista Temporário, representante dos- trabalhadores,_ para o
(60)
--~_Projeto Aprovado e enviado à Comiss3o Diretora (art.
triênío de 1993 a 1996. Sessão: 1"-+93 (46) Extraordjn!iria__
98, V, do Regimento Interno):
Mensagem n' 134, de 1993 (n" 136/93, na origem), de
23 de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
Projeto de Lei n' 83, de 1991 (n' 2.605/89. ~na Casa de ·
da República submete à deliberação do Senado o nome do
origem_). que isenta d~ tributos a rep1essa de _valores para
Senhor Carlos E_d_uardo .Tavares de Andrade, para exercer o extenor, quando destrnada a custear a trasladação de corpos.
o cargo de Diretor ae Administração do Banco Central ~do -:-Sessão: 28-4-93 (67)
~ Sumário das matéri~ aprovadas pelo Senado Fede~ (mos
Brasil. -Sessão: 1'-4-93 (47) Extraordinária ~
Mensagem n' 135, de 1993 (n" 137/93, na origem), de _ de abril de 1993):
·
23 de março do -corrente ano, pela qual o Senhor Presidente·
da República submete à deliberação do Senado 0 nome do
Proje,tos aprovãdos e enviados à sanção
2
Senhor Sérgio Iudícibus, para exercer o cargo de Diretor de
Proje_tos aprovados e enviados à promulgação
20
Fiscalização do _Banco Central do Brasil. - Sessão: 1"-4-93
PrOjetas ilprovados e enviados à Câmara dos Deputados 10
(47) Extraordinária
Mensagens a-provadas relatiVas à esColha de autoridades 7

dos recursos transferidos pela União aos Estados, Distrito
Federal e MunicípiOs Ou ãos órgãos _e entidades por eles conw
trolados e dá outras providências. Sessão: 23-4-93 (63) Decisão~
Terminativa
--Projeto de Lei do Senado n" 339, -de 1991, de autoria
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O DJ.reror--Geral do Senado Federal, de acordo com art.
10, letra e, do Ato n"' 9, de 1987. da Comissão Diretorá,
que dispõe sobre o Regulamento do Pecúlio dos ServJdores
do Senado Federal, Cegraf e Prodasen, faz publicar o Balancete Demonstrativo da Receita e Despesa constante da Prestação de Contas da Comissão de Administração do Pecúlio,

Maio de 1993 .

objeto do Processo n' 008393/92-3, correspondente ao eXercício de 1991, consideradas exatas pela Auditoria e aprovadas
com a ressalva da "deficiente gerência financeira o~rrida
no período".
Em 16 de abril de 1993. ~ Manoel Vilela de Magaibães
Diretor-G~ral.
'
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República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLVIII

SÁBADO, 8 DE MAIO DÉ 1993

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
··SUMÁRIO
1- ATA DA 82' SESSÃO, EM7 DE MAIO.i>E 1993
!.l-ABERTURA
.
.
1.2-EXPEDIENTE
1.2.1- .Mensagem do Presidente da República
Submetendo à deliberação do Senado Federai a esço~
lha de nome indicado para cargo cujo proviniento depericte
de sua prévia aquiescência:
__
_
- N" 174/93 (n" 234/93, na origem), referente a indicação do Senhor Geraldo Aguiar de Brito Vianna, pãr·a _compor o Tribunal Superior do Trabalho, no _cargo de Suplente
de Ministro Classista TemporáriO, representante dos empregadores, em complementação do triênio"â.e 1992 !i 1995,
na vaga decorrente do falecimento de Osório Coelho Guimarães Filho, Suplente do Titular Afonso Celso Morais
de S_ousa Carmo.
- 1.2.2-- Ofídos do Primeiro Secretário da Câmara dos
Deputados
-N" 168193, comunicando o arquivamento do Projeto
de Lei do Senado n" 234/86 (n• 4.382189, naquela Casa)
de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que acrescenta
parágrafo único ao art. 213 do Decreto Lei n~> 2.848, de
7 de dezembro de 1940- Código Penal.
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
seguintes projetas:
_
-Projeto de Lei da Câmara n'78/93 (n" 296/91, na
Casa de origem). que disciplina as propagandas ~~_filmes
eróticos nos veículos de comunicação de massa c dá outras
providências;
-Projeto de Lei da Câmara n• 79/93 (n" 501!91, na
Casa de origem), que regulamenta o exercício da profissão
de Instrumentador Cirúrgico e dá outras providências;
-Projeto de Lei da Câmara n" 80/93 (n• 938/91, na
Casa de origem), que obriga o Poder Público a publicar

a lisÍa dos devedores da Fazenda Pública Federai, Estadual
e Mu_riicipal e de suas autarquias;
-Projeto de Lei n• 81193 (n• 4.876/90, na Casa de
origem), que inclui na interligação de bacias do Plano Na~
cional de Viação, nas bacias dos rios Parana1ba -Paraná,
e interligação Iturnbiar:a- Cohfluêndã dos rios Parana1ba
_____;Grande·
~Pro'jeto de Lei n• 82193 (n" 4.436/93, na Casa de
origem), que denomina "Rota do Sol" a Rodovia BR-453,
no Rio Grande do Sul;
·
-Projeto de_ Lei da Câmara n" 83/93 (n" 2.860/92,
n_a Casa de origem), que dá nova redação ao art. 257 da
Lei n" 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -Código de Processo
Civil~

-Projeto de Lei da Câmara n• 84/93 (n" 2.495/92,
na Casa de origem), que altera a redação do art. 50 da
Lei n• 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
os registres públicos, e dá outras providências~
-Projet<> de Lei da Câmara n• 85/93 (n" 2.303/91,
na Casa de origem), que dá nova redação·ao art. 825 da
Consolidação das Leis do Trabalho.
-Projeto de Lei da Câmara n• 86/93 (n• 2.193/91,
na Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n\' _8.04_1,
de 5 de junho de 1990, que dispõe sobre a orgamzaçao
e o funcionamento do Conselho da República;
-Projeto de Lei da Câmara n•87/93 (n•' 2,162/91,
na Casa de origem), que denomina "Rodovia José Fran~
cisco de Sousa" o trecho federal da BR~230 que: liga as
cidades de Sousa e Cajazeiras, no Estado da Parmba;
-Projeto de Lei da Câmara n• 88/93 (n• 1.733/91,
na Casa de origem), que fixa a jornada de tra~alho dos
profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacwnal;
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EXPEDIENTE
CI!NTRO OllÁPIC:O DO SENADO PI!DEKAL
MANOEL VILELA OE MAGALHÁES
Dire10r.Oeral do Seuclo f!•clcral
. AüAClEL DA SILVA~
Direror EDc•tiVO
CARLUS HOMERO VIEIRA NINA

Dirctor ·A.saiailtntzv?' , , •,
L\;IZCARLOS BASTOS,'. ,

Daatar, J.li.d.l!lmal .

OIÁIUO DO C:OIIORESSO IIACIOIIAL

ASSINATURAS

~rstral

................................................................_ .._ ..___ C<$ 70.1)00,00

•

~LORIAJ< AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Dirstor AdJUio

Tiraaem 1.3)0 acaplars

SENADOR ALUÍZIO BEZERRA - Homenagem
póstuma ao amazonólogo Arthur Cézar Ferreira Reis._ Temas a serem debatidos na s~ Assembléia do Parlamento
nal, a notificação compulsória para os casos de intoxicação
Amazónico, a realizar-se em ·Brasília no próximo dia 10.
humana por produtos e substàncias químicas ou agentes
SENADOR ODACIR SOARES, como Líder- Artibiológicos, que tenham recebido: ate_ndinientó ho~pitalar go publicado no jornal Folha de S. Paulo de hoje, de autoria
ou arnbulatorial e dá outras providências;
-Projeto de Lei da Câmara n' 90/93 (n' 1.319/91, de Modesto Carvalhosa, intitulado "O JUlgamento -PolítiCo
na Casa de origem), que denomina .. Wilson Ros_ado de
de Erundina".
1.2.6- Leitura de Projeto
Sá", a Avenida de Contorno (l2,5Km), trecho da BR-304,
-Projeto de Lei do Senado no 55/93, de autoria do
no município de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte;
-Projeto de Lei da Câmara n' 91193 (n' 1.230/91, Senador Júlio Campos, que dispõe sobre a movimentação
das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de
na Casa de origem), que dispõe sobre a alienação de bens
Serviço,. de que trata o inciso Vfll do art. 20 da Lei n'
imóveis da União- a EStados e aos Municípios;·
8.036, de 11 de maio de 1990.
- Projeto de Lei da Câmara n' 2.989/92 (n• 92193,
1.3- ORDEM DO DIA
na Casa de origem), que autoriza a ieversão ao Municfpio
Projeto de Resolução n~ 34, de- 1993, que autoriza
de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, do- terreno
o GOverno do Estado do Rio Grande do Sul a emitir e
que menciona;
- ·
-Projeto de' Lei da Câmara· n' 93/93 (n• 1.116/91, coloçar no mercado, através de ofertas públicaS. Letras ·
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul
na Casa de origem), que modifica a redãÇão do art. 193
- LFTRS, destrnadas ao giro ·de noventa por cento das
da Consolidação das Leis do Trabalho.
52~063.102 LFTRS. venCíveis no primeiro semestr-e de
1.2.3 - Parecer
1993: Discussão encerrada, ficando a votação adiada por
Referente à seguinte matéria:
falta de quorum.
Sobre as Emendas de Plenáriq_oferecidas_a_q_Projeto
de Lei do Senado n' 327, de 1991, que dispõe ·sobre a
1.3_.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR NEY SUASSUNA- Razões para apreparticipação dos empregados na direção das sociedades
de economia mista e empresas públicas vinculadas à União.
sentação de projeto de lei, de autoria de S. Ex\ que dispõe
sobre a execução de sentença penal estrangeira e dá outras
1.2.4- Leitura de Projeto
providências.
-Projeto de Lei do Senado n'' 54/93, de autoria do
SENADOR NEY MARANHÃO -Atitudes adotaSenador Ney Suassuna, que estabelece normas a serem
das pelos futuros candidatos ao processo sucessório presiobservadas para os candidatos a cargos públicos eletivos
dencial de 1994.
de Presidente e V iCe~ Presidente da República. Governador
SENADOR V ALMlR CAMPELO - Congratuiane Vice~GoverriãdóYâe Estado e PrefeitoS e Vice-PrefeitoS
do~se com o Presidente Itamar Franco pela formação de
Municipais e dá outras providências.
uma comissão para reexaminar as demissões de servidores
públicos ocorridas no Governo Collor.
1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR CARLOS PATROCÍNIO- Aumento
SENADOR MAURO BENEVIDES, como Líderdas mensalidades escolares e a falência do ens_ino público.
Necessidade da urgente aprovação de projeto de lei disponSENADOR RONALDO ARAGÃO- Anunciando
do sobre a reforma da legislação eleitoral e partidária,
para breve pronunciamento sobre cobrança de ágio para
em tramitação no Senado. .
a compra de carros. Problemas decorrentes da falta de
SENADOR JÚLIO CAMPOS -Vantagens econóuma política agrícola para o País que leve em consideração
micas que r"esultaria da implantação da hidrovia Araguaiaas diferenças regionais. Apelo pela liberação de recursos
Tocantins.
-Projeto de Lei da Câmara n' 89193 (n' 1.497/91,

na Casa de origem), que institui, em todo o território nacio-
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para a compra de produtos agrícolas do Estado de
dônia.

Ron~

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Retomada
do crescimento económico, preconizado no p1ano de ação
do Governo Itamar Franco.
SENADOR JOÃO FRANÇA - Reivindicação da
Associação Comercial e Industrial de Roraima, nO sentido
da suspensão temporária do Protocolo n"' 1/93-Cotepe-Confaz, em face do perigo de colapso no abastecimento local.
1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da pródma sessão

1.4- ENCERRAMENTO
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2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO AN:
TERIOR
Do' Sr. Áureo Mello, proferido na sessão de 20-4-93.
3- ATOS DO PRESIDENTE ' '
N•' 226, 227, 269 e 271, de 1993 (Apostila)
N• 271 a 273, de 1993 (Republicação)
N• 306 e 307, de 19\13
·.
4-DIRETORIA-GERAL.
Instrução Normativa n"' 1, de 1993
5- MESA DIRETORA
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
7 -'COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 82" Sessão, em 7 de maio de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

CURRICULUM VITAE
. Geraldo Agniar de Brito VianDa
Abril/93
Affonso Camargo _ Bello Parga _ Beni Veras _ Chagas
GERALDO
AGUIAR
DE
BRITO
VIANNA,
48 anos,
Rodrigues_ Flaviano Melo_ João França_ Júlio Campos_ Marco
é bacharel em Ciêncías -Jurídicas e Sociais pela Faculdade
Maciel __ Valmir Campelo _Wilson Martins.
de Difeito da Universidade de São Paulo (Largo de São FranO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ A lista de
cisco), inscrito na OAB7SP sob n• 20.739.
· ·
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores.
Brasileiro, natural de São Cailós- (SP), onde nasceu a
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
12 de outubro de 1944.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Casado, tem três filho. Domiciliado em São Paulo (Capi~
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do expediente.
tal), â Rua Afonso de Freitas, 565--.,... ap. 11, Paraíso. Mantém
É lido o seguinte:
residência também em Brasília, no SHN - Q. 2 ~ Bloco
A- "Manhattan Flat", Ap. 1009.
EXPEDIENTE
Milita no setor de Transportes-há 23 anos, ininterruptamente.
MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Exerce atualmente o cargo de Secretário-Geral da ConfeSubmetendo à deliberação do Senado a escolha de nome
deração Nacional do Transporte (CNT), em Brasfiia, sendo
indicado para cargo cujo provimento- depende de su-a prévia
também membro do Conselho Consultivo e coordenador do
aquiescência:
--,.-Comitê Permanente -de Relações Internacionais do TrabaMENSAGEM N• 174, DE 1993
lho" (COPRINT) daquela entidade,
(N• 234/93, na origem)
Documentos:
- Cêdula de Identidade- RG n• 3.175.078-3- SSPISP
Excelentíssimos Senhores membros do Senado Federal
Nos termos do§ J9, in fine, do art. 111 da Constituição,
- CPFIMF n• 020 057 008 -00
- T(tulo Eleitoral - Inscr. n' 960 769 901-24 - 258•
tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências
Zona- 162• Seção- São Paulo (SP)
o nome de GERALDO AGUIAR D~ BRITO VIANNA,
-Certificado de Reservista (3• Cat.) n• 826 905 - 2•
para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de
Suplente de MinistrO Classista Tempo-rário, representante dos
RM (SP)
-Certidão de Casamento n• 20642, Livro B 99, fls. 189
empregadores, em complementação do triênio de 1992 e 1995,
Cartório de Perdizes -São Paulo (SP)
na vaga decorrente do falecimento de Osório Coelho G uima-Passaporte n• CE 502 842
rães Filho, Suplente do Titular Afonso Celso Moraes de Sousa
Carmo.
Formação escolar e acadêmica
Os méritos do indicado, que me induziram a escolhê-lo
Após concluir os _cursos primário e ginasial, no Colégio
para o desempenho desse elevado cargo, constam do anexo
Santo Alberto, e o curso clássico, no Colégio Bandeirantes,
curriculum vitae.
ambos em São Paulo, ingressou na Faculdade de Direito do
BrasHia-DF, 5 de maio de 1993. -Itamar Franco.
Largo ?e São Francisco, bacharelando-se .em 1967.

/17/
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Concluiu posteriorniente, diversos cursos de extensão e
àperfciçoarnento enf Direito e-Administração de Empresas._
Cursou, em nível de pósMgraduação, as faculdades de Administração da Fundação Getúlio Vargas e -da Dniversíd~Ç-t:; Mackenzie.
Atividades profissionais e empresariais
.
Enauquanto cursava a Faculdade de DireitO, IO.l fUncionário concursado (escriturário) do extinto_IAPI -_Instituto
de Aposentadoria c Pensões dos lndustriários, lotado no Departamento Jurídico, Seção do contencioso_ de Acidentes do
Trabalho (1964/66), e_xon_erando-sc para se iniciar na ·advoca-

cia, airida corno Solicitador AcadêmicQ, :COncentrando-se desde logo no Direito do Trabalho.
Já formado e com banca própria na cidade de São PaulO,
advogou para diversas empresas, predominando sempre a sua
atuação no contencioso trabalhista. Destacam~se, neste perío~
do, os serviços prestados à ex-Companhia Telefônica Brasi~
!eira (hoje Telesp), na defesa de centenas de reclamações
trabalhistas.
-Em 1970, tornou-se advogado também no atual Grupo
ITD - Transportes, um dos maiores do país no ramo de
transporte rodoviário de cargo·s.
Em 1976, foi eleito Diretor do referido grupo.
Posteriormente, passou a iníegrar também ouúas sociedades, do mesmo ramo, como a Solimões- TranspbffeS Lt~
da., e a Logística Ltda., todas com sede em São Paulo.
Foi Subsecretário de Estado de Transportes do RiO de
Janeiro, respondendo pela Pasta nas ausências de seu titular
(1990/91).
Atividades sindicais e classistas
Foi Secfelário~Ged] do SETCESP -Sindicato_ das Em~
presas de Transpo-rtes de Cargas do Estado de São_ Paulo
(1980/83); Secretário~Geral e, depois, Vice~Presidente Executivo da NTC --AssociaçãO Nacional das Empresas de Trans~
portes Rodoviários de Carga e da FENATAC- Federação
Nacional das Empresas de Transportes de Cargas (1983/85
-1987/89); e Vlce-Presidente Executivo da CNT -Confederação Nacional do Transporre (1991/92).
~
Foi Juiz Classista da 1~ instância, represenfante âos em~
pregadores, na 25• Junta de Conciliação e Julgamento de São
Paulo, Capital, (1980/82), tendo se exonerado para disputar
uma cadeira de Deputado Federal por São Paulo, nas eleições
de 1982.
Outras atividades e representações
-Suplente de Dep.utado Federal por São Paulo
(1983/86);
.
. ..
-Membro da "Câmaia Brasileira de Usuáríos e Transportadores Rodoviári os de Bens", por nomeação do Senhor
Ministro dos Transportes (1985/89); · ··
·
-Membro do Conselho Consultivo da SERVAT- Serviço de Apoio ao Transporte - Sociedade Co-operativa
(1987/88);
.
- ..
-Membro d_o Conselho Regional do SESI - Serviço
Social da Indústria, no Estado de São Paulo (1988/90);
-Membro do Conselho Curador da FUNDACENTRO,
por nomeação do .Senhor Ministro do Trabalho (1989/90);
-Membro do Conselho Editorial das revistas especíalizadas "Bis" e "Brasil Transportes" (1984f89};--- Vice-Presidente do Comitê Orgarií:Zador do "XXII
Congresso Mundial da IRU- Intemational_Ro_ad Transport
Union", realizado no Rio de Janeiro, de 14 a 17 de maio
de 1990;
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-:-Presidente de diversas Comissões Especiais, de estudos
e de inquérito , por noiile-ação do senhor Secretário de Estado
"de Transportes do Rio de Janeiro (1990/91);
-Coordenador do Corpitê.Executivo da "CNT'92-1~ Cónfe,·r'!ntia Nacional para Integfação e Desenvolv-imento
·do Transporte'~,'realiiada-pelà ·cNT, em Rrasilia, de 12 a
15 de maio de 1992.
·
-Conselheiro Técnico da delegação brasileira à 12• Rcuriiãó da Comissão de Transportes Interiores da OIT- Organização Internacional do Trabalho, cm Genebra, de 22 a 30
de janeiro de 1992.
:-Autor de diversos trabalhos apresentados em Con- gi'.essos e Semiilários Técnís~~·-~e_c!e _a!tigos publicados por
revistas especializadas e pelos jornais O Estado de S... Paulo ·
e Folha de S. Paulo.
.
-É detentor da "Medalha do Mérito Rodoviário", outorgada pelo Conse lho Superior da NTC.
Geraldo Aguiar de Brito Vianna
(~ Çomissão de Constitq.i{ão, Justiça e Cidat;fa~fq.)
OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N~ 168/93; de 5 do corrCntt!, comUnicand_o_o arquiv~n)ento
do Projeto de Lei do .S.e.nado no 234, <)e 1986 (n' 4.382/89,
naquela Casa) de autoria do Senador JUtahy Magalhães, que
acrescenta parágrafo único ao art. 213 do Decreto-Lei n''2.848,
de 7 de dezembro de 1940- Código Penal.
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetes:
·
"
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 78, DE 1993
_(No 296/91, na casa de o~igem)
Disciplina as propagandas de filmes eróticos nos
veículos de comunicação de massa e dá outras provi~
dências.
-- O Congesso Nacional decreta:
Art. 1" Fi_ca proibida a propaganda comercial de filmes
eróticos,__bem como outras_ propagandas que se constituam
em atentado à moral e aos bons constumes, através de carta~
zes, em jornais, revistas. televisão, cinema -e cm qualquer
outro veículo de comunicação de massa.
Art. 2" A exihição de filmes eróticos em salas cinemato~
gráficas somente poderá ser feita em locab reservados c, se
pela televisão, deverá ser feita após 3S 22 horas, com indicação
da faixa etária a que se reComendam.
Art. 3" A inob~ervância do disposto nesta lei acarrc- tará, aos infratorcs, multa no valor variável d~ Cr$
1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) a Cr$ 5.000.000,Cf0
(cinco milhões de cruzeiros), reajustável na fOrma da lei.
-Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
caçáo.
Àrt. 5" Revogam~se as disposições em contrário.
A Comissão de Educação.)

r

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 79, DE 1993
(N~ 501/91, na casa de origem)
Regulamenta o exercício da profissão de Instrumentador Cirúrgico e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. ln A profissão de In~trumentador Cirúrgico ohe~
decerá ao disposto ne~ta lei.
~
Art. 2"' Para os efeitos desta lei, é considerado Instrumcntador Cirúrgico o profissional de nível médio qu~ ord!:!na.

Maio de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II)

Sábado 8

4167

e controla o instrumental cirúrgico, fornecendo-o ao cirurgião
e a seus auxiliares durante todo o ato cirúrgico.
Art. 3~ O exercício da profissão de lnstrumentado_r CirúrgicO é exclUsivo:I -dos que tenham concluído cursO especializado, com
currículo fixado pelo Conselho Federal de Educ.aÇão, na fo~ma
da legislação vigente;
_
=II -dos portadores de diploma de habilitação específica,
expedido por instituição de ensino cstrangeífci, revã.lídã.do na
forma da legislação pertinente em vigor; e
III- dos que, comprovadamente, na data da publicação
desta lei, estiverem no exercício da profissão há mais de 2
(dois) anos.
Art. 4"' · A carga horária do curso de Instrumentador
CirúrgiCo 'ter·á·a duraÇão de 1 (um) ano, destinados _(_)_S 5 (seis)
primeiros meses às aulas teóricas e os 6 (seis) subse_qüentes
-às atividades práticas.
Art. 5ç> São privativas--do Instruinentador Cirúrgico as
seguintes atividadcs:
I -preparo das mesas e instrumental cirúrgico;
I I - participação nas cirurgias, inediante a entrega do
instrumental necessário ao trabalho do cirurgião ç de seus
auxiliares;
III -desmontagem das mesas e assepsia do instrumental
cirúrgico utilizado; e
IV -guarda e COf!servação do rnaterial_cirúrgico-.

II - a quantia devida~
II~ - a origem c a natureza da dívida;
1\r- a data- da-inscriçãÕ no Registro da Dívida Ativa;
V- o jufzo c o número do processo de execução, quando
houver; e
VI- sendo o caso, o número do processo adminiStrativo
de que se originar- a dívida.
_
Art. 4'' Seril prejUízo do prazo lt!gal de prescrição. a
autoridade responsável deverá, sob pena de prevaricação. iniciar a execução jUdiciã.l no prãzo de 10 (dez) dias_ contados
da inscrição do débito no Reg,.stro da D_(_vida Ativa.
Parágrafo único. Vencido o pra_zo de que tqlta este artigo sem que tenha sido iniciada a execução; qualquer cidadão
poderá, por escrito, provocar o MinTSfi!rio Público para que
es'té pi-Ornava a execuÇão da dívida e a aÇão penal de responsabilidade da autoridade a que se refere o caput.
Art. 5" Nenhuma instituição Oficial de crédito poderá
conceder empréstimo de qualquer natureza a sujeito passivo
em débito com a Fazenda Públic_a ou co_m autarquia por crédito, tributário ou não, regularmente inscritO com dívida ativa
em fase de execução.
- Art. 6n Esta lei entra em vigor na 'data de sua publicação.
Art. 7o Revogam-se as disposiçOcs cm contrário.
(A Comissão de ConstituiçO.õ, Justiça e Cidadania.)

Parágrafo único. Além das atribuições mencionadas
neste artigO, fica assegurado ao Instrumeritidor Cirúrgico o
exercfcio de outras atividades inerentes à sua formação-profissionaL
Art. 6" :Aplicam-se ao Instrumentador Cirúrgico, ho
que couber, as normas constantes da Consolidação das Leis
·
do Trabalho e da Previdência Social.
Art. 7? O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 90 {noventa) dias Cantados da data de sua publicação.
Art. 89 Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
contrário.
Art. 9? Revogam-se as disposJç6es
(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 81, DE 1993
(N• 4.876/90, na casa de origem)
Inclui na interligação de bacias do Plano Nacional
de Viação, nas bacias dos rios Parnaíba -- Paraná,
a interligação Itumbiara -- Confluência dos rios Parnaíba Grande.

em

O Congresso Nacional decreta:
.
Art. 1o Fica ülc!t.iída na interligação de BaciaS do Plano
Nacional de Viação, aprovado pela Lei n\' 5.197, -de 10 de
setembro de 1973, a interligação abaixó:
·

Interli!!acão
Paranaiba-Paraná

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 80, DE 1993
(N9 938/91, na Casa de origem)
Obriga o poder público a publicar a lista dos devedores da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal
e de suas autarquias.
O COngresso Nacional decreta:
_
Art. lP O Poder Executivo da União, dos EStados, do
DistritO Federal e dos MurliCípios publicará, no primeiro dia
de cada mês, nos órgãos oficiaís- de_ imprensa, relação das
pessoas naturais e jurídicas com débito reg_ularmente inscrito
como dívida ativa das respectivas pessoas de direito público
ou de suas autarquias.
·
Art. 2"! Nos rnunicípióS-qt.ic não disf:)oriham de órgão
oficial de imprensa, a publicação far-se-á em jornal local;
não havendo jornal. em edital a ser afixado em lOCal aberto
ao público, na sede da prefeitura, por pelo menos 8 (oito)
dias.
·
Art. 3" A relação indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor c, sendo o caso, dos cc-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a
residência de uns c outros;

.
..
Trecho a Ser Tornado Nave!!ável
ltumbiara - Cahoeira Dourada
São Simão · Confluê-ncia dos Rios
Paranaiba Grande

Art. 2"! Esta Lei entra em viior na data de sua Publicação.

Art.

3~_

Revogam~se

as disposições em contrário.

(À Comissão de Serviços de Infra-Estrutura.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 82, DE 1993
(N• 4.436/89, na Casa de origem)
Denomina "Rota do Sol" a rodovia BR-453, no
Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1~ Fica denominada "Rota do Sol" a Rodovia
BR-453, no Estado do Rio Grande do Sul.
Ai:L 1<.> Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3n Revogam-se as disposições em contrário.

(À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE LEII.ÍA• CÂMARAN' 83, DE 1993
· (N• 2.860/92,-naCasa de orig.;m)
. :

Dá nova redaçâO a'o. =Jrt. zs'i. .d~ :Lei n" ·5.~~9, de
II de janeiro de 1973- Código .d~ Processo Çivil.
O Congresso Naciortài decretá:
_.
Art. 1• O art. 257 da Lei n' 5.869, & 11 de.janeiro ·
de 1973 - Código de Processo Civil,, passa a vigGrar Com
a seguinte redação;
' • ,- ,.. ' · ·"Art. _257. 'Será·extinto à fehú~'Sem júigamento
de méiító; quando, em trinta dias contados da apresentação da'J)etição em jU.ízb;, não fór dévldamente pre-pa· · · .-·
rado (art. 267, capUt, in-dso·xr):''; ''
.

'

'

'. ''

'

•

-' '. l

''.'

Art. 2~ ~ta lei entra em vigor na .data de_ sua, publicação.
Art .. 3", -ReVogam,-se a~ di:;posiçõe~ em' contrário.

LEGÍSLAÇÃO CITXI5A-'

LEI N' 5.869,.DE. i 1 DE JAN)O:Ijú) DE 1973
'
lbStitili 0 Código de Processo Civil.
O Presidente da República:
·-. -- ·
Faço saber que o Congresso Nacional decretae eu saciono

a seguinte lei:

·

-·. ·. · · · --

ijv:Ró t

· - · ~ -·· ,.

·-

_

-

Art. 267.
mérito:
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CAPÍTULO III
Da Extinção do Processo
Extingue~se o processo, Se-rn julgarneFttO do

· I - quando o juiz indeferir a petição inicial;
Vide art. 295.
II- quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano
por negligência d3:s partes:
III- quando, por não promover o~ atas e diligências
que lhe _competir, o autór abandonar a causa por mais de
30 (trinta) dias;
·
· ··
·· ·
· 'IV- quando se verificai a 'auSência de pressUpostos de
constituição e de desenvolvimentO válído e regular db processo;
V.~ quando o juiz acolher a alegação de pcrempção,
litispendência ou de ·coisa jUlgada;

VI -quando não concorrer qualquer das condições da
ação, cOmo a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes
e o interesse processual;
VII- pelo compromisso arbitral;· ·
· VIII- quando o autor desiStir· da ação;
IX- quando a ação foi considerada intransmissível por
disposição legal;
·

X- quando ocorrer confusão entre autor e réu~
XI- nos demais casos prescritos-neste Código.

Do Processó de ConhecuD.ento
· § 1~ O juiZ Ordenará, nos casos do.s n~ II e IIi, o arquiva.
TÍTULO V
meilto dOS autos, declarando a extinção do processo. se a
parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quaDos.Átos Processuais
CAPÍTULO VI
renta e oito) horas.
§ 2~ No caso do ,parágr~fo anteriof, quando, aç n'' II,
Da Distribuição e do Registro
Art. 251. TodoS os processos estão· sujeitos a regiStrÓ:
as partes pagarão proporcionalmente as custas e, quan.to ao
devendo ser distribuídos ,onde houver mé}:is de um ju"iz OU- - -n, III, o autor .s~rá condenado ao pagamento das despesas
__
.
e honorários de advogados (art. 28).
mais de um escrivão.
Art. 252. Será alternada a distribu)ção -entre jvízes e
§ 3" ·O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempO
escrivães. obedecendo a rigorosa igua~dade;
e grau de jurisdiç-ão, enquanto não proferida a sentença de
mérito, da maténa constante dos n"s IV, V e VI; todavia,
Art._ 253. DístribuirRse-ão por dependência os feitos de
o réu que a não alegar, na primeira oportunidade em que
qualquer natureza. quando se relacionarem, por conexão ou
continência, com outro já_ ajuizado.
__ ,__ _
lhe caiba falar nos autos, responderá pelas custas de retardaR
Parágrafo único. Havendo reconvenção ouinlervenção
menta.
de terceiro, o juiZ, de ofício, mandará proc.eder à respectiva
§ 4'-' Depois de decorrido o prazo para a resposta, o
""'
autor não poderá, sem o _consentimento do réu, dé.sistir da
anotação pelo distfibuidor.
Art. 254. É defeso .distribuir a petição não acampa~
ação.
--.
nhada do instrumcnto_do_mandato, salvo:·
A-rt. 268. Sa_lyo 0 disposto no art. 267, v, a ext_i~ção
I - se o requerente postular em causa própria;
do processo não _obsta a que o autor intente de novo a ação.
II- se a procuração estiver juriüi aoS autos principais;
A petição inicial, todavia. não será despachada sem a prova
III -no caso previsto no art. 37 ·
do pagamento ou do depósito das custas e honorários de advoArt-. 255. Q,-jtiii. de ofício ou a rCqli.eriiriento do inted
ressado, corrigirá o eira: ou a falta de distribuição,_ :oompen- ga o.
sando-a.
Parágrafo único. Se o autor q.er causa, por ~rés v~zcs_.,
Art. 256. A diStribuição poderá ser fiscalizada pela" parà extinção do processo pelo fundamento previsto no n" III
do artigo anterior, não poderá intentar nova ação contra o
te ou por se-u procurador.
Art. 257. se!â- cancelada a distribuição d_o feito que,
réu com o mesmo objeto, fiCando-lhe ressalvado, entretanto,
em 30 (trinta) dias, não for preparado no cartório em que
a possibilidade de alegar em defesa o seu direito.
deu entrada.
Art. 269. Extingue-se o_ processo com julgarneii.to de
mérito:
SEÇÃO II
I -quando o jUiZ acolher ou rejeita-r o PCdido do autor;
Do Valor da Causa
II- quando o réu reconhecer a procedência do pedido;
III- quando as partes transigirem;
IV- quando o juiz pronunciar a decadência ou- a presTITULO VI
crição;
Da Formação da Suspensão e da
V - quando o autor reunciar ao direito sobre que_ se
Extinção do Processo
~unda a ação. _
O

O~·

O

O~·

0

~·

0

~·

L~·-U ~H

.•

0

L~O.

O 0 O.CL.

O~~---~·-·-·~

O

O~~~~--~·

• • o"o O • • • O O

O O" O O O 0

O

·~~·O

O O

Maio de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sei;iió II)

Artigo com rcdação determinada pela Lei n"' 5.li25, de

outubro de 1973.

TíTULO VI!
Do Processo e do Procedimento

~-.:

~~ ~- "'~

J!retendendq_a notificaÇáq 9-as testemunhas,

as partes de.verão apresentar os respectivos róis até

-
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(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadani_a.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 84, DE 1993
(N• 2.495/92, na Casa de origem)
Altera a redação do art. 50 da Lei n~ 6.015,. de
31 de dezembro de )9,73, que dispõe sobre os registrOs
·
P!Íblicos, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
_
.
.
Art. 1·• O caput do art. 50 da Lei n• 6.0!5, de 31 .de
dezembro de 1973, passa a vigorar com a seguinteredação:
.. Art. 50 __ _Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro, no lugar_ern
que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência
dos pais, dentro do prazo de_ 15 (quinze) dias, que
será ampliado ~m até 3 _(três). meses. para os lugares
distantes mais de 30 (trinta) quilômetros da sede do
cartório."
·

15 (quinze) dias antes da ~udiÇncia, sob pena de precluSão do direitO "de requerer a .iqtimação ou a notificação
· das testemunhas .
§ 29 As partes deverão diligenciar sobre eventual
-. devolução de notificaçãO 'dãS teStéml.mKãs -arroladaS,
requerendo o q~.;Je for conveniente, no prazo de 5 (cinco) dias a ·contar da devolução, sob pena de serem
re,sponsabilizadas pela presença das mesmas na audiên.. cia~ _
_ . .
.: . .
.
. . § 39 As .testemunhas que, apesar de notificadas,
não companic'ere~ à audiêlú:ia, ~em motivO juStificado,
ficarão sujeitas a Condução coercitiva, além das penalidades previstas no art. 73q desta Consolidação."
Art. 2 9 Esta lei entra eni vigOi nã. ·data de sua publicação .
Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CiTADA. .
. ÇONSTit~Jii;:ÃO DA REPÚilLICÀ .
FEDERATIVA DO' BRASIL
-·TÍTULO Ü .
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO!
Dos Direitos e D.everes Individuais e Coletivos

Art. 2'-' Fica acrescentado ao art. 50 da Lei n" 6.015,
de 31 de dezembro de 1973, o seguinte parágrafo, riumerado
como § 1\', renurncrando-se os demais:
...... A~t ~. 5~ .. 'T~d~~. ~~~-. i·~~~i~· ·~~~~~~. ~-. i~i~. ~~~·-. ~ii~·t·t~Çã~
"Art. 50 ....................•••....... " ......... ··-~----- de_ qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos es§ 1\' Quando for diverso o lugar da residênda
trangeiros residente_s no País a inviolabilidade do direito a
dos pais, obs!.!rvar-se-á a ordem contida nos itens 1" vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade,
e2~doart.52.
--ncrs ·termos seguint~S.
' -·
.;.;_: __'i_cu••• • - • " • • " , , , " • , • - • , , • • • • " ' • , • • • , " , , ,

< ,·, . , , ' , , , •,, • • • , , , ~.,,h'',

•<,

L V -aos litígantes, em prOcesso jUdicial ou adminisArt. 3·' Esta lei entra em vigor Da data de sua publicação.
Art. 4'·' Revogam-se as disposições em Contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N'' 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências.
.
Art. 50. Os_nficiais do registro serão obrigados a satisfazer às exigências da legislação federal sobre aliStamento
e sorteio militar, sob as sanções nela estabelecidas.

. ........ ..... .............. ........................
','

-

'

,_

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

(À Comissão de Constituição, Justiça r: Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 85, DE 1993
(N• 2.303/91, na Casa de origem)
Dá nova redação ao art. 825 da Consolidação das
Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art.l" O art. 825 da ConSõlidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de 1" de maio de 1943,
passa a vigorar com a seguinte rcdação:
"Art. 825. As provas ·serão obrigatoriamente
produzidas na audiência inaugural, sendo responsabilidade das partes conduzir as suas testemunhas para
prestarem depoimento.

trativo·, e aos_ acusados em geral são assegurados o contradit~rio e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

····· ·· ········ ···············cA.'?iTüi:aiii ········ ········· .......... ··
DO Po<ler Judiciái-iO
SEÇÃOV
Dos Tribunais e Juízes do Trabalho
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho, conciliar e
julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores
e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da adminiStração pública di reta e indireta dos Municípios,
do Distrito Federal, dos Estados e da União, e, na f()rma
da leí, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho
bem como os litígios que tenham origem no cuiriprimento
de suas próprias sentenças, inclusive coletivas.
§ 1~ Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão
eleger árbitros.
§ 2" Recusando-se qualquer das partes à negociação ou
à arbitragem e facultado aos respectivos sindicatos ajuizar
dissídio coletivo podendo a Justiça do Trabalho estabelecer
normas e condições, respeitadas as disposições convencionais
e legais mínimas de proteção ao trabalho.

CONSOLIDAÇÃO DAS
LEIS DO TRABALHO
DECRETO-LEI W 5.452, DE 1' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho
O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o_art. 180 da Constituição, decreta:

Art. }9 Fica aprovada a COnsolidação das Leis do Trabalho; qne a- este decreto-lêi acompanha, .com as alterações
por ela introduzidas na legislação vigente.
Parágrafo único. Continuam em vigor·as disposições legais transitórias ou de cm·ergência, bem como as que não·
tenham aplicação em todo o território náci.~nal.
·
Art. 2'? o· presente decreto-lei entrará em vigor· em 10
de noVembr'o de 1943·..
o o

,l, ~O
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· SEÇAO lii
' .
De outras Penalidades·
•

.·.·-.-

CAPÍTULO II .. ' '
Do "prOCeSSo em Geràf •'"
•

'

SEÇÃOI
Dos Atos, Termos e Prazos
• • • • r • • • • • • • • • • • • • • • • • • "'-' • ••• n~·· ~ ...~ ... '

'I

O

PrQc~suais

••••• • • ~- • • "-"-'~ .,., •. ••,, .. ·• ~·,. ~·,,, •.

Ari .. 825_. As te~t.elliuDhas compar~cerão à audiência independentemente de notifiC"açãO ou intimação.-• • • • ...... ~ • ~-· • • •• • • • • • • " ~·• • p "-"

Do Conselho da República de Defesa. Naciona,l

~o ~onselho

SUBSEÇÃO I

o,:,l.~ ••• ,',,, ,- " ' ' ' ,', :,:,.; Jo ,:,: • •• ,,,,,! ...~·,(, ••• o·~' •• ,,,-,,.,;:..-.
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e

........

--···~····.·

Do Conselho da República

Art. 730.; Aquel~ 9.ue se recUsarem a depor como t~s
temunhas, ·sem motivo juStificado~ incorrerão na m·ulta de
1 (um) valor-çle-referêncla' ·a lO (dez) 'v'aldú:s-de-refer:êncüi
7
regí6tl~is.' _.- -_
~ ~:;~_:·
:_·~-:~·-~=

•

I5o "Poder Ex~~~tivo

················siii;'Ao·v--.. -----..

Da~ .P~naUdades
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Da organização dos Poderes
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Art. 90. Compete ao c"onselho-·aa-República pronuncia-r-se sobre:
I - intervenção federal, ·estado de _defesa e estado de

sítiO; ·
_ -- --- -_- ---:.---11- as questões relevantes parà a estabilidade 'ctas instituições democráticas.
§ 19 O Presidente da República poderá convocar Ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando
constar da pauta questão relacionada com o respectivo MiniStério.
§ 2 9 A lei regulará a organização e o funcionamento
do Conselho da República.- -. ·- ....................
.
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,(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidada'ni.a:),

. PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 86, DE 19!i3
(N9 2 •.19?/91,_ na Casa de o~igem)
Altera dispositivos da Lei n~ 8.041, de 5 de junho
de 1990, que dispõe sobre a organização e o funcionamento do Conselho da _República.

O Corigl-essó Nadorial decreta:
.
Art. 1' O art. Se âa Lei n" 8.041, de 5 de junho- de
1990, passa" a vigorar com a seguinte redução:
.. Art. s~ O Conselho da RCpública reunir-se-á
por convocação do Presidente da ~epúblici\ para pronunciar-se sobr~ as questões expressas no ato de sua
convocação. nos_ termos do art. 90 çia Constituição FederaL
§ 1'-' O Presidente da República prefixará o dia,
a hora e a pauta da reunião do Conselho, que serão
comunicados aos seus membros e publicados no Diário
Oficial da União.
,.
§ 2'·' As reuniões- dei- Conselho da República serão destinadas exclusivamente à apreciação das matérias constantes do ato de convocação.
§ 3" O Ministro de Estado convocado na forma
do § 1'' do art. 90 da Constituição Federal não terá
direitO a voto."
Art. 2" Esta lei- e-ntra em vígor na ·data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.

LEI N' 8.041, DE 5 DE JUNHO DE 1990
Dispõe sobre a organização e o funcionamento do
Conselho da Repúhlica.

O Presidente da República
Faço saber__que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
_' .....
Art. 1o O Conselho da República, órgão superiOr' de
consulta do Presidente d8. República, tem sua organiZação
e seu funcionamento estabelecidos ilesta Lei.
Art. 2° Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre:
I - intervenção federal, estado de defesa e estado de
sítio;
I I - as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.
Art. 3" O Conselho da República é presidido pelo Presidente da República e dele participam:
I - o Vice-Presidente da República;
I I - o Presidente da Câmara dos Deputados,
III- o Presidente do Senado Federal;
IV -os líderes da maioria e _da minoria na Câmara dos
Deputados. designados na forma regimental;
V- os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal, designG.dos na forma regimental;
VI - o Ministro da Justiça-;
VII- 6 (seis) cidadãos brasileiros natos, com mais de
35 (trinta e cinco, anos de idade, todos com mandato de
3 (três) anos, vedada a rec_o_ndução, sendo:
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a) 2 (dois) nomeados pt:!lo Presidente da Rcpúbliç:~; , ,
b) 2 (dois)' eleitos
Scin~çl9 Federal;
c) 2 (dois) eleitos pela Câmara dos Deputados.
§ J9 Nos impedimentos, por motivo de doença ou-ausência do País, dos membros referi'dos nos inCisos_ II a VI
deste artigo, serão c-dnvócados os que estiver-em no exercício
dos respectivos cargos ou funções.
§ 2o Os membros referidos no inciso VII deste artigo,
terão suplentes, com eles juntamente nomeados ou eleitos,
os quais serão convocados nas_situações preVístas no par-ágrafo
anterior.
- § 3"' O teropó- do mandato referido no inciso VII deste
artigo será contado a pâitir,da~ datã dà. pOsse do Conselheiro.§ 4' A participação no Conselho da República é considerada atividade relevante e não remunerada.
§ 59 A primeira nomeação dos memhros _do Conselho
a que se refere o inciso VII deste artigo d_everá ser realizada
até 30 (trinta) dias após a entrada em vigor desta Lei.
§ 6~ Até 15 (quinze) dias antes do término do mandato
dos Conselheiros a que se refere o inciso Vll deste artigo,
a Presidência da República e cada umas_ das Casas do-Conw
gresso Nacional farão publicar, respectivamente, o_n6nie dos_
cidadãos a serem nomeados e os eleitos para o Conselho da
República.
·Art~ 49 Incumbe à .Secretaria-Geral da Presidência da
República prestar apoio administrativo ao Conselho da República, cabendo ao Secretário~Geral da Presidência da República secretariar-lhe as-atividades.
Art. 5" O COns.elho da República reunir-se-á por con_
vocação do Presidente da República.
Parágrafo único_. O _MiníStro de Estado convocado na
forma do § }9 do art. 90 da Conslitufção ·Federal não terá
direito a voto.
Art. 6n As reuniões do Conselho da República serão
realizadas com o comparecimento da maioria dos Conselheiros.
Art. 7n O Cónselho da RepúbHca-podcrá requisitar de
órgãos e l'ntidades públicas as informaÇQ_cs e estUdoS que se
fizerem nec_essários ão exercício de suas atribuições.
Art. 89 Esta lei entra Cm vigOr riã.- d"ata de sua publicação.
Art. 9'-' Revogam-se-as disposições cm cOntrário.
(À Comissão de Constfrui'Ção, Justiça r Cidadiinia.)

pelo

e

.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 87, DE 1993
(N' 2.162/91, na Casa de origem)
Denomina "Rodovia José Francisco de Sousa" o
trecho federal da BR-230 que liga as cidades de Sousa
-- e Cajazeiras, no Estado da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'-' Fica denominado "Rodovia José FranciScO de
Sousa" o trecho da rodovia federal BR-230 cOmprecndidó
entre as cidades de Sou_sa e Cajázeiras, no Estado da Paraíba.
Art. 2'-' Esta lei entre em vig-or ·na data de sua publicação.
Art. 3~' Revogam-se as_ dispos-iÇões _cm contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.454, DE 24 DE OUTUBRO DE 1977
Dispõe sobre a denominação de logradouros, obras
serviços, e monumentos públicos, e dá outras providências.

o_ Presidente da República,
_Faço. saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a_ seguinte lei.
·
·
Art. 1'~ É proibido, em tOdo o território" nitcional, atrib!J.ir nome de pes·soa viva a bem público ou às pessoas jurídicas
da administração iildireta.
_Art. 2o É igualmente vedada a inscrição dos nomes de
autoridades ou administradores em placas indicadoras de
obras ou em veículo de propriedade ou a serviço da Administração Pública direta ou in:direta.
Art. 3" As proibiçõ€:5: ·const3rlies desta lei são aplicáveis
às _entidade_s que, a qualquer título, recebam subvenção ou
auxílio dos cofres públicos -federais.
Art. 49 A infração ao disposto nesta lei acarretará aos
responsáveis a perda do cargo oU funçãcr pública que· exercerem, e, no caso do artigo 3" a_ suspensão da subvenção ou
auxílio.
Art 59 Está lei entra e_rri vfgor na- data de Sua p~blicação,'revogada asõi~posições em conl:rá_rio._· __
: ._ ,
=='Brasília, 24 de· 6uúibfo de 1977;_ 15Ó" da lndependéncia
·e 89• da República ERNESTO GEISEL, Armando FaiÇão.:
LEI N' 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979
Dispõe sobre a denominação de vias e estações terminais do Plano Naciona_l de Viaç;io, e dá outras providências.

O Presidente da ~República,
Faço saber que o Congresso Nacion-al decreta e eu sanciono- a -seguinte lei. do artigo 39 a sUSp-tmsão da subvenção ou
auxílio.
-- ·
_
Art. 1" As estações terminais, obras de arte ou tre_chos
de Via âO Sisterita_nacional de transporte tefão a denominaçãO
das localidades em que se encontrem, cruzem ou interliguem,
consoante a nomenclatura estabelecida pelo Plano Nacional
·
.
de Viação.
Parágrafo único. Na execuç_ão do disposto neste artigo
será ouvido, previamente, em Cada caso, o órgão ãdministrativo competente.
Art. 2~ Mediante. lei especial, e observadaa regra estabeleCida no.artigo anterior: 1.ima ·es·taçãO terminal, obrà de
arte ou trecho de_via poderá ter, supletivamente, a designação
de Urri fato histórico ou de nome de pessoa falecida que haja
prestado relevante serviço à Nação ou à humanidade.
Art. 3'-' São mantida:; a:; denominações de estações terminais, obras de arte e trechos. de via aprovadas por lei.
Art. 4\' O póder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de noventa dias, estahelecendo, inclusive, o início de
sua execução.
Art. S Es_t~ lei entra em vigor-na dat.a de __sua pub\i-.
cação.
Art. 6" Revogam-se as disposições em COntfãfici.
Brasflia, 27 de agosto _de 1979: 158•' da Independência
e 1J1• da República. - JOAO FIGUEIREDO - Eliseu Resende.
_(A COmiss&O de Educação.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 88, DE 1993
(N' L 733/91, na Casa de origem)
Fixa a jornada de trabalho dos profissionais Fisiote-

rapeuta e Terapeuta Ocupacional.
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O Congresso Nacional de_creta:
_
Art. l'! Os profíSSiOõals "FisiõferápcUta e Te6q>êi.tta·
Ocupacional ficai'ão sujeitos à prestação rn.áximã de 30 ((rlitfa)
horas semanais de trabalho.
Art. 2n Esta lei cntr~ em vigor na d:ata de sua publícação.
Art. 3"

Revogam-se_ as _disposições_e~ contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
. PROJETO DE LEI N• 938,
DE 13 DE OUTUBRO DEJ969
Provê sobre as profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, e dá outras provid~ncias.
.

Os Ministros da Marinha .de Guerra, do ExércitO e _da
Aeronáutica Militar, usando das atribuições_ que lhes confere
o arL 1' do Ato Institucional n' 12, de 31 de agosto de 1969,
combmado com o § 1o do art. 2'-' do Ato InstituCional n\' 5
de 13 de dezembro de 1968, decretam:
'
'
Art. 1o É assegurado o exercício das profissões de fisioterap-euta e terapeuta ocupacional, observado o disposto no
presente Decreto-Lei.
. Art. 2~ O fiSicotCrapcuta c o terapéütà ôcupacional,
diplomados por escolas e cursos reconhecidos, são profissionaiS de nível superior.
Art. 3~ É atividad.e privativa do fisioterapeUta executar
. métodos e técnicas fisioterápicos com a fínalidade de restaurar,
desenvolver e conservar a capacidade fíSica Uo paciente.
Art. 4o É atividade privativa do terapeuta ocupadonal
executar métodos e técnicas-tcrapêufiCãs--e--recre_acionais com
a finalidade de restaurar, desenvolver c conservar a capacídade
__
mental do paciente. Art. 5o Os piofisS:rónais de que tratam os arts. 3o e 4"
poderão, ainda, no campo de atividades específicas de cada
um:
I - dirigir serviços em órgãos c estabelec:imcntos-públicos
ou particulare_s, ou assessorá~ los tecnicamcó.ie;· ·
II - exercer o magistério ·nas disClplírias de formação
básica ou profissional, de nível superior ou médio;
III - supcrvisiO_õar" profissiorlais· e alunos em trabalhos
técniCOs e práticos.
Art. 6~ Os profissionais de que trata o presente Decreto-Lei, diplomados por escolas estrangeiras devidamente reconhecidas no país de origem, poderão revalidar seus diplomas.
Art. 7" Os diplomas conferidos pelas escolas ou cursos
a que se refere o art. 2o deverão ser registrados no órgão
competente do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 8~ Os portadores de diplomas expedidos até a data
da publicação do presente Decreto-Lei, por escolas ou cursos
reconhecidos, terão seus direitos assegurados, desde que requeiram, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o respectivo
registrO, observado, quando _for o caso, o disposto no final
do art. 6•
.
Art. 9~ É assegurado~- ã qUa\q~er erltid3de pública -o-u
privada que mantenha cursos de fisioterapia ou de terapia
ocupacíonal, o direito de requerer seu reconhecimento, dentro
do prazo de 120 (cento e vinte) di~s. a partir da data da
publicação do presente Decreto-Lei. . _ ·-- _ . __ ____ _
Art. 10. Todos aqueles que, até a data da publicação
do presente Decreto-Lei, exerçam sem habilitação profissional, em serviço público, atividadcs de_ que cogita o art. 1"
serão mantidos nos níveís-fUriCiOnãís-qi.ü:·-ocU.patn e poderão

ter as denominações de auxiliar de_ fisioterapia c auxiliar Jc
terapia ocupaé:ional, se obtiVerem· certifiCado em cxãme de
suficit':ncía.
_ § 1" O disposto no arÜgO é extensivo:-n.o que couber,
aos que, em idênticas COndições c sob qualquer vínculo _cmprcgatício,_ exerçam suas atividade_s em ~ospitais- c tlíriicas particulares.
· · · · ·- · ·
··
§ 2'' A Diretoria do Ensino Superior do Mini"stério da
Educação e Cultura promoverá a realização. junto às instituições universitárias competentes, dos exames de suficiência
a- que se refere este artigo.
- Art. 11. Ao órgão competente do MiniStério'i da Saúde
caberá fiscalizar, em todo o território nacio'hal, diretamentc
ou através das repartições sanitáriaS corigêneres dos Estados,
Distrito Federal ou Territórios; o exercício ·âas profissões dC
que trata o presente DecretoRLei.
Art. 12. O Grupo da Confederação Nacional das Profissões Liberais, constante do Quadro de Atividades e Profissões, anexo à Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado
pelo Decreto-Lei n" 5._452 (),de 1~' de maio d~ 1943, é acrescido
das categorias profissionais de físioterapeuta, terapeuta Otupacional, auxiliar de fisioterapia e ·aUXiliar de terapia ocupacional.
Art. 13. O presente Decreto-Lei entrará em vigor na
datã. de sua publicação, revogandoRse as disposições em conR
- trário.
Augusto Hamann Rademaker GrüneWald Lyra Tavares - Márcio de Souza e Mello.

Aurélio de

DECRETO LEI W 938, DE 13 DE OUTUBRO DE 1969
Provê sobre as profissões de Fisioterapia e Terapeuta Ocupacional, e dá outras providências.

(Publicado no Diário Oficial 14 de outubro de 1969).

Seção I -

Parte I, de

Retificação

Na página n~ 8.658, 2~ coluna, no art. 5", onde se lê:
no campo atividades ...
Leia-se:
... no campo de atividades ...
Nos itens I e II do mesmo artigo, onde se lê, respectiR
vamente:
I - Igir serviços em ...
II - Roer o magistériO nas disciplinas ...
Leia-se: ·
I - Dirigir serviços em... _. .__
II - ExerCer o magistério nas disdplinas ...
__
_ -- ~
No art. 8°, onde se lê:
Art. 8" O portadores de ... até a da publicação do ...
de 120 (cento e vfnte) respectivO registro ... Leia-se:
Art. 89 Os portadores de ... até a data da publicação
do ... de 120 (centeo e vinte) dias, o respectivo registro ...
Na 3a coluna, no art. 10, onde· se lê:
... do presente Decreto-lei, exerçam ser habilitação profisSiOnal, ... em exame de ciência. - Leia-se:
... do presente DecretoRlei, exerçam sem habilitação profissional, ... em exame de suficiência.
No.: ã.fts. 11 e--12, onde se lê, respectivamente:
Art. 11 ... ou através da repartições ...
Art. 12. Consolidação Leis do Trabalho.
Leia-se:
• r•
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Art. 11. .. ou atrav_és das

r~partiçÇes...

.

Art. 12.... C.ons0 liqaçãQ d~s J,.~is do Tra.ball,o ...
LEI N' 7.218, DE 19 DE SETEMBRO DE .1984
·Attér3 a ,eStrutura e d.enomióaÇão da Categorh
Funcional de TécriicO em Reabiliiação, do Gi'upo~Ou
tras Atividades de Nível Superior, e dá outras provi~
dências.
O Piesidente da República- Faço saber que o Congress.o
Nacional decreta e. eu sanciono a seguinte Lei:
Art. V A Categoria Funcionaldc TéCriiOO em Reabilitação, có.digo NS-906ou LT-NS-906, do Grupo-Outras Aliví- ·
dades.de Nível Superior, a qu~ se refere -aLei nO:• 5.645, -d~
10 de, dezembro de ~970, passa a denominar-se_Terapeuta
Ocupaciãnal, conse_rvada o_ mesmo códígo, com a alteração
da estrutura, na forma constante do anexo desta LeL
Parágrafo único_. O preenchimento dos cargos ou empregos da classe especial e das in~e~rn1ediáriaS _da Caféfiorià Furl~ cioinal de Terepeuta Ocupaciõnal fãr:se:á -me=diã.O.Te_-progressão funcional ou ·outra$ ,for:mas legais de provimento.

a
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Art. 2~ Os servidores atualmente posicionados nas referências NS-1 a NS-4 ficam autOmaticamente localizados na
réferélcia NS-5, iníCi"al da cla'sse A.
.
' .Ait. 3~_ Os servidores alcançados_ pelo díspóSto nesta .
Lei serão posicionados nas novas clasSes, mantídas as atuais
referênciaS_ de vehcirnentó oU saláriOs~ ressalvado o disposto
no art. 2Q desta Lei.
Art. 4~ · A nova estrutura não prejudic3rá a tramitação
e a solução de pedidos de transfer_ência e movimentação de
servidores, apresentados até a da;t~ de -yigência desta Lei.
AI):. 59 A .despesa com a execução desta Lei correrá
à conta das dotações próprias do Orçamento da_ União e das
autarquias federais~
Art. 6" Está 'Lei, incluindó os Seus efeitos financeiros,
entra em vigor na da_ta de s_ua pu~l~cação:
Art. 7" Revogam-se as dispOsições, em ·contráriO.
Brasília, 19 de seíembr9 de 1984; 163' da lndepcndénda
e 96° da República. - JOAO FIGUEIREDO, lbrahim AbiAckel.
··
·

ANEXO
(Art. 1' da Lei n" 7.218, de 19 de setembro de 1984)
Grupo
outras Atividades _.
de Nível Superior
(NS-900 OU LT'NS-900)

Categoria
Funcional
Terapeuta OcUj>acional

..

.

.
..

Código
NS-906ou
LT-NS-906

..

(A Com1ssao·de
Assuntos Soczazs.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 89, DE 1993
(N•1.497/91, na Casa de origem)
Institui, em todo o território nacional, a notificação
compulsória para os casos de intoxicação humana por
produtos c substâncias químicas ou agentes biológicos,
que tenham recebido atendimento hospitalar ou ambula~
torial e dá outras providências.
O Congresso Nacióiüil decreta:
_
_
Art. 19 Fica instituída, em todo o territófio nacional,
a notificação ·compulsória para os casos de intoxicação humana
por produtos_e substâncias ou agentes biológico!:. de uso industrial, domissanitáriO, agrícola e em atividade de saúde pública,
que tenham recebido atendimento hospitalar ou ambulatorial.
§ 19 O órgão fedc~al competente elaborará formulário
própriO para regisfro -dos casos de intoxicação humana, encaminhando-o às Secretarias de S&.úde Estaduais- para distribuiç-ão gratuita às instituições públicas e privadas de saúde.
§ 2~' O formuláriO a que se refere o-parágrafo anterio-r
deverá ser preenchido e assinado por profissional de saúde,
de nível superior, devidamente habilitado e_ registrado em
Conselho Profissional.
§ 3~' Após preenchido e devidamente a_ssinad.o pelo profissional de saúde, o formulário deverá ser encaminhado, no
prazo máximo de 30 (trin.ta) dias, ao órgão federal competente.
Art. _29 Cabe ao órgão federal competente, além da elaboração do formulário, o esclarecim_e_nto às. redes púhlica e

Referência de Vencimentos
Classe Esp.
Classe C·
Classe- B
Classe A

NS-22 a 25
NS-17 a 21
NS-12a16
NS-Sall

.

privada de saúde sobre_o preenchfmento -do -fOrmulário e o
tratamento estatístico dos casos de intoxiCação Ocoiridos nas
Unidades da Federação.
Art. 3~' Compete ao Sistema Úníco de Saúde, por meio
de seus órgãos diretivos, em cada esfera de Governo, exercer
a fiscalização do ~umprimento do disposto nesta lei.
Art. 4~' O Poder Executivo regulamentará o disposto
nesta lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação, dispondo, entre outros assuntos, sobre_ a aplicação das
penalidades administrativãs cabíveis nO se-1,1 -Qescumprimento
e sobre a alocação de- recursos necessários ã sua viabilização.
Art. 5? Esta lei entra em vigot na data de sua publicação.
Art. 6~ Revogamse as disposições em contrário.
(À Comissão ode Assuntos Sociais.)
PROJETO DE LEI DÂ CÂMARA N' 90, DE 1993
(N~ 1.319/91, na Casa de origem)
-Denomina "Wilson Rosado de Sá" a Avenida de
Contorno (1:2,5 km), trecho da BR-304, no município
de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.
O__Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica denominada "Wilson Rosado de Sá" a
A vendia de Contorno, trecho da BR-304, município de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.
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Esta lei entra em vigor na ·data de sua publiw

ca:ção. · - · ·
Art. 39 Revoga-se as disposições em contrário.

(A

ComissãO âe Eduçação.).

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 91, DE 1993
(N' 1.230/91, na Casa de origem)
Dispõe sobre a alienação de bens imóveis da União
a Estados e Municipios
O CongressO-NãCional decreta:
Art. 19 Fíca o Poder Executiv-o autOrizado a proceder
à alienação a Estados e Municípios, a título gratuíto, dos
bens imóveis da União de que trata esta lei.
§ 19 Serão_objeto de doação os_bens imóveis que foram

adquiridos de Estados e Municípios, a títúlo ".gratiiito, e cuja
utilização esteja contrariai1Qo a finalidade" de sua destinação
original. . _ _
.
_,. ,
§ 29 Não 'se aplica o disposto ·no parágrafo anterior
quando a utilização, embora com desvio, se preste ao Serviço
Público.
§ 3" Serão, igUalmente, objeto de doação os bens imóveis que foram adquiridos de Estados e Mun_icípios, a título
gratuito, e que se encontrem sem qualquer utilização.
§ 49 Não se aplica o disposto neste artigo aos imóveis
que se encontram sob a jurisdição dos Ministériàs Militares.
Art. 2" A alienação dependerá da iniciativa do ente do- natário~ da qual constará a descrição individuada do bem solicitado.
Art. 3"' Caberá ao Poder Executivo realizar· o levantamento, de acordo com a solicitaçao, a fím de verificar se
o bem a ser alienado atende ao disposto no art. 1"
Art. 4~ Do ãtó de_ doação constarão todas as benfeitorias introduzidas no bem imóvel, independentemente de
qualquer indenização.
Art. 59 Os bens imóveis a serem alienados serão previa- mente avaliados pelo Poder EXecutivo.
Art. 6" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário.
(À Comissão-de Constituiçãô, Justiça ê Ciàiúliiiúa.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 92, DE 1993
(N• 2.989/92, na Casa de origem)
(De iiliciativa do Presidente da República)
Autoriza a reversão ao Município de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, do terreno que menciona.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' Fica o Poder Executivo autorizado_a promover
a reversão ao MunicípiO de Florianópolis, Estado de Santa
Catarina, do terreno com a área de 9.626,50m2 (nove mil,
seiscentos e vinte e seis metros e cinqüéhta decfrnetros quadrados), situado na Rua Felipe Schmidt, naquele Município, doado à União Federal por intermédio da Lei Municipal n~ 2.192,
de 27 de dezembro de 1984, e do Decreto Municipal n9 12,
de 4 de fevereiro de 1987, bem como do Conti-a to de Doação
lavrado em 19 de dezembro de 1988, às fls. 36-; a 38-v, no
livro n9 4 - Termos Diversos e Escrituras ...:..... da Delegacia
do Patrimóriio da União no Estado de Santa Catarina, Registro n"' 1, na matrícula 26._345, do Cartório de 19 Ofício" de
Registro de Imóveis da Comarca de Florianópolis, Estado
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de Santa Catarina, em 14 de fevereiro de 1989,_ de aCOrdo
com os elementos ,co·nstantes-_do Process_o MF n~
10768.001378/90-13.
Art. 29 Esta lei en~ra em vig'?r na data de sua publicação.
MENSAGEM N' 206, DE 1992
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado de
Economia, Fazenda e Planejamento, o texto do projeto de
lei que "Autoriza a reversão ao Município de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, do terreno que menciona''.
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1992. -Fernando Collor
de Mello.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 143, MEFP, DE 22 DE
MAIO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE ESTA-.
DO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO, INTERINO.
Excelentíssimo Senhor Presidente d3. Rej:>ública.
Submeto à consideração de.VossaExc!!lência o anexo
Projeto de Mensagem ao Congresso Nacional, acompanhadode AnteP.rojeto de Lei, pertinentes à reversão ao Município
de Florianopólis, ·Estado de Santa Catarina, de terreno com
-área de 9.626,50m2 , situado na RUa Felipe Schmidt, naquele
Município.
2. -Incorporado ao património da União, após aceita pela
Procuradoria da Fazenda Nacional a Ooação autorizada pela
Lei Municipal n' 2.192, de 27 de dezembro de 1984, e pelo
Decreto Municipal n9 12, de 4 de fevereiro de 1987, o imóvel,
antes destinado à edificação de sede_ dos órgãos do extinto
Ministério da Fazenda em Florianópolis, não tem, hoje, previsão de aproveitamento com aquela finalidade.
3. Isto porque o imóvel fora doado à União, no intuito
de compensá-la da impossibilidade de edificilr eni. terreno próprio a sede dos seus órgãos fazendários, à vista de óbices
legislativos concernentes às posturas muniCipais relativas à
-sua localização.
4. Superados os impedimentos antes existentes, medi3nte a edição de legislação permissiva, foram mantidos entendimentos entre órgãos do MinistériO da EConOiriia; Fizeitdae Planejamento e da Municipalidade, resultando no juízo favorável à conveniência da reversão que ora se propõe.
5. A autorização legislativa, Senhor Presidente, apresenta-se como a única alternativa jurídica à viabilidade da reversão, que conta com a aQuiescência do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento e da Comissão de Reforma Patrimonial, e que contemple a melhor alternativa política à pendência
dominial, possibilitando o efetivo aproveitamento público do
imóvel.
Respeitosamente. - Luiz Antônio Andrade Gonçalves,
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, Interino.
(À Comissão de Const{!.Uifqo, Justiça e Çi~dadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 93, DE 1993
(N• 1.. 116/91, na Casa de origem)
Modifica a redação do art. 193 da- ConsolidãÇãO
das Leis do Trabalho.
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O CongreSsO Nacional decreta:
Art. I' O art. 193 da Consolidação da Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 19 de !lla_io de 1943,
passa a vigorar com a seguinte redação:
·
"Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas·, na forma da regulamentação aprovada pelo MinistériO do Trabalho, aquelas que, por
sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o
contato pennanente com inflamáveiS, explosivos e serviços com energia elétrica em condições de. cisco acentuado.''
Art. 29 Esta lei entra em vigór na cfata ·de sua publi-.
cação.
Art. 3~> Revogini-se as disposições em Cb'ntrárió.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N' 5.452, DE I' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

TíTULO II
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

................................................................................
CAPÍTULO V
Da Segurança e da Medicina do Trabalho

SEÇÁOXI!l.
Das Atividades Insalubres ou Perigosas
Art. 193. São consíderadas atividades ou operações perigosas, na forma de regulamentação aprovada pelo Ministério
do Trabalho e da Previdéncia Social, aquelas qüe, por sua
natureza ou·métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco
acentuado.
§ 19 O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trífita por centó)
sobre o salário sem os acréscimos -resultantes de gratificaçõe.s,
prêmios ou participações nos lucros da empresa.
§ 2~' O empregado poderá optar pelo adiciOnal de insalubridade que porventura lhe seja devido.
(À Comissão de Assflntos Sociais.)

PARECER
PARECER N• 137, DE 1993
Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre as Emendas de Plenário oferecidas ao Projeto de Lei do Senado
n~ 327, de 1991, que "Dispõe sobre a participação dos
empregados na direção das sociedades. de economia l]lista e empresas públicas vinculadas à União".
Relator: Senador Beni Veras
O Projeto de Lei do Senado n~ 327, de 1991, ementado
à epígrafe, de autoria do eminente Senador Fernando Henri-

que Cardoso, havia sido aprovado, por decisão terminativa
desta Comissão, e"in 12 de dezembro de 1991, consoante Parecern' 532, de 1991 (fls. 5-7).
.
Entretanto, à vista do Recurso n' 2, de 1992 (fls. 10),
i:Oterposto nos termos dos§§ 4\"' e 5\"' do artigo 91 do Regimento
Interno, foram ap~esentadas quatro Emendas perante a Mesa
.
(RI. art. 235, II, e). .
Cumpfe-nos·, ·pois, examíná-las.
II

A Emenda n9 1 (aditiva), de 3utoria do preclaro Senador
Marco Maciel, pretende acrescentar· um parágrafo único ao
artigo 19 do Projeto de Lei, excluindo do nele di.sposto.as
empresas públiCaS 'e_ as sociedades da economia· mista Viilculadas aos MinistériOs Militares.
Na justifiCàÇãO, alega-se que essas empresas,
"( ... ) dada a sua destinação bélica, têm íntima
_ligação com a Segurança Nacional, não sendo desejável
que possíveis influências decorrentes da atividade sindical, ou·até. mesmo, da política partidária. sejam a elas
levadas. n- Efe.tivamente- conSQa·nte argumento do próprio Autordo Projeto, lembrado agora pelo Autor da Emenda - .. o art.
79, inciso XI, da ConstituiçãO· pr"ecbniza que a participação
dos empregados na gestão da empresa deva ser adotada exc.epcionalmente e não como regra geral.
A· v·'ista ·dos ·inotivos dédiD-<idOs, entefldemos, também,
que tais empresas vinculadas aos Ministérios Militares devem
ser desobrigadas de manter em suas diretorias representação
dos seus empregados. Assim, somos pelo acolhimento dessa
Emenda.
As outras três Emendas são de autoria do preclaro Senador Magno Bacelar.
A Emenda n 9 2 (modificativa) visa a alterar a redação
do_~rtlgo ;39 do Projeto, de nlodo que a integração do empre. gado na direção da empresa se faça - não para qualquer
cargo que se vagar a partir da publicação da Lei, mas "( ... )
para cargo especificamente criado para tal fim, na condição
de.diretor representante dos funcióilários".
..
Na justifiCaç1io, alega~se que, a ser mantida a redação
orígina1,.. 0 diretõr eleito pelo corpo funcional se ocuparia,
apenas, de uma área específica, ·o que iria de encontro aosobjetivos maioreS da proposição. No que, a nosso ver, tem
razão. Pelo acolhimento, pois, dessa Emenda.
A Emenda n' 3 (modificativa) altera a redação do artigo
4 9 do Projeto, de molde a que essas empresas do setor público
-ao invés de, facultativamente, acrescerem aos respectivos
quadros de diretoria os cargos necessários ao cumprimento
. da Lei-''( ... ) deverão criar cargos específicos em suas diretorias necessários ao cumprimento desta Lei( ... )".
Assiste, ainda uma vez, razão ao ilustre Proponente dessa
Emenda, ao ponderar que a facultatividade da criação de
cargos específicos para a repres-en-tação, iristitucionalmente
reconhecida, dos empregados nas diretorias seria âe todo aos
objetivos pretendidos da co~gestão de tais empresas~ Pelo seu
acolhimento.
A Emenda n' 4 (modificativa) propõe alterar o prazo,
previsto no artigo 6~>, para que o Executivo regulamente essa
Lei, dispondo, inclusive, sobre a forma de fiscalização de
seu cumprimento: noventa dias. em vez de sessenta.
Alega-se, com razão, que:
"O prazo originãlmente proposto ( ... ) parece por
demais exíguo, haja vista as endi"ril,es l.rriplicações jurídi~
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co-adminishã.tívãs resUffaiites- daS_-ili.Odificações_ introduzidas( ... ), bem como as difiCuldades de ordem técnico-operacionais de implementação do citado dispositivo legal. ..
Pelo seu acolhimento~

III

Em -face- do exposto, e em conclusão; somos pela aprovação total das quatro Emendas de Plenário ofereCidas ao
Projeto de Lei do Senado n' 327, de 1991.
· ··
Sala das Comissões, 29 de abril de 1993 . ....,...,AJmir Gabriel,-

Presidente eventual - Beni Veras, Relator- Jonas Pinheiro
-- Pedro Teixeira - Cid Sabóia de Carv8.1ho.- Juvêncio
Dias - Francisco Rollemberg - Saldanha Derzi - Lucídio
Portella - Carlos Patrocínio - Dirceu Carneiro - Ney Suas-

NAciONAL (Seção IÍ)
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t~nto prejuízo têm trazido à nossa economia -e à ímã.ge-m de
nossa'riacionalidade. ___ . _
· Sala das Sessõés, '7 de maio de 1993 . ...:. Ney Suassuna.
-_o

•

. . rA CQrnissã.~ t{e -Çp~stÚuiç(io, J;;;,iiç~· e. Cúadan·i~

. --decisão _terminativa.).
O SR. PRESIDENTE (Chagas RodriguesY.:... lTprojeto
lido _será publicado e remetido à comiSsãõ competei-úe.
O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder:.

o SR. PRESiuENTE (Chagas Rodrigues
a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.

r'- Concedo

O SR. MAURo'BENEVÍOES (PhlDB-;-- CE·. 1..omo Lí·
der, ·prOnu-ncia o·segu'inte discurso. Sem reviSão' do o(ador.)
-Sr. Presidente,' Srs. Senadores, oéupo -à Íriburia do Senado
suna - Garibaldi Alves Filho - Lavoisier Maia - César
na sessão de hoje, a firil de alertar os Srs. Senadores integr3nDias.
tes desta Casa para a ne-cessidade imperi-osa, inadiável mesmo,
de se processar, já sem qualquer protelação, o exame para
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe·
di~cllss~o e_ votaç_ão do Prpje-tO de Ref,o,rrriá Elei_tOral ~ ):i~rti
diente lido vai à publicação.
dária.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1~
. ~ecorde-se qué a Câm'ai-3. dos DeputadoS, após um Icirigo
Secretário. - -- período de tramitação, deliberou sObre a matéria, enviando
É lido_o seguinte
o pfOjeto pára exarile dO Seriado Federal.
Chegando a esta Casa,.no âmbitO da Comissão de ConstiPROJETO DE LEI DO SENADO N• 54, DE 1993
tuição, Justiça e Cidadania, o referido projetO foi distribuído
ao Senador José Fogaça, que, durante 60 dias, se debruçou
Estabelece normas a serem observadas para os caninfatigavelmente sobre a proposição, elaborando um Sllbstididatos a cargos públicos eletivos de Presidente e Vicetutivo em que aproveita grande parte do projeto originário
Presidente da República, Governador e Vice-Governada Câmara e faz algumas modificaÇões que, a seu juízo, melhodor de Estado e Prefeitos e Vice-Prefeitos Municipais
rarão substancialmente a redaçâo substitutiva·.e dá outras providências.
Ora, Sr. Presidente,_cm 1994_, vão ser realizadas _eleições
Clll todQ o P_aís para Presidente da República, para Governa-.
O COngresso NaCionàldecreta:
_
__
dores, para Senadores, para Deputados Federais e para DepuArt. 11> Os candidatos ã cargos públicos eletivos de Pretados E.staduais, e não haveria sentido_que admitíssemos a
sidente e Vice-Prcsidente da República, GOVern-adOr" e vrce.:
procrastinação de uma votação que está sendo reclamada não
Governador de Esfado, Prefeito e Vice-Prt:~felto Municipal
apenas pela classe política, mas pela própria sociedade brasisão obrigados a apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral leira, que gostará de ver definidas aquelas normas que disciplie à Receita Federal a relaÇão nominal das pessoas _contratadas
narão a realização do pleito e o funcionamento das agremíapara sua assesso.da de campanha, sem prejUízo de outras exi~
ções partidárias.
gências constantes da Lei Eleitoral.
·
Em razão disso, na noite de ontem, mantivemos uin longo
entendimento. O Líder do PMDB na Câmara, Deputado GeParágrafo único. Para o cumprimento do disposto neste
nebaldo_ Correia, e eu, com vistas a articularmos uma mOviartigo consideram-se AssessQrcs de Campanha os Coordementação neste caso, que seria nO_ âmbito do Senado, para
nadores, Tesoureiros e Assessores de Primeiro Nível do candique urgcnciássemos a apreciação dessa matéria, embora recodato.
nheçamos que pela sua complexidade 11ão poderíamos favoreArt. 29 Em caso de candidato eleito, a Receita Federal
cê-la com o rito regimental da urgência. Mas, mesmo sem
deverá, a cada ano fiscal, comparar suas declarações de renda,
a urgência formalizada através do requerimento, é indispenbem corno a dos componentes da assessoria de campanha,
sável que as lideranças de todas as bancadas se congreguem
com as declarações in:ichiis, de forma a avaliar a evolução
__ iniediatamente para um exame em torno do Projeto José Fogade_se_us respectivos patrimónios.
ça, sem prejuízo de_ que admitíSsemos também aqui, mesmo
Parágrafo único. A Receita Federal poderá, também,
em caráter informal, a participação de Deputados, a fim de
comparar as declarações de renda de quaisquer pessoas que
que <1s modificações porventura ocorridas no Senado já tiVesmantenham vínculos com ·o titular do cargo executivo, em
sem, quando o projeto chegar à Câniara dos De_putados, o
caso de denUncias.
apoio daquela Casa Legislativa.---Art. 3" Esta Lei entra em vigor na data de Sua publiProntifiquei-me Oátem a trãnsmitir a_V. Ex~ e às liderancação.
ças partidárias do Senado Federal esse apelo veemente, no
Art. 4'-' Revogam-se as disposições cm con!rário.
sentido de que diligenciássemos, efetivamente, o_ estudo do
Substitutivo José Fogaça, para garantir o exame dessa matéria,
Justificação
se possível, ainda no mês de maio, para que até 30 de junho
Os constantes escândalos político/financeiros ocorridos
-como o projeto será. naturalmente, modificado no Senado
em nosso Paísnos últimos tempos nos levam a tomar medidas
Federal - possa a Câmara dos Deputados de_cidir também
profifáticas que -previnam e -Obstaculizem taiS ocorrências, que
essa importante matéria.
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Sr. Presidente, o Substitutivo José Fogaça a esse Projeto
de Lei da Câmara n"' 156, de 1992, está sendo distribUídO
e já o foi IlO âmbito. da Bancada do PM_DB. Acredito que
o Gabinete do Senador José Fogaça já providenciou a remess~
do texto desse substitutivo para conhecimento de todos Ot
Srs. Líderes, a fim- de que possamos, -jã na próxima quarta·
feira, quem sabe, reunir, com essa característica de informalidade, os líderes partidários, iti.clusive com a partiCipaçãO
de Deputados, para que se ultime o exame dessa matéria,
e, no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
e do Plenário desta Casa~ possamos ter a manifestação conclusiva do Senado Federal em torno do substitutivo da lavra
do nosso eminente colega Sr. Senador José Fogaça.
Essa idéia já foi- pOsta em prática pelo Senado, quando
determinadas matérias, pó r sua relevância, tramif3Varit na Câmara dos Deputados e exigiam, imediatamente, o· acompanhamento dos Srs. Senadores. Deslocamos colegas nossos para
a outra Casa do Congresso, a fiill de que eles, ali, pudessem
recolher a manifestação dos Parlamentares d_aquela Casa, e
os Senadores, retornando ao Senado, pudessem trazer o pensamento predominante, facilitando, portanto, substanc~al
mente, a tramitação do projeto aqõl no Senado Federal.
Agora se processará o inverso, ·sr. Presidente. Os. Deputados virão acompanhar conosco a discussão do Substitutivo
José Fogaça e, aprovada a matéria no Senado Federal, já
as lideranças da Câmara estarão capacitadas a apreender aque~
las alterações que se registraram no âmbito do Senado.
E não vamos invocar, aqui ou lá, porque isso desfavorece
a celeridade do processo legislativo, qualquer espfiitO- de cor~
po, entendendo que uma Casa estaria inteiferindo na outra.
Aqui, há uma necessidade, como eu disse, imperiosa, inadiável, de _se promover essa intcração das d~<!S Casas para que,
no menor espaço de tempo ppssível, ofereçamos aos partidos
e à sociedade brasileira um diploma legal disciplinan-do a legis·
lação eleitoral e partidária.
É esse o apelo que, dentro desses fundamentos aligeiradamente expostos neste instante, entendi rio dever -de tr.aosmitir
às lideranças desta Casa_._Y,_Ex~, Sr. Presidente, como ordenador dos nossos trabalhos, como dirigente maior do Senado
Federal, poderá estimular, também com o seu apelo pessoal,
a manifestação que faço, neSte iilstante, COmo Líder do
PMDB, dirigindo~se aos líderes das outras_ Bancadas e ao
própiiO- Plenário do Senado, para que nos conscientizemos
da necessidade de. se promover, sem tardanças, a apreciação
do substitutivo do Senador José Fogaça.
Com a _realização, no próximo ano, dessas eleições que
vão decidir os destinos do País, dos Estados, das Assembléias
Legislativas, da composição do Senado e da Câma:ra; nã<?
podemos mais protelar o exame dessa proposição, d(lí por
que entendi do meu dever, atendendo, no caso, à solicitação
do próprio Líder Genebaldo COrreia, ·vir hoje aflorai" essa
questão, para que ao seu deslinde seja oferecida colaboração
inestimável de todos os Srs. Senadores, para que o substitutivo
a ser votado pelo Senado represente, realmente, o pensamento
da Casa.
É o apelo, Sr. Presidente, que entendi ser do meu dever
fazer chegar a V. EJé' e às lideranças partidárias, na expectativa
de que tenhamos,. ainda neste semestre, com a manifes·taçã-o,
em maio, do.Senado, e, em junho, da Câmara dos Deputados,
essas alterações que vão significar modificações, de certa forma, substanciais na legislação eleitoral e partidária.
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O SR. PR)':SIDENTE (Chagas Rodrigues)_- A Mesa
será se:ilsívef ao ·apelo de V. Ex~
Concedo a pala_vra ao nobre Senador Júlio Campos.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronunciao seguin·
te discurso. Serri revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
Muito já _s_é_ falo_u desta tribuna sobre a importância ·das
hidrovias para o desenvolvimento do nosso País, para o barateamerito dos freteS, para as novas fron-teiras que se abrirão
no nosso território, se for devidamente aproveitada a potencialidade dos nossos rios, em termos de transportes.
__
Quero, também~ juntar a minha voz à de vár~os ex-Senadores e políticos' que passaram por aqui para falar da hidrovia
Araguaia-Tocantins~ ·obra de suma importância para o desenvolVimentO integrado das Regiões Centro':"Oeste e Norte do
Brasil, que irá beneficiai· diretanlente os EstadOS-de Ma-to
Grosso, Goiás, Pará e Tocantins. Com 2.841 Km de extensão,
de Barra do Garças, no Mato G-rOsso, até a· desembo_cadura
do- Rio Tocantins, essa hidrovia une o Plan-alto Central à
Amazónia e ao Oc"eario Atlântico, através dos Portos de Belém
e Vila do Conde.
A área de influência dessa hidrovia abrange 350:oon Km2 ,
localizados nesses quatro Estados, e apresenta um inveJáVel
potencial económico, agropecuário, mirieral e extrativiSta. Aí
se localizam terras de excelente fertilidade, favorecidas por
um clima sobremaneira adequado à agricultura e à pecuária,
nas quais, utilizando-se a irrigação, podem ser colhidas duas
-safras anuais de milho, soja, feijão e arroz. No campo mineral,
a região-oferece excelentes ·possibilidades de exploração de
calcário, níquel, manganês, amianto e ferro. Em termos extrativistas, a madeira é a sua maior-riqueza, sendo sobejamente
conhecida a ·extensão de suas florestas. A maior parte- dessa
área permanece, entretanto, intocada ou é utilizada de forma
inadequada, por falta de transporte para escoamento dos pro·
dutos. O transporte aí é feito basicamente por rodovias, o
que tem elevado sobremaneira os preços dos produtos, por
cat,~sa da precarie_dade das no~sas estradas --em especial,
as BRs- e inViabilizado qualquer exploração mais intensiva.
O frete por hidrovias é sensivelmente mais barato do que
por i'odovias, ou até por ferrovias. Bastante dispendiosos nas
hidrovias são os gastos com a infra-estrutura. Entretanto, esses
investimentos se 'pagam _e~ muito'Jnenor tempo do que nas
rodovias, em rã:Zão da grande economia que se fa:z na sua
utilização para o transporte de cargas.
De acordo com os dados levantad_os_ pelo Programa de
Desenvolvimento Integrado da Bacia Araguaiaffocantins PRODIAT, nessa região, o transpOrte rodoviário, compu·
tados todos os custos, é 8,3 vezes mais dispendioso que o
hidroviário.
Mais do que a economia em fretes, a meu ver, o grande
argumento em defesa dessa hidrovia é que ela representará
a redenção dessa região. O que a agricultura precisa para
se soerguer é da certeza do transporte fácil e barato, é da
certeza de que a safra não se perderá na roça por impossf~
bilidade de escoamento, é da certeza de que essa modalidade
de transporte não faltará na hora em que mais se precisar
dele, no período chuvoso_~
-Estima_ainda o PRODir\_T que, entre 1995 e o ano 2000,
implementada r:ssa hidrovia, o transporte de carga evoluirá
de 7.000.000 t/ano para 20.000.000 t/ano, proporcionando uma
economia média anual de US$ 500 milhões, o que,_nesse
período de seis anos, perfará um total deUS$ 3 bilhões.-.
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Entretanto,_ para que essa hidrovia se viabilize, -algumas
medidas_ precisam ser toinadas, algumas obras precisam ser
realizadas ao longo dos dois rios, Compn!-eildendo a conclusão_
das eclusas de Tucuruí, a construção da barragem de Santa
Izabel, entre os Estados de Tocantins e do Maranhão, e algumas obras menores de derrocamento, dragagem e balizamento. o· ctisto total dessas obras foi estiriiãdo pelo PRODIAT
em US$ 2 bilhões, 110 milhõeS, prevendo-se ainda que a manutenção dessa hidrovia demandará cerca de US$ 5-.5 milhões
anualmente, quando atingida sua capacidade máxima de tráfego de 70.000.000 t/ano, hoje, equivalente à safra total do
Bra-sil.- Como se vê, esses custos estão bem abaixo daquilo
que se poderá economizar rio tranSporte, s-em falar que, concluídas essas obras, o País passará a contar com a nada desprezível quota de 2.500 kw de energia elétrica; a ser gerada pela
hidrelétrica de Santa lzabel.
Sr. Presidente, S~s. e Srs. Senadores, nenhum plano de
desenvolvimento dessa região, dos Estados que integram essa
bacia hidrográfica poderá prescindir da implantação efetiva
dessa hidrovia. É por iSso qUe O Governo Jayme- Campos~
de Mato Grásso, a oonsfdera essencial para o desenvolvimento
do Estado e está empenhado em deslanchar o processo para
a sua implantação.
A melhor maneira de se promover o Uesenvolvirp.ento
dessa Região, não tenham dúvida, Srs. Senadores, é _dotá-la
de um bom sistema de transportes, do qual faça parte a hidravia. Com ela, o restO virá por aCréscimo -e por conseqüênCia.
Em vista disto, lanço, nesta oportunidade, o meu apelo
aos Governadores !ris Rezende, de GoíãS; Edison Lobão,
do Maranhão e Jader Barbalho, do Pará, para cerrarem fíleiras
junto com o Governador Jayme Campos, do Mato Grosso,
e o Governador Moisés Avelino, do Tocantins, em defesa
perante o Governn Federal, o Ministério- dos Transportes,
para implantação urgente dessa hidrovia; para fazerem insistentes gestões junto ao Ministério de Minas· e Energia, para
que se concluam logo as obras de Tucuruí e se construa a
represa de Santa Isabel, de vez que essas obras, devido a
sua dimensão, são essenciais à navegabilidade do Tocantins
durante todo o ano.
É preciso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, acima de tudo,
que as nossas autoridades estejam convencidas de que a redenção do Centro-Oeste e do Norte brasileiro significará, também, a redenção do nosso País, do nosso Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bemt)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
;1. palavra ao Sr. Senador Aluízio Bezerra.
=

O SR. ALUÍZIO BEZERRA (PMDB - AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejo, ao aproximar..:se a datada V Assembléia do Parlamento AmazónicO - dia 10 de inaio - homenagear Arthur
César Ferreira Reis, um pioneiro na defesa das -barideiras
amazónicas.
No momento em que o nosso País se prepara para a
V Assembléia do Parlamento Amazónico, que vai reurtirâelegados dos oito países que estão unidos através da floresta
e do ecossistema Amazónico, consideramos importante lembrar a memória desse importante amazonólogo, recentemente
falecido.
O Dt. Arthur César Ferreira Reis faleceu há pouco mais
de dois meses, aos 87 anos de idade. Ele foi autor do clássico
A Amazônia e a Cobiça Internacional, livro que educou e
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serviu de referéncia para sucessivas gerações de brasileiros
preocupados com os destinos nacionais.
Por ser o Dr. Arthur césar Profúndõ' éonhecedor dos
problemas amazónicos, seu desãparecímento 'mereceu- Pouco
destaque nos mei?s de comunicação de massa. No entanto,
para o debate nacional daquela época -anos 60 - a contribuição do Dr. Ferreira Reis foi muito importarite e não pode
passar em branco entre nós, principalmente porque, Como
grande amazonólogo, estudioso, comprometido com a defesa
da nossa riqueza amazónica, o Dr. Arthur Ferreira Reis foi
um dos grandes responsáveis pela inserção da Amazónia como
grande tema político nacional. Foi um dos que mais contribuíram para colocar a Amazônia na -pauta POiítíca naCionaL
Não apenas pelo seu livro, verdadeira bandeira amazónica e de luta contra o subdesenvolvimento, livro que repercutiu e catalisou aquele grande debate _nacionalista dos anos
sessenta. Mas ele também foi o inspirador e diri!iiu o Instituto
de Pesquisa da Amazónia (INP A). E, além de Governador
do Estado do Amazonas, foi ainda o primeiro superintendente
do Plano de Valorização da Amazónia (aluai SUDAM). Foi
um pioneiro, que escreveu mais de trinta_ livros, a maioria
deles sobre o tema amazónico.
Naquel~s- anos em que se instalava o debate amazónico,
e choviam crítica~, sobretudo dos interesses internacioiulis,
contra a Amazôma, procurando reduzir a importância das
suas riquezas naturais, dizendo que lá não tiilha nada de essencial, que o seu solo n~o valia nada._ e assim por diante, o
Dr. Arthur César rebatia da seguinte forma:
"Vamos aceitar,- dizia _ele~ a título de discussão, que os solos amazónicos sejam- pobres, lavadoS~
ácidos, leprosados, impróprios a qualquer empreendimento a longo prazo; então. o que dizer do seu subsolo, de suas águas, onde cresce uma fauna alimentar
potente, o que _dizer de suas_ florestas, como reserva
económíCa ou rriesmo càtnO riqueza económica?"
A atualidade __ e a_clarividência dessas palavras, nesses
nossos tempos de biodiversidade, é impressionante. A cada
dia foi ficando mais difícil esconder que fazem parte da Amazónia, do conjunto da Bacia Amazónica:, onde eStão os oito
países que compõem o Parlamento Amazónico, riquezas incalculáveis, dentre elas, a riqueza biológica.Esta, aliás, um dos mais nítidos objetos da cobiça internacional moderna. Ali, naquela que é a maior extensão contínua
de floresta tropical da face da -Teúa, encoritra-se o maior
banco genético do Planeta. O maior número de espécies desconhecidas (de rique~a biológica da Terra), cobiçados pelos grandêS Iaboratóiios iilternacionais, podem ser encontrados ali,
numa condição de disponibilídade que eles querem que seja
tot.al, incondicional, sem compromissos. É pegar e leVar.
Isso foi objeto, Srs. Senadores, da Lei de Patentes ontem
discutida na Câmara dos Deputados. A patente sobre a biodiversidade_é- uma ariieaça, sem dúvida alguma, às nossas riquezas biológicas na Amazónia.
E aí, justamente, está o problema. Ou nós, países da
Bacia Amazónica, fazemos parte, participamos do desenvolvimento tecnológico baseado no nosso próprio património,
ou vamos, mais uma -vez, definitivamente, ser vítimas da cobiça iiiterriacional. Pura recolonização, dentro da chamada ''modernidade"_. À Amazônia ficará resetvãdo o -triste papel dC
almoxarifado, de germoplasma cativo e a fundo perdido dos
monopólios industria"is produtores de medicameittos, essências e alimentos, produtos cada dia mais modernos e mais,
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caros. E reedita-se a dependência. Esse é o problema •que
devemos discutir.

E, nesse campo, a postura do Dr. Arthur Césarfoilmportante. Ele alertou, de forma clara, para riscos como esse que
corremos_ agora, quando pairam ameaças concretas .contra
maiS lima das riquezas estratégicas da Amazônia. O sEm-famoso livro sobre a cobiça internacional e a Amazónia é concluído
com as seguintes palavras, cuja atualidade é notável:
"As pressões demográficas, da fome às pressões
do interesse económico em tomo das matérias-primas
regiOnais, -podem conduzir a soluções profundamente
bumilhantes para o Brasil. Os perigos que rondam a
Amazônia entram pelos olhos da cara. Não afirmamos
isso sem fundamento."
Extamente. E não apenas para o Brasil, mas para o-con~
junto das nações amazónicas. Mudaram os riscos, mudou o
tipo de cobiça, que tomou formas mais sutis, mas, ao mesmo
tempo, as ameaças tomaram um caráter mais estratégico, mais
grave. Sobretudo numa era onde a biotecnologia e a tecnologia
de ponta são absolutamente determinantes para a emancipação ou para a escravização de um país.
- -O Dr. Arthur César Reis, ao idealizar o INPA, apontava
claramente a importância da pesquisa regíonal,_ da pesquisa
iri.spirada na biodiversidade amazónica, que é ímpar no -mundo. Essa é tainbém nossa preocupação. E fOi cori:J. e-sse espírito
que o Parlamento Amazónico propôs e deu forma concreta
à UniPan (Universidade Panamazónica). E que será, com
certeza, um dos importantes temas da nosso V Assembléia
do Parlamento Amazónico, que terá iníciô ria próXima seg-ullda~feira, dia 10, no Congresso Nacional.
Nossos debates certamente apontarão _nesse rumo, em
dire-ção da mais harmoniosa a·rticulação do bloco de nações
amazónicas, em torno do impulso à_ pesquisa re-gional. Em
torno da promoção da tecnologia limpa, da tecnologia vocació~
nada para as_ condições da região, em direção ao desenvo~~
vimento auto-sustentado. Não vemos outro caminho para a
Amazónia que passe por fora dessa unidade de propósitos,
de ação, até para fazermos frente à crescente pressão internaciqnal. .._
O -Sr. Odacir SoareS Senador?

Permite-me V.

Ex~

um aparte,

O SR. ALUÍZIO BEZERRA -COm múitó praze-r; ouÇo
o aparte de V. Ex', nobre Senador Odacir Soares.
O Sr. Odacii Soares- Nobre Senador Aluízio Bezerra,
os ambientalistas; nestes últimos tempos, evoluíram do preservaciorfismo pata o desenvolvimento auto-sustentado~ ao qual,
nós, da Amazônia, somos também favOráVeis. -Até ·por que
a Amazônia não pode abrir mão das suas riquezas naturais
a qualquer pretexto. Os trinta ·milhões de brasileiros que ali
vivem - numa região que se constitui efn maiS da metade
do Território naciohal- não podem abrir mão_ daquelas riquezas que ali existem em seu próprio- fa\1-óf, em seu pr6priô
benefício. De modo que, com este aparte, queria cumprimentar V. E:lé' pela oportunidade do discurso e dizer que
nós, da Amazônia, temos plena consciência: daquilo que devemos fazer com a nossa Região e também do aproveitamento
que a Região deve ter em favor dos seus habitantes. Meus
cumprimentos a V. Ex\ principalmente nesta antevéspera da
reunião do Parlamento Amaz:ônico aqui em Brasília, que começará na próxinia segunda-feira.
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O SR. ALUÍZIO BEZERRA -

Nobre Senador Odacir

Soar~s, agradeço _9 aparte que enricluece me-u prúDuD.damento. V.' Ex• teni)Jclo Um Parl~~wntar dedicadt?: ~ cau_~a:s da

Amazónia. Foi te_e_leito ao Senado pelo nosso viZinho, o Territó:io de Rondó_~-~~l~oje ~sp=f~o.
~~:mdóní~., .
É preciso lembrar que,·irmãos territoriais-- Acre e Rondônia, hoje ambos .estados ~J.emos um.destino_c_omum, o
do desenvolvim.<::JJ..tQ_a._u.to..;susteqt.aQo, pela vizinhança e proximidade de nossas regiões. E na pessoa de V. Ex~ temos um.
dos defensores.j_ot_ransigentes desse :destino, is~o porquê, a
partir da ECO 92,, as questões dp .desenvolvimento tomaram
.e._u diria - m;na- nova Ordem internacional: o_ desenvolvimento auto-sus_tentado, proposta que ficou defittitiVamente
consolidada na-Conferência lnter_nc;tcional so))re o.Meio Ambiente, constituipdp-:se em sua tese principal.
Temos, com() disse muito berrt V; Ex•; aproximadamente
30 milhões de habitante_~ _II_a A_~azónia,_ quase a população
da Argentina. Não_ podemos, pois, acatar a concepção de
colocá-la em u_m~_ · vit~ina, porque não podemos enclausurar
30 milhões de pesso_as.
A Amazónia é uma região e~traordiriária! P_ara pensar;.
mos no seu desenvolvimento, na:_elevação da qualidade de
vida dos povos que nela habitam, tanto do nosso País cj_uaD.to
dos países vizinhos, temos que pensar numa forma de aproveitamento racional 9os recursos naturais, com o obje-tiVo principal e _como cerjtro de preocupação a el_e_vação da qualidade
da vida das pessoas que lá vivem, combinando esse de_senvolvimento com a corl.servação do meio ambiente. Diria eu: um
desenvolvimento que tenha por base~_ por prinCípio, Submeter
a natureza às nec~s·s~dades do pro_gfÇ~o social da nos~a :r;egi_ão,
sem destruHa~ ,
.. _Muito obrig"}4o. pelo aparte _ao nosso pronunciamento,
nobre Senador Odacir Soaies.
-Nâo- vemoS:Q~tfo cam4tho -párã- a Ama:ióriiit. que passe
por fora dessa u_nidade de propósitos, de ação, até para fazermos frente à crescente pressão internacional que não -contempla os interesses _de desenvolvimento dos países regionais.
Lutamos por-um modelo de superação da pobreza, de ruptura
com a condição de marginalidade social de milhões de amazónidas, mas de 15 milhões em sit1,1a.çãp de pobreza e plena
miséria. Ao conjunto dessa região, iri~luindo a população de
todos os estados brasileiros e países vizinhos, nos aproximamos
de 25 a 30 milhões de pessoas._
A concepção- de desenvolvimento do Dr. Arthur César
Reis percorre uma linha de não excludência. Ele defendia
como "ponto de honra", como dizia ele, "a elevação dos
padrões de vida das populações amaZónicas. Nenhum programa se efetivará com resultados definitivos se se ignora o homem como centro~·.
Sr. Presideq_te, Srs. Senadores,~ esta, justamente, a tese
central, a base para discutirmos o desenvolvimento da Ama:z;ónia - o desenvolvimento e a conservação do ambiente,
o desenvolvimento auto-sustentável. Não podemos admitir
a tese sectária -de fecharmos a Amazónia. numa vitrina. se
temos o homem como centro não podemos pensar na conservação do verde pelo verde. Também somos ecologistas e defendemos a natureza com fundamentos bem estruturados. E
fazemos, justamente, a defesa do desenvolvimento auto-sustentável para criarmos as condições apropriadas de progresso
para homem. da maneira mais harmoniosa nas relações do
homem com a natureza. São as suas palavras que fazemos

?:
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Suá idéia era de criar as relações internacionais de desi-

guâldade e a perpetuação de subdesenvolvimento desse passagem a outra perspectiva de integração. Combatia a concepção
do desenvolvimento que, na prática, não passa de uma via
de mão única, -de perpetuação do subdesenvolvimento e da
colonização dos países em desenvolvimento_ pelos países desesenvolvidos. Engloba na sua tese a visão <fos tempos atuais,
porque ainda hoje somos obrigados a pagar royalties pelo
anestésico derivado de uma planta originária da Amazônia,
enquanto aqueles que passam a monopolizar e vender aquele
anestésico não pagam- um centaVo de dOtar de royalty pelo
uso da planta. Refiro-me, fustam-ehte, à- utilização dc;:u~urare
nos anestésicos de longa duração.
São formas, Sr. Presidente e Srs.-_Senadores, de colonização moderna. E mais grave ainda se to_rl).a o fatO quando
se trata de países que estão, como estamos todos os oito
amazónicos, mergulhados na miséria, em ~odo tipo de carência, em plena emergência em termos de desenvolvimento.
É dentro desse contexto, dentro do contexto do desenvolvimento que não seja confundido com neocÕIÕ.i::tização, que
trazemos nossa homenagem, dessa tribuna, à memória do
Dr. Arthur CéSàr --perfeira Reís. Nesse momento que se aproxím-a da V Assembléia do Parlamento Amazónico, na próxima
segunda-feira, sabemos o quanto faz falta nas condíções_ atuaís
- nessas condições de toda uma pressão "neoliberal", para
não dizer neocolonialista, de protecionismo de mão única
(pró-Estados Unidos, por exemplo), de ameaças de retaliações, como noticia a imprensa e vêm noticiando recentemente
- sabemos o quanto faz falta um enfoqúe como o do Dr.
:\rthur César. Daí, Sr. Presidente e Srs. Senadores, prestarmos aqui
a nossa homenagem póstuma - na condição de Vice-Presidente do Parlamento Amazónico ..:..... àcJ.uele grande batalhador e grande estudioso da Amazónia, cuja memó_ria_faz parte
da preocupação e das bandeiras da V Assembléia do Parlamento Amazónico.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs._ Sênadore's.
O Sr. Odacir SoareS-- Si'. Presideõ.ie, peço a palavra
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares, como Líder do
PFL.
O SR. ODACilf SOARES (PFL- RO. Como Líder.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vou tecer rápidas considerações a propósito da leitura
que fiz, hoje, de um artigo do advogado Modesto Carvalhosa,
Conselheiro e Presidente do Tribunal de Ética da Ordem
dos Advogados do Brasil, da seccional de São Paulo. Sua
Senhoria assina um artigo, na págína de opinião do jornat
Folha de S. Paulo, sob o título: "O julgamento político d<
Erundina''.
Pela leitura de tal matéria, Sr. Presidente, a impressão
que colhi, relativamente à questão das contas da ex-Prefeita
Luiza Erundina, é que aqueles_que exercem função pública,
de qualquer natureza e que pertençam ao· Partido dos Trabalhadores devem ser considerados acima da lei, acima das instituições de nosso País.
O artigo afirma- a certa altura:
"O julgamento das contas da antiga Prefeita Luizt
Erundina, pela Câmara Municipal de São Paulo, revela
o mesmo espírito vingativo que, pOr outros valOre-s

Maíode 1993

e motivos, cÕloca também no banco dos réus o antigo
funcionário comunista, perseguição primitiva de desafetos políticos."
E proSsegUe, diú:rido, mais adíante:
"r.. Profissfoilãis independentes examinaram detidamente e opinaram sobre os documentos apresentados pela antiga ?refeita correspondentes aos exercícios de 90 e 91."
Como sabemos, as contas da Prefeita Erundina, relativas
ao exercíciO de 1990, foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas
do Município de São Paulo. Posteriormente, como, inclusive,
iegisti? ó arti~lista, tal parecer 4o_ Tribunal de Contas do
Município de São Paulo, sob pressão ~a ~ciedade paulista na,
foi rejeitado pela Câmara Municipal de São Pauf6. _· ·
Já n~ que respeita às cOntas-de 1991, o Tribunal do Muni.:
cípio emitiu parecer contrário à sua aprovação, tendo a Câmara Municipal de São Paulo mantido o parecei- do Tribunal
de Coritas, istO é, peta desaprovãção das Contas da ex-Pre-feita..
Nesse caso, o articulista tacha a atitude da Câmara Municipal de eminentemente política e, a meu ver, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, assim o_ foi não pod~mdõ ter sido- de- ciuira
--ma_~:teirã. O julgamento de qualquer_Q~i~Q.~do :Pode~ Legislativo é sempre pol_ítico. Fenómeno idêntico verificou-se aqui,
recentemente~ quando da Comissão Parlamentar de Inquérito
provocou o -impeachment do Presidente Collor. A tónica das
manifestações, de todos os Senadores e Deputados dos partidos oposiciOnistas foi a de que a Câmara dos :Q_eputados,
num primeiro momento; e o Senado Federal logo após emitiriam juízos políticos sobre a matéria em apreciação. Do mesmo modo, a Câmara Municipal de São Paulo não poderia
exarar outro juízo que não o político.
O que de niais gravei há em tudo isso, é que -as contas
da Prefeita Erundina, relativas a 1990,foram rejeitadas pelo
Tribunal de Contas do Município de São Paulo, o mesino
~eildô ocorriªo c~:mi ás ~e l~~t! _em ambos os casos! pelas
_-mesmas açtisações. Sendo assinl, o parecer--âo Tribunal-de
CoDtas do Município de São Paulo, tinha que ser mantido,
corno o foi.
Leio p_a Folha de S.Paulo, edição de hoje, que os mesmos
vícios, os mesmos defeitos de ordem técnica e; de execução
orçamentária permanecem na prestação de contas referentes
ao exercfcio de 1992. Ora. iSso leva-nos a crer que tais contas,
também, serão rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo e, conseqüentemente, até por coerêõ.cia,
pela Câmara Municipal de São Paulo.
o que mais me intriga é v~:rificar que- na -ãbordagem
que a imprensa vem fazendo, de longa data, sobre as administrações do ex-Governador Orestes Quércia e doa,tual, Luiz
António Fleury, episódios como o da importação irregular
de equipamentos de Israel imputado a Quércia, ou como o
da irregularidade na execução orçamentária atribuída a ambos, são tranqüilamente utilizados, para inquinar de corruptas, tais administrações.
Essa conotação, todavia, não é dada pela imprensa, às
contas da Prefeita Luiza Erundina, a despeito de, como é
·sabido, padecerem tais contas dos mesmos erros e dos mesmos
vfcíos quer relativo às licitações, quer relativo à execução
orçamentári~.
__ _
A imprObidade administrativa tem um conCeito multO
amplo. No momento em que um gestor, um administra9or
público, um Prefeito, um GoVernador ou um Presidente da
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República deixa de executar, na forma da lei, o orçamento
do seu Município, do _seu Estado ou da União, com todas

~
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administrador do PT, quem pratica o ato_desabonador é a
classe política, ati~ no caso, o Tribuiial de Contas do Municfpio
as suas c_onseqüências e_ repercussões legais, ·afurida no campo , de São Paulo.
da improbidade. É para isso qUe teniris unia Lei Orçamentária
O AdvogadO Modesto Carvalhosa preferiria- nessa-parque estima receitas e despesas.É para isso que temos uma
te ele esquece dos direitos e das leis e escolhe ser militante
Lei de Meios _que, inclusive, define as rubricas através das
petista muito mâiS''do-que advogado -que as contas não
quais o Poder Público realiza as suas despesas, seja de custeio,
fossem, como forãm, apreciadas pelo Tribunal de Contas do
seja de investimento~
- Município. Na verdade, S.s~ prefere, deseja c quer que as
contas sefam aprecüidas por profissionais independentes. E
No caso da Prefeita Luiza Erundina e de outros administradores -do PT, a impressão que se tem é que a atuaÇão
não foi oUtra coH;a· qtie o PT preferiu e fez.
dessas autoridades está fora da esfera dos órgãos competente_s.
EritãO, mais·_·uma vez sãO Criadas pelo PT "instituições"
paralelaS, àquelaS instituíçõés co-n-StituciOnal e legalmenteconEsses que afuaiii-dentro de um estado de norma_lid_ad.e e de
sagradas1 não apenas pelo estado de direito, como; também,
legalidade democrática, de um estado norteado, demarcado
e, dirigido por um sistema de leis e de instrumentos que execu:
pela própria expéiiêócia polítícá do nOsso País.
tam essasJeis, dentre os quais, no caso do Município de São
Feitas essas'COD.Síderações, indãgo-. Sr. Presidente, se não
Paulo, estão o Tribunal de Contas do Município e a Câmara
sefiã bportuno e éticb que a Miilistra Luíza Erundina seguisse
o_mesmo_comportam·ento adotado pelo Ministro Eliseu Resen-_
de Vereadores.
O artigo que vimoS- ariã.lisando, Sr. Presidente, Srs. Sena- de, ou_seja, vir aO Senâdo Federal ou à Câmara dos Deputados
dores, numa de suas partes pinçada pelo jornal, manifesta - eis que S. EX• 'é ocupante de um cargo que tem nível
ministerial--::- para Oferecer cabais e:2'plicações sobre suas cona expectativa de que "o Poder Judiciário reStabeleça a verdade
tas, e- a rejeição 'destas nas duas esferas de Poder jã cifãdas ..
e repa're os danos· morais e pOlíticos dessa injuStiç-a".
Deixo, aqui;-'""J)Ortanto, esSa Sugestão. Talvez seja oporIsso é natural É evidente e indiscutível que a Prefeita
Luíza Ertindina tenha o direito de recorrer ao Poder JudiciátuDo; -tã.lvez sej'a' de bom-senso a vinda, ao Senaçl_Q Federal
rio. Parece-me que s-ena- Urilã -iaíonce se algtiéni.~ espeCialou à Câmara doS Deputados, da Ministra Luiza Erundina,
para explicar ao· País as razões que levaram a "classe política
mente um Veread_or, um Deputado ou um Senador, pudesse
admitir- que- esSe julgamento da Cãiiiara Municipal de São
a proCeder de fOrma tão desabonadora", como consigna o
advogado ModeSto Carvalhosa. Muito obrigado.
Paulo ou do Tribunal d~ Contas do Município de São Paulo,
relativamente às contas das ex-Prefeita, tivesse suas decisões
DOÓ.iMÉNTO A QrJE:~SEli.EFERE O OD;f:
excluídas da apreciação do Poder Judiciário.
~
·
CIR SOA'fiES EM SEU DISCURSO.
Existe, concomitantemente, um grande receio de -que,
mantidas essas decisões do Tribunal de ContaS e da Câmara
Municipal, respectivamente, não poSsa a ex-Prefeita-·coõcorrer a qualquer cargo público no ano que vem.
Modesto Carvalhosa
O Sr. JoSaphat Marinho- V. Ex~ me permite um aparte?
Dois fatos graves foram estampados pelos jornais em
O SR. OOACIR SOARES - Com multo prazer, nobre suas edições de 5 de maio. O primeiro, a~tejeiÇ-áo das contas
de Luiza Erundina pela Câmara Municipal.
Senador Josaphat Marinho.
O segundo, de importância int_er~acional, dá-nos conta
O Sr.. Josaphat Marinho -Nobre Senador, sem entrar do julgamento esCancaradamente político -ainda que presino mérito das contas_rejeitadas, mas no particular do exame dido por juízes togados - do famoso chefe dos serviços de
delas, cumpre assinalar, em confirmação do que V. Ext assina- espiOnagem da antiga Alemanha Oríeiital, Markus Wolf.
Ia, que o exame de processo dessa natureza é tipicamente
O pecado desse genial burocrata foi O de ter suplantado,
político. A Câmara de Vereadores, bem como a Assembléia de muito, no longo exerdcio de seu mister, a sofrível eficíência
Legislativa ou o Congresso Nacional, não se limita a fã"Zer dos espiões a serviço do governo Bonn. O libelo do acusado
a verificação de cifras; julga as contas, isto é, a:pn!Cüi a legali- é wria peça polítiCa de que sempTe foram vitimas aqueles
dade, a conveniência, a adequação das despesas fcifas. O
que contrariam os interesses ·dos poderosos do momento.
julgamento, pois, é tipicamente políticO.
Entre nós, brasileiros, evidentemente que a eficiência
O SR. ODACIR SOARES -Agradeço o aparte de V. não é o valor supremo, como ocorre no país de Bismarck.
Mas ostentamos também nossos valores permanentes. O
Ex~, incorporo-o inteiramente ao meu discurso e acrescento
que, inclusive, circunscrevi-me a essa análise constitucional mªis importante deles é o extratiViSmõ; o segundo, consedo caràter político, atribuído a julgamentos e decisões feitos qüência do primeiro, a exploração; o terceiro, na mesma linha
em casas políticas, apenas para estar de acordo e ser coerente sistémica, a corrupção; 6 quarto, a ineficiência; o quirito,
-e para coroar, a injustiça.
com uma certa doutrina que predomina em nosso País.
E nesse quadro que afeta toda a sociedade, não têm
De certo modo, entendo que a nossa estrutura constitucional levaria a um entendimento diferente. Contudo, e como os políticos o menor pejo- de praticar as maiores iniqüidades,
já disse, para ser coerente curo as próprias idéias do autor mesmo que elas refluam neles próprios, como se vê da repulsa
nessa parte, filiei-me ã essa doutrina. Todavia, V. Ex~ tem que a população cada vez mais demonstra por essa privilegiada
classe.
razão.
Diz o artigo, erri treCho bastante interessante: "O mais
gritante desse ato desabonador da classe política ... ". Quer
MODESTO CARVALHOSA, 61, advogado, é conselheiro e presidente do
dizer, quando se trata de rejeitar aS -contas de uin Prefeito Tribunal
de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB
ou de um Governador do PT -o PT não tem -nenhum Gover- --SP). Foi presidente da Associação de Docentes r;la USP (Universidade
nador- quando se trata da rejeiçãO das contas de qualquer de São Paulo).
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O julgamento das contas da antiga prefeit_a_ LuiZa- Erun~
De tudo resulta que a ex-prefeita atuou rigorosamente
dina, pela Câmara Municipal, revela o mesmo espfiit<_> vingaconforme as regras legais e étic3.s, o que pressupoe lealdade
tivo que, por outros valores e motivos, coloca também no
e acatamento ao princípio ~-e boa--fé nos_s_eus atas de gestão.
banco dos réus o antigo funcionário com"ui:Iista: péiseguição
Que o Poder JudiciáriO reStabeleça a verdade e repare
primitiva de desafetos políticos.
os danos morais e políticos prov-ocados por tão clamorosa
injustiça~
Profiss:ioJiais independentes examinaram detidamente e
opinaTarri Sobre os documentos apresentados peta antiga preCOMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
feita, correspondentes aos exercícios de 1990 e 1991.
As contas de 1990, em meio â -mobilização de entidades
Aluízio Bezerra
Beni Vcras
Carlos Patrocinio
Elcio
representativas da sociedade brasileira, foram aprovadas pela
Álvares_ Garibaldi Ãlves Filho_ Ôuilherme palmeira_ iiydekcl
Câmara-Municipal.
-Já a prestação de contas referente ao exercfcio de 1991, Freitas_ Jarbas Passarinho.:: Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho_
que também mereceu parecer inteiramente faVOrável dos_ espe- José Paulo Biso! _ Jutahy Magalhães _ Lavoisier Maia _ Luiz
cialistas independentes que a examinaram, recebe agora a Alberto Oliveira_ Marluce Pinto_ Ney Maranhão_ Ney Sllassllna- Odacir Soares __ Raimundo Lira~ Ronaldo Aragão.
desaprovação da maioria dos nobres vereadores.
Trata-se de evidente ilegalidade. Áci -assim agífem, os
edis do PPR (antigo PDS) e do PMDB deixam de observar
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ..::-·sobre a
e cumprir sua função e seu dever de decidir COm isen-ção.
mesa projetg que será lido pelo Sr. 1"' Secretário.
E lido o seguinte
No caso, não poderiam os vereadores emitir votos de
vontade (política), mas Sím votos de verdade (de legalidade).
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 55, DE 1993
Isso porque a aprovação __ ou rejeição das cotas da adminis-Dispõe sobre a movimentação das contas inativas
tração municipal pode trazer con:s-eqüências extremamente
do Fundo (!e Garantia do Tempo de Serviço, de que
gravosas para a ex-prefeita.
-trata o inciso Vlll do art. 20 da Lei n• 8.036, de 11
Não foi o que oCOrreu. O ínclitO prêsidente da- Casa,
de maio de 1990.
vereador Antonio Sampaio, do novo partido PPR, considerou
a votação "um acasalamento de política e téCnica''; declaração
O Congresso Nacional decreta:
essa coonestada pelo ilustre vereador Bruno Féder, líder do
Art. i~ As coitt3.s Vinculadas ao Fundo de Garantia do
atual prefeito na Câmara, que reiterou ser 'à rejeição "uma
medida técnica e política".
Tempo de Serviço, sem Crédito de depósitos há mais de 3
(três) anos ininterruptas, terão, a partir de 14-5-93, seus saldos
Ocorre que a Câmara Municipal, ao julgar as contas da - liberado_s aos titulares, no prazo de 15 (quinze) dias contados
prefeita, não poderia valer-se do outro critério que não o
da data de recebimento do pedido de movimentação.
da "probidade da administração, a guarda e legal desempenho
§ 1~ Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo,
dos dinheiros públicos e o cumprimento da lei do orçamento''. __ estando indisponíbel o crédito, a conta a que se refere o pedido
São os paradigmas que a Lei Org-ância ímp-e"""de ao julgamento
receberá, sem prejuízo da atualização diária pelo índice de
das contas do administrador munici pai
correção dos depósitos das cadernetas de poupança, juros
O mais grit3.nte desse ato desabonador da classe política
de mora capitalizados à taxa mensal de:
é que o Tribunal de Contas do Município~ em momento algum
I -1%, nos primeiros 6 (seis) meSes;
de seu parecer técnico, apontou fatos que pudessem configurar
ll-2%, após o sexto més, até final pagamento.
_
improbidade administrativa da ex-prefeita. OpinOu ãpenás so§ 2"' O crédito, em pecúnia, será colocado à disposição
bre questões técnicas de execução orçamentária.
do solicitante em agêncíã:--da CaiXa Económica Federal E por isso -mesmo caberia à Câmara Municipal, como CEF, que o cientificará desse fato mediante correspondência
o fez nos exercício anterioreS,- convalidar. como imposição
ou publicação de relação nominal em órgão da i_mprensa.
de estrita legalidade, eventuais defeitos admissíveis na exeCuArt. z~ As contas não localiZa-das, que tiverem posterior
ção de qualquer orçamento público, notadamente quando se comprovação de depósitos, terão capitalização de juros à taxa
trata do terceiro maior do país.
de 1% ao mês ou fração superior a rs (quinze) dias, sem
prejuízo da atualização monetária; calculados, retroativamenDo estudo que a equipe de profissionais íiidependentes
te, à data de recebimento do primeiro pedido de movimen~
procedeu naquelas peças, ora rejeitadas, ficou eVidente que
tação.
nenhum ato ilegal foi praticado pela antiga prefeita: E é sabido
Art. 3'-' O ConselhO-Curador do FGTS, através de resoque apenas os vício que sejam danosos ao património público
lução, determinará a liberação preferencial dos saldos aos
podem acarretar a rejeição das respectivas oont3s.
titulares que, comprovadamente, estejam desempregados ou
Sendo, portanto, a probidade da administração a razão
em estado de necessidade decorrente de doença ou insufilegal do controle da execução orçamentária: pela Câmara Muciência económica.
·
nicipal, a decisão tomada no último dia 4de maio, pela maioriã:
Art. 49 Ao Conselho Curador do Fundo de Garantia
dos senhores edis, do PPR e PMDB, é iritei"i'amente nulã,
do Tempo de Serviço e à Caixa Económica Federal é vedado
além de ensejar. por parte da ex-prefeita, pedido de reparação
estabelece1.· limitações ou restrições à movimentação das conpor danos morais.
tas de que trata esta lei, sendo exigível somente a identificação
Probo é aquele que cumpre rigorosmente seus deveres,
comprobatória da titularidade.
que demonstra caráter íntegro. que vive com honradez; conduAn. 5'-' Esta lei entra em vigor na data de sua publitas essas estritamente vinculadas à noção de moralidade que
a Constituição consagra como razão primeira e última da ati- · · cação.
Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário.
vidde pública.
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Justificação
1"6TS1

O presente Projeto de Lei tem por objetivo determinar
que as contas inativas, do Fundo de Garantia -do Tempo de
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- --- S 90 • Ao• -•bro• do Con•elbo Cur•dot, •nqu•l>•
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ooult.••• corr•çio ...,n•t.i.ru •

c••

to<l•~

-··

<!)

""'!''""'"'"''""• ,.,...,

encontrarem em necessidade. Pelos seus méritos e justificados
motivos esperamos que o PrOJeto'de Lei_proposto encontre
respaldo e apoio dos nobres Colegas.
Sala de Sessões, 7 de maio de 1993. - Senador Julio
Campos.

D"':>Õto •nhr• <o r,.ndo d• C•r•ntu do
To:ropo <~• $UYHO • di ouu•• prov)doÕnr}•••

dot•çÕ.• orç•-ntir••• '"'Pf'.-[fJ.c:•••
re•uU.oodo• 4•• •ph~•çÕe• do• ~•cur•o•

Art. )O • O r<:TS •er.i. r•qado •equndo nor,.•• •
d•r•ttize• ••t•b•lec•d•• por .,.. C"on• ... lbo Cllr•dor, lnt•qr•do por tri•
rept•••nt•nte• doo coot•qor •• do• trooboolh•dor•• • n~• r•pr•••nt.sntOI•
doo C'oot..-qoru d<l•
d• ""' u•~>r•••nt•nt• d• """" ~~"''"
d•• ••'>~"'"\•• •nt•.S•d""' l'l•n••t~r•o d• E:<:ono.,••• f•ot'nd• • l'"loon.-)••
.... nto, l'l•n••tir•o do Trool>oolho • d• rr•vldCincJ.• S<l~••l• l'llnl•tC:r•o doo
Açiao 50C.':Lool, C••X• E:conãooo1e• red .. r•l • B•nC'O Ct'ntr•l do ar•ul.
s lV • A Pre•l.4incl• .So Con••lho Cur•dor •er-'
••.,re•<l• pelo r•pr•••nt•nt• ele> IUn:a.•tir:a.o do Tr•b•l.ho • de PreYldin•
5oca•l•
_ s 20 - 0• ór9io• ohcu1e foor-•.,-io r•p~e••n•
toor, no ~••o doe Msn••tiru••• ptolo• Jhn••tro• dr E•udo e, na c••o
do• -~••••• Ór1Jio•, por
l're••cl•nt••• ne 911el1d•d• d• ~ro• u-

de liberação preferenCial aos desempregados e aos que se
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lo)
c<)

e) de..,.loo r•ce>tooR PooUIII'Oni•u • hn•nce1r•••
.,. 20 - A• ~ont•• Y>nc:ul•d•• •• n- do• tr&llelh&d<lre• •io eb•olut•.,•nt• s•panhori"'~·

ServiÇo sem crédito há mais de 3 _(três)~an~_erruptos,
sejam liberadas aos titulares com a maior brevidade possível.
'Trata-se de direito indiscutível à movimentação da conta a
partir de 12 de maio de 1993. Entretanto, baseando-se ero
argumentos económicos e em possíVel vazio d_a !egislaç~o,
os órgãos envolvidos na liberação destes créditos estão tentando criar dificuldades ao livre exercício, pelos trabalhadores,
da faculdade de dispor de seu FGTS, expressamente prevista
na Lei n'_8.036, de 11 de maio de 1990.
O arguinentô' protela tório mais Utilizado é o de falta de
recursos. Não justifica o atraso, entretanto. Três anos já decorreram do advento da Lei_que fixou o prazo inicial para a
liberação das contas inativas. Durante este -período pouco
se fez para garantir o cumpríinentó da det_ermin_ação legal.
Pelo contrário, inúmeras foram· ãs âenúllcia-s ae utilização
irregular do FGTS. Agora; âs vésperas da data-limite, apregoa-se a falência do Sistema Financeiro·HabitaciQpal e pretende-se, em conseqüêilcia, que os tbibãlhadores""continu_em a
emprestar seu patrimóniO a jui'Os irrisórios· JJara salvação do
Sistema. Enquanto iSso, a dívida pública paga, no sistema
bancário, altas taxas aos especuladores.
As contas inativas, vitimadas pelOs diversos planos econômicos, perderam substancialmente para a inflação. Há contas
desvalorizadas a ponto de o saldo atual representar menos
se 20% do valor real original. Milhares de trabalhadores demandam junto ao Poder Judiciário a correção justa de seus
saldos. A situação e;x:ige que, nã_o·senqo- possívero ressarcimento total dos prejuízos, pelo menos não se protele indefinidamente a entrega dos créditos aos_ titulares_ do direito.
O Estado deve assumir a responsabilidade pela mora decoáente do caos_administiativo que enVolve o FGTs-;··com
milhares de contas não localizadas, bilhões em depósitos não
individualizados e perspectiva de formação de longas filas.
O atraso no cumprimento das oôrigãÇões contratuais e legais
deve ser indenizado através de juros mOJ::~tórios.
A proposta que apresentamos à apreciação dos nobre
Pares prevê o pagamento de juros- podemos dizer- módicos.
Veda a criação de entraves ao livre exercício do direito decorrente da Lei n<> 8.036!90. Abre, por outro lado, a possibilidade
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"""'· 711 "1o Ca~a• .tc:onõ-.~ct redar.d, na

dada da A<;laQta Opetadar, ~:al>foo
1 • ci!ntr•lnar oa

r~urae~a

controlar •• cantaa vsnculadaa, a

~""''il"la~nta

""''tu·

q.,afl•

·

do I'I>Tiõ, 111Antar •

aa ••trato•
J.n<hvul,.ala carr•apol\dlftlaa ia conua vsnruladaa a pano"aJNr da ,....
doi ar:racadadora doa nC't,Oraoa do rG'l'fll
II • a11p.du ato•

noi"'JJ&tlYGa

r•f•~rantaa

aoa

procadl-ntoa acllolRUtratavo .. o..,.uc•onala doa twon.,,.. dapOaniraoa,
<&Da •'il•ntaa flnancauoa, doa •-s>r•t•dotaa a doa tzaiNlhadoraa, ""•"
qnataa do aut-a do n:i'l'lil1

lll "d•hnu Gl proc-ad1-nto1 or-racuonaaa n•·

c.aairao• à aaal::'ucio doa PI"O<JU ... a dP habata~io popohr, ••n••-nto
~&IC:O • lnfra•aatr .. tur• urtMna, •natM-lacldoa f'f'ID Col>aalho Curador
cooo baaa naa nor . . . a duatu&aa da ~lu:acio abbar&daa J>O"lO l!>n••t.iuo .w, Ac:iio :0<>o;"l.all
JV • alalo<o~ar aa an;,lla<'a jurfdl<'a •
P<'nnl.olo•·
<:'-fuoaftC'l'lra doa pro)•~o• dt' hab>ta(ioo P<ll"•l•r, •••r••••trutura ur•
btii>A • aan•-nto bla,c:o a ••••• fa.nanc:1a<1oa c:- rac:uraoa do FG'I'SI
V • . ., t u CarUhc:ado dt'
IIP<Jularadada dO

"'"'

VI • alaborar a• couaa do Fcn'S, •nca•anhan•
4o·aa ao tbnutino 4a ,.çioo S!X">dr
VJI • uopl•...,ntar. 01 ato• •-nadoa do MananO:uo da ,.cio s...,,,l :ralatlvoR a al""a~i§o • apll~aç.io doa ra<'uraoa do
FC"l'5, C. acordo caoo •• dlrl'tl'l.~aa aatal>t'hc:ldaa P"'lo C'onaalho Cura·
dor,
·
•,., --

r•riqrafo iinlc:(' - C'l l'hnaatO:rio da A;ic So-:->•1 •
a Calxa Ec:onÕoo>"a F..St'Uol dtollt'riio du ~l<"no '"'"'Pn .... nto ao• rrO<Jr••
... , anu&U .,., .anda... nt<>, apr.,...adoa poolo Coma•lhe Curador, ll'ndo que
•11orntua1a alterac:õaa • - n t • podario aar proe•a•adaa '"d•ant• priv••
a.nuin<"ll daquala o:ola91.ado.
Art, IC' • 0 K1n11t:Or>o d& ... C:ioO 50CIAI 0 I CAUI
Ecr>nõnuC"& FPd•ral a o ('-a .. lhn Cur&dor do l'<lTS aotr.loo r••J>Ona.ivC"lll
p..lo flal O:IIIIPI"I.-nto a ol>aarviM>a doa c.ut9r>oa aalosbalac>doa na•1;& t.ea..
o\rt, '" • o\a apl>raç.,.,.R o:o,. rerur•oa do FG'I'Iõ
po.S...r.;<>
r••laud"~ dJr<l'tl,...llt• pt"la
r.c:o...c;..ac:•
JH"Io• .,..,.,,. 6t11iio• U>tt''JUh~<i'l <lo Sl•l"'"'' F•n•nC'•ln> da llabll•ç~o •
SFH • P•l•• entld•d•• P''' •••co h.ao .,radO'IIC'lldlfl ~lo llanco _ Ccontr•l
do 1~1111 ,_.. I'JC'IItea hnano:ouroa, •~clu••va-nt• '"9undo o:rltir>oR
ruldoa palo C'oaaalbo Curador, •• op.-nc:õaa qua pnanC"h- oa ••tua.n" ' rlqU.UU.CIII
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U% di t.1i1 por C'llltO 10 lhl'l
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i

daa

juroa Mdu •in1lo1, par

eonta•
pl'o)ato,

S 2v • O• r•c:uraoa do I'GT5 dPvt>rioo aar lpllo:••
•
Jnlrl•t'ltrutura urb•na. As
dJIJ>Ohll>llldldt'l hlllh<' .. UII dotlle,. lt'r IOifttldll &10 VOJ-p quO' 11111•
f•ç• •• C"On<hç&.a dt' ll•l"'''"' • r ... unaraçioo " ' " ' - '"C'eaaiul ii pr••
IO'rVa;io do podar •u•u•otl~n doo ~4••

do~ "'" h•bua;ioo, ••ne.-nto biouc:o

1o ~" • (I prn9r1 . . d• •pl>r•c;,.• ll•v•rii d.,~tl·
nar, no •Inl-, •••••nll I'<>• o:anto para uvaat•-ntoa .., hlbllol;êo
popular.
S •v • (I• prol•toa dO' lllll!a-nt<> b•~•rco •
h•••atrutur• urb•n•• f>n•no:udna .,_ r•C"uraoa do I'GTII, dav•rio
o:O<Ipl•-nt•r•• aoa prOOJr•••• hlblt'"''""''·

1n•-

••t

s ~" • NoR flnan<'IR-ntoa coon""'thdoR a , .....o•
jurid>C"• d• <hrea.to púbho:o ••r• •••q•d• ••r•nta• ra•l ou Vln<:ulacêo
ele r•t:alt.aa.
III<. III
n ,.,,,.,.,Jhn t'•u••l<>r ,, .. , , d•r•tru••
,.;,.,.,., ... JIU& •• •I>IJo:açU..a doa r•.,uraoa do

•t'UTlol,
"'"'•""!"''"''
coatoÓo•u•
V>allldo ••

I - .. uou • rnrll<'or·atiin dn•'C:<>ntratBnt•l d<'
• ... , _ •••lnldnu
11 - •••11'9UI"Ir o ""'"I''''""'"'"• por part• dot
c-ontrat.,nt•~ lna<hmpl•"'"''• da1 obzlljliCU•a dotrou•nu·• doa fln&nea••
,....ntol obtidOs!
Jll ~""""r da,.tor;.;...• "" •lol><""ç,;, .,,.,,. .. u
r<"QoC....• do l'alo, conlld<"r"'"'" .... ,.tanto • d•••nd• h•l.>llat••onal, •
IOOJ•ulacioo • ou~roa on.s•.,•do••• , .... ,,.,.,
fln.anl"l&,...ntoa no:>•

anv<"~ln••·nto"

Art, l i - Oa dt"p.>.,tC>I IPitOa na tC"d<' ban<".lor .. ,
a p•rtn d<' lO d., outubro d" Ulll, rl!l•uwot ao rG"l'S, urio tranll•rldoa i <"III<., E<"<>nÕ.,ac• r.d,.t•l no ••llu<>do d•• ii~o•J •ubn<J~C"nta .lo
data e10 qu• """'"'" 11d0 att'tun<ioa.
llrl. 12 • No 1'"''-' "" "'" """• • C'C>nt .. r dn pro•
,.ulqa~io dl/" .. ta Lf'l, • "''"" r.cun;:....o<'l Jcod•r•l •••uoo)r• o rontrol• d.,.
tr>dn• •• rcnt•• Ulnrul••l••• nn• tcoro•n• do''"'" 1 do •ri. 7o 1 p••••n•
d<' <>~ d<'ll\41• aH&I>C"I""'''"""'"" h•n<'IÍraoa, findo •••• rraro, •
cnndo•
ç.ii(' dO' •'~""~•~ ra<'<"l><·dor .. a r l•"q•d<>r•• dn IGn<, -d••nta r•c:elu,.•nu•
<I., tlrlfa, 1 aar IU.1dl pelo ConaC"lno Curatlor,
~

Jo;> •

r.. ..quanto

n•o

ocotrC"r

a

c:cntrllua;iio

d:o

tr!;;~~~!:!,, ~:

:::!•n:'!~1~~ ~.d~~'!~! t~l:!:~:::o

pr1..,1ro d11 útal do,.,;;,. '"'-'""'illlanta.
~ 2C -

M~ que a CII>U T.C"con&oac• f•<'l•ral

'"'f•L .. ""'"t" ~~ d101~'C'IUC:n..l< do C'Al''" oJo•1tC' II'U'JI>o "" o:ont•5 II>AC'UIAdlll
"ant 1nu1rên ••ndo •b•~tAi"
<'lt&bcolt><'>• .. nto ll1nc:lir 10 aao:olt>adn pa lo
<'"'L'r .. oad.t>r, df'llllt> 05 PilA t• .. to autOUII&dO>I pela l&nt:O Cl!ntrll do
IU'IIll, •• no .... do ttabaU"d"'r,
1o lO - v,..nh.e-&ndn·a• .,lldanea d• aoopr•t<>o ati

.,.,p

~~~l;~~h: ~O~~~ ~~~!:::~·::,i ~::~!~~!!:;ioo ~~:Vl:U .:~~~~:::!:
l>ancauo d• ••colha do 110110 •'"i'~"•9•dor.

o~
~
5o 40 • 01 l<'SUltadoa tiC>•ACIII"OI &Ufll"ldO& pala
C•1xa Ec:onÕIII•o:• F•daral ""
lodo 1ntr• co r•p•••• doa blno:oa a o
dt"pÕuto n•• .,ontla Vlnc:UlarlaA doi! tr&l>•lt>ador•• dtonanat-aC'·io i
C'oi>C'rtura d•• d<'lpl'l&ll dt' ad,.ln&lltrleio do fGTS • ao paqa-nto da
tar1h aoa bano:o• d•poanirJOJ., Hllendo os t'IIC'Rioll-l>a aaldoa ••r ,,..
corporadoll 10 pat.raoo.S.uo do 1'\lndo noa t,~tr-• do au, 211, S lV.

,...a

5 ~o • Aró~ a C"antr•llea;io daa o:onta• "'""'"la•
d11, "" C•••" !:ront.o~.,, J'•ot•••l, <> d•1•6•1to '"•lorado no praao r•911•
l•m•ntllr , . •• , • lnt<'91"1U o ••1<'1<> da C"ont• v&nc:ulada do tr•b•lhador
a partu do d11 dt'r do.,.;. d"' """ oo:orriiK'&&. O d<'flÓIIto raalu•do
tora do f'O&ro ••ri <'Ontat.J>luado no a&ldo nn d•• d"•
aw.aaqllant•,
•L>Ó• atu&ll&ac:io -n•t•rl• • car•t•lu•;.loo di! Juroa.
/l.rt, I) • 0" d0'('6SitOII
f'f .. tUadol
na• <'01011&
V>nMIIad•• aer.i.o C'Orr&7>doa ,...,...tarla-nt• ç- baa" no" p~r.;.....tro•
hN•doa par• atual111a;ao doa a&ldo• doa d•poa>t.oa da poup1nc:a a c:a•
pJUolu•rio juro.• d• t.ri• por c:.nto ao •no.

s 111 f. "";., 9~--.,.,orra a C~ntrallnçio pr_a111•U
no l t - 1 do 1rt. 711. • at.ualtne•o IOnt't.íua • a c:apa.t•ln•;.io d•
Juro• o:orr•r.io .i C'Ohtl do run4o • o 1"111p.K"tiYO o:_rid&to •cri lfetu&do
Mo C'OnU IIIAC\Illldl no Prl!Ot'II"O dll Útil dot c•dl }llia,
C- bal<' no
11ldo ••utente no pu•uro d&a Útil do.,;;., llr.tlraor, daduaadO& 01
llq>&a• GCOI'r>dOII no pl!riodo,
'

S ~v • ,11póa a Cl!ntralllllt•o daa "ontall V&n<"ula•
das, -.,, Ca••• !:.:onÕ!o•c• FadC"rll, 1 atuahzac:io .cm•tirta tt 1 C&pUahzac:.io d• juro• C"orr•rio io conta do Fundo • o ft'IJ't'O:tl\10 o:r.í4Jto _
IIC'ti •f•tuldo na C'Onta Y&nc-uUda, no d&& da~ da cld1 •ia, c:ooo IM•t>
no &lido •uatl!ht• no •h• dor-~ do~~ •nt•uor 010 no pra-no du
iitll luba•qll .. nta, eaao o
d•e ••:)• l•r&ado baiiC'.IIO, df'dQI.I.doa oa
OC"orradol no ,..r lodo.

•h•

••'l"''

S 3o • Par• •• o:orot•• va.nC"ut.daa doa trabalha•
dOI'II Optlntaa au~~~~.=!,~ i d•l& d9 22 •11 ~~~!_ U11, ~-' ~·pa_~
t.•ln 1 ;io doa 'uro1 doa dt'p6•no• c-ont1nu•'i • ••r tana na lt'IJ'IIht•

~~~·::!o;..::~ v;.::.~z·:

::. ·~::~!' •":.::r~•;;i: :O":"~n~o:'!! t!:.!;
...

J • uit; por_ c~~:n,o, durant•- doia prl-a:rna
ano• <&a par-niow:•• 111 - · - ~•P•••• 1
U • quatro peor Cl!l>tOo olo tlrCI!ii'O ao quanto

1

,.,. da pa.-....inc:~.a ns ~·=-~-~=·;:! ca 10 to, 4o aa•to ao dkuoo ano
da ~--n·""-'' l>a . . . . . a•pre&&l
IV • ,..,.,. por ettnto, a Pfll'tU do dio:1- pl'l•
-•ro • - H

....

~r.aninc••

11a - • -

••rr•••·

S 49 • O ••l<lo dai C'QAll& "'AC'Ul&daa .P 911"111tl•
do p<l'lo Cov•rno F•C.ral, po4endo aar anatnui4o ••vu:ro aapacl&l para

•iix1- dt' IIIRt• 1 C:lhC'O 11101,

s III - A ranUI>Jlodad• ,..;.d 11 dai 1phra~õ.a da•
,.,.; IC'I' au~~C'lante i "tob<'rt"'' d• todos 01 cu1toa Jnc:orrado• ~lo
rundo • a1nd" i for . . ;ioo de '"'"''"'' t•en1c:a para o &rf'hdiiO!!nto d•
:::~:•d:"'~;l::~:. mio pnvutoa, .aendo da taua Ec:on&loao:a l'adnal o

~:"!:!~ :~nf!frrl,

Maio de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACÍONAC(Seção II)
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Art. 14 ~ l'>c:• r••••lvado o dtrf'ltO .•dqu>ndo
doa trabalh•de>r•• que, i ll•t•_da plOIIIU1'!1•;io da Conatatu1ç.U F•d•ral
d• ltll, )i t.lnto- o dlr••to:o 1 ••t.abihdadl no -pr•9o .,..,. tar-• olo
Caphulo V do 'titulo JV da Ct.T.
s 10- o t~'"l"' do trabalhador niio oprantf' do
rGT~. •nlc-1'101' a ~ 4• outubro "".ltlll, ..,. raeo d• raa<'laio ••• luata
.,Rua• r<" lO .,.rr•t•dor, rl!l!ar·N'·& pt'lOI d1apo11.t1YO• c:onat.a'!_t•• doa
art.a. 677, 471 e 4t1 di Clo"l'.
5 ~o • O tt'IJ'(' dt' ..,.rv1;o Ant•r•or i
•t\111
Cónllt H u • çiio:o rod<'ri ••r tr•n••o: aon•do antra ..,.praq•dor <' ''"P!'9"1n,
r•apoolt.ado o 1111l• •i111..., di! aaaaanta por Cinto da a.nd•n.-•o:•o pra•
llllt.l.
5 )9 ~ t farul tad., •o ""Pr•9•dor dC'IIOhfl'J&r•••
OS.. r'I'&J'O"SibaUd•d<" da anct..nu&;io relato v• 10 \..,.po dO' ,...rv1;o ~n·
torrl .. r .;, op;Jo, dcpo&Jioando n• ronta VInculada do UalJalhador, ~t• o
ii1t1..., d 1 a iit 1 1 do IOÔÓI pu'""'""''" lei P••• o P"'il''""nto d". ••l•no,
o 11110~ <:'orr•aPOnd•nU· a a.nd•nu•;io, aph.,•nd-aor lO def'OIIlo, no
qua coube%, todla• •• d>•ro••çg,.., d••t• Leoa,

S ~o ~ (I• tr•bllhadoraa padariÍo a qualqu•r
-nto optar f'<'IO rc.-·T5 c: ...... r .. uo r•troauvu a lo d• ;.,.....,., dot
ou i d1t1 d<' au• adloo•••ên, qu•nclo IJQ~t•rlor Õoqu•l••

....,.
lt~7

IIII, I~ • I'•<• "" IUII i•fiYIU"I - · · · J..o,
""\"" "" aMJIIr\1"'1"• lo<"•• vt>rlo,~•~u• • ""'"'"'~"• •ti o .0111
P
c•d• ~ •• '"'" C'On~a bancir&a IJint'lll&d•, a u•portiiiC'II ;orr<upondant•
a oito por ""nto da '""'un~r•ç•o paga ou dt'llldl, no .,;:, &ntar>or, 1
c:ada tuballo•dor, >no:luid•• n• ruounaraçêo •• r•r.,•l•• d• qu• tr•t•"'
Ol art •• ·~7 • 4U da CLT e a ÇUtlfiC:Içio dP Natl) I qup ae raff'fp
1 ;...,, no •.o~o. à• ll dC" JUihr> d• 1~•1 • .:o. •• -·t~o:a;<...• d• t.c1
nll •• 7U, d• l2 d• •IJOSlo d4' U•~•
~ lO - ~nt•nd<l'•aa por .ooprcoq•<lor • r-••oa lhoc• ou a r<'IIIOI jur'd•"• dt' du••to puvad., ""' dO' dU•ltO pUbho:o, da
adl&>nutoa,.ioo piibho:a ohnta, lhdlrott• ou fuud•c~on•l d• qualqu•r
4<:oa )',)d.,..,,., da lln>io, do• E•t•doa, do o,,.trato F•d<~"ral a <101 /OIUIII•
cíp~oa,
adoo1ur trabalhadoras a seu ••rva;o, ba:oo ••••"' aqu~lco
quC', ti!'JI<IO por lao;t&l•c:ioo c•PIC&olll, ancon,r•r·•• naaa,. cond1;io ou
h9urar <"ome> lornect'dor ou t..,..dor d• ooiio•da·obra, lndf!'l"'nd•nta d•
~'"•pon••b•hd•de aol1dÃr11 e/ow. aubud>Ãr~& • <JUI aYantual-nt• 111•
oUoa ol>rot•r·•e•
5 2 - ('nn&~o!•r•••e trahl>lh•rlor tnlla I"''""•
••r• 'iJUO' pr••t"l a.,rvaco• • "'"I'"P91dor, a ln<:<a<tor 011 t-.<tor d ..
No-.lto·obrl, ••o:luido• o• ....,ntu111, 01 aut6n01oa a oa aarv1<1oraa

••t•

'I""'

n-

piibhcoa ClVl& • ••lltar•• au1a1to1 a , , , , _ jurldlC:O pr6prao.
~ 3lil - o• tr•ba1t>adoraa ......... u.,oa JIC>d•riío tar
IC:a&ao ao t&\11M do FGT5, n• !oUI" .. I qu• lll•r I aar priVI&tl 1•1•
ll.rt. H- Par• •f•no d••t• t.aa, •• -P•••••
au;•n•• ar> r<'91- da 1&'i11&hcÕoo trllla1h>at• poderio •qu>p.arar aotua
duator•• nie <I"'pf1!9&4o" •o• d••An_ traba1h•doraa auj11toa ao I'&'Jldo FGTS, c ..... ud•~•-•• dar•tor •quPie qu• ax•rca C'll''iJO d• ,,._•n••tracio f'J•vaeto .,,. 1••• •••atuto uu o:on~orato ao<'&al, >nd•pand•~>t.• da
d•-•n•;io do car9o.
Art, ll - 001 ••r•r.,.9.-dor•• •• õbnt. .- • o:-una~
c:ar ""''1-nt• 101 t.r•balh••1r>U'5 oa Y&lorea faC'olh1doa ao rç'J'S •
r•paaaar•lh•• tod•• •• lnfo,.•ct...• aobr• luas o:ont•• VlnC"Illada• r••
call1daa 411 cuaa ltc:onii-ac:• F•d•nl ou doa l>anc:o;oa dapoaaiuoa,

n -

Art.
Ocorn•n"o ~.,••a••o do C'O!>trUo d•
trablllho, por parle do enpr~qador, hc-ar.ii eate obrl'lado a !M'JU 4P'
~ret-ent"' ao .,.pr•qado o• valnrota relauvoa aoa d•poaHoa relar•ntea ·
ao aia da raac1a.io • ao ,...,,hata•••:nu ant1n'1Dr qu• a1nda nio• houY&r
aula recolhidO~ ••• 1>1''!')11ÍZD daa eooo1naçõ.a I&IJ&U,
S 11> - Na hlpÕtpaa da d••P"'dJda pelo ,..,pre2ador
• .,., :luata C'auaa, 1>•9•r.;
du•t&llf!'ntf' ao trabalhador 111po:runr1a
lqual a quan•nta por e('ntO d<> ooont&nt• da t<>doa Da d•pÓanot rcal1•
1adoa na "<mta VU11!ulada duranu· a v~9ineza do·eorotrato "" ti•l>a_lho,
&t\l&ll&adoa -netarla-nt• • •rraac.'J<loa doil raap.c:tiYoa ''>roa,
t. ~~~ • Uuat>do oc:orro•r "'""P<'4l4& por et~l~M 'r•eÕJ>l'OC• ou força -•or, raCflnh....-14& poola Ju•u;a dn Trabalho, o perc.nt.,al 44' qui' t.r•t• o S. I<>
d• v~nt• por eanto.
ti Ja • Aa ~•rouine~a• Cl• 'IIOC' trata ... u .. Utl'l<>
Cl•v•rõOo conat•r do r•e~bo de q•utaiio 4~ rl'aeuio do corotrato d.,
t1abelho, oba•rv.aelo o d~apoato no·an. 177 da Ct.T, • .,.~•niio o F•t•dat aJtcluuv-nt• quanta •o• valor•• d1..::r~•~t1adoa.
·

••t"

•••i

trabalho prav:l.au
ua cru.irJ.aar
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1>0

~

'"'!

::.-~~0° .:~i~~.;t·!~~n~":!t!" d:~~:.::~~~::t:~::~!!:"

-

. . • re•

-Art~ U - C-.f"'Hi'!í-ao "'"'"ti;uo do !n~liMI e

ela l'r.. Yidiiine 111 ·s-o...'~,.l • ~···rir.caçict~ io•' ......,_da Cau• IC'conca•c:•

re;:

=~ d~=~~~= :,::~;!~; ..~!'!'â::!~!-~":!..d:!:~~~~.;.~f.;:·;::

l • hav .. ndo lr><lanaa·çio a ..,. .. p•'J• ,_ o -P..•qio~
dclr, -.sJ.aM.• _e-pravaçóio do p.ooj ..,.,.to daquala, pod•ri ••c•• o aaldo
dcla valar•• par ala lkopaan.adoa na cont.à J.l'diVlll\laluada do tr.IH~
~

H•-

:;~:!~:o~~~:-":i~~:)b•":.:-• ~;;;~! ~c.o.":*;;...~ ~;~~::IW~~!:"'n!!P~::::r..:

Art. n ~ No ca•o 4• .,.unçlcl do CGntruo d•
art. 14 d••t• 141, aario ob-rv•dga oa "9"1"-

,......,.,

•<-• .,

ror c<'nlo •<>
- H • d<• unte I>OF eento, •":l••tando--, u•M.•
•• obU9•~;;.,,. "' ••neõe• i•r•.,•t•t•• no Deer•L-l•u .,., )to•. da' 1' d.or
··-bço de ur. ••
-i
/1. .,~·h;•~;.., ..,,,.têroa de q"'"
trat• ·o
C'a.['Ut de,.le auoqo. aeri cntora<l• {'O' rha df' auaao, t_n,..·•• p<>r
].,'ft,.c-o• ;;nd•r•• de vari•Çi<> du llonll• do T••ouro Nacl.anal r1ac111 {IlTH
t'>ac•ll ou 1 ""' f•ll• <leatr, <I<> titulo que voar a • ...,..di-lo, ou• •a~
dll~ a ;r,tarlo do ConaC'Iho Cur•dor, par outro ~nd•c•dol' d• ~•.fl•c•o
•hiorl•.
-s 1Y - se- O d-;l;,tC,, lor pa<;~o .r.o o ,;u,...,
,;,,~ d<! -"• do • .,~ "~1'_0:\-ntu, a 111uH• pr•v~ata_ - • t •
••U•o - • •
radlll!ldli par• d;·. pÕz CPnl<>. _ -. - -- - _ _ •
'
_ •.
to lO • Para af.,_Ho di!' l•v•nt•-"t'? ""' dab•to

'J .. ••• podando, e-r•, ta,.to, eontar C'910_ o co...,urao ,.. out.roa OI"J-• do
ÇovetAO r..,.ral,., n• ton-a
voer •- ••r_ l"«''l"!...,.,t•d•.
·
"5 U • Con•h~-- •_nlr~c-• paz• ah,lt:O . . . t.a

<I""

-

~

11 - nio h•,.ndo J.l'd•nlla<;io a aar paqa, ..., Mcorr:l.do o pr•IO pr•ae.-acooroal pua a
reel...,çio
d• dll'l'ltoa par

=~::

:: !!:!:!~:::r~o:t:-"~:~:!~~.h::~!. ::~!:~-:_:;:. . !~:" ~~
1

1

rant• o ktio .,.......t••t• do JIJ.nJ.atino do Traa.lloo • 4a
Sccial,

rra•ndin•a•

Art. 20 - A cont• unculada do tr,...lbedor ..,
podari . .r -~ata4a a.Y . .'JuU•t•• •~tuaçÕ..al
l • ct.apaododa ••• juau cau••• iooclaaiv• •
1nobrata, d• culpa r~~eiproc• • M (CQ'ça -•ot, cc-prova4a P"'!l••
-nto 4oa valoraa da q...- ~rata o art, U1
11 - Pl<lUoçio tot•l 4a -praaa, teclfl-"'" 41'
qua~aquar d• a•u• aata~l•c~ntoa, t1H••• ou a9i.c••••
aupç•aaio
d<' port• d<' auaa aUVid&d<oYo 1>11 a1nola faleeJ.-"to do -pr•<,Ja.Sor :l.n•
d1v~d.,.l ae.pr• q,.. qualquer "-'•••• ocorr.inc••• ~~~que reaetaia cSe
COfllrato d.• ~rabalho, e-provada par d.aclaraçáa eacr,t• da - n r • • •
aupuda, qua...SO !or o caao, par odectaM ~l&dic,al tt-IU4a illl•
qadOI
I'Ç'nl

JV • t•J•c•-nto d.o tral.oaltt.<!lor, . . n<k> o ••1-

••

!~d~:~ ~=~=~ ~·=:~:!·:· ci.~~ .. ~:·:d!~ac~:·~!:t:"::..=~:a!• d.: ~::

aõ..a por -ru•. 11• falta de d<"pandentea, farao )Ua ao receb~nto do
a•lda da conta VlnculadiO os -u• ....,.. • ..,r•• pr•Y>atoa na 1.-1 C'IVll,
lfldlC&doa ra alvari judoc••1 0 ••P<'dodo a rrquf'ra-"\10 do lntareaaa•
d.o, "'depl'ndente ele onvrutiroo ou arrol-nt<>l
V • P•'l• ... nto dr part• daa pr••'•çr;.a der.or•
r•ntea de hnanc••-nto loatntaeoonal C'On<:e<lado no ãabn.o d.o. liiat~
Fohlinc•nro da M&bn... ~io w
d••dC' q•uu
_
·
ai o ..... tuirto c""''"'.,_ o
de- tr ... •no•
clr ti'IObalhco aob o rc•11•- dto FGTS, "• - • - . .,,,., • ., 0<0 •
_,.•••••
dl f•r•nt•a•
I•) " valnr l.oiOij-•du a .. ja ut 1 lu•d.,, n<> •1nr•••
duuont• o 1•r•rn .,., dc<u• _.,..,
C') co valno do atu111-..t.n •••,.1•• ..., ..,,.,..,,
tanta I'Or .,..,.to do -M•"'" d• prC'ataçO.<>i
VI - \lq•uda~i<> ou ..... rt>I<•CiiD .,xtracrdi".Õua
d(' aald" dC'V•dor dP r. ....... , ..... nto ,..,l>lhÔoroao ol>•,.rval1•• •• e<:>nd)•
c.;.,~ •atabc'lf'<'>Ciaa pt•lo COft••1ho t'ur•dor. d•ntr• ela• a 0.. q,... o f1•
nanC' 1a...,nta ••l• CO-I>C: .. dlda no i•bito do 51'11 • ha)• 1nUradclO •l.ro••
..., d" dota ano• pa•• cada ...,v,_ntaçiol

I!'""•

.rn.-..

VIl - pa1J'"'"'"""' total ou p•rc:oal do pr<'co
aqutaoçio de..,,.,, .. prÕj>roa, ot>•••vadaa •• -'lulnte~ eO<>diÇÕ.••

t•~• """• 11<- tr•luolhto•!.,:: :":~:~.:.: ::";~~:0::!'".:..,.:;;-.,.f,,.:!"~::'"
I""""" •h••••"'•••
v~9•n•••

da

..!:

para o sr111

VlJl ~ qu•ndo pe....,n•eer trii• •no• ~n•Marrup
to•, • partu da "~9iine•• d••t• L.e~, ••• crid1to de d.,põs~tos1
l~ - eMtonçio nor-.1 do connato a ter-, ~n
cluuv• o doa traball••dor•• te•J>ar.iono• r., 91 doa prl• ;a.. 1 no -.Gl,,
d• ) d• )anuro d<' n n ,
X - •u•v<'"""o lot•l do trab-alho avuhn I'Or
p..-ri.,do i<Jual ou aUJ"'nor • noventa du•, e-provada par d<ocJaraeio
do •~,.d~<"•to rapr•••nUt1YO ••• e•t•'lor•• prol••••onal,
S 10 • A I''"'IJ"l...,nt•;;iio da• anua; .... • prev1at.aa
noa 1nC'1a0a 1 e 1J ••••qur••• qur a I<~Hr.ad• a que fal )Ua o tr•tw.lhador ;orr••ponda ao• d<'r>Õ~atoa efetuadoa n• cont• v>nculad• durante o (><'dodo d<' ,.,.,~..,,e, d<1 .>u,..., conU•t<> d• trabaiho, &ereactda
d• )u•o• • atu•h••eio ..,,...,;..-~., .. eduudoa oa ••e&uea.
S. 111 • O Ccna .. uon Curador do•<.'>J•lonaoi o doa•
posl<> "" l<>ruo v, v•a•nd<> • lw""hcuo oa trab•U••oSo••• dfl ba~••
renda • • pr•serv•r o equ 11 it.. •o t ,.,.,..,.,,r o d<> rGTS,
•
~ JU • 0 dUorlta d<' lidljUII'il" -t&dla C- I'<"CUI'•
•o• do rGl'S, pl'lo tr•balhal1or, •ó pod!ui aar exorrctdo par• ,.. (uuco
J.-õv ....
S 41> - O ,....;.,.,1 ob1•to d• uulna;io do I'G'rS
• .,...nt<" prod<.'ti ""'" ob]etco 11.. outr• trana.a;io c..- • ....,ur•o• da r .... do.
na for.., que v~er • aer '"<J"I...,...nt•d.o pelo CO<Isell•o Curador.
ti !>O -O P.9•-nto <141 1atn•d• apÕ• o par ioda
prf'VIato .,., u·tul•-nto, ••1•11c:ari atualu:•çio -netir~• do• Yalar••
dev•doa.

.,.~..,4ta

n

_, .......

tr.~l~io:a~r{n

- -•UI' a"a oiofôr.açõaa
* apr ....

~till~" ••

.ot..-. .-

rori.t•

Yln•

•nfo,...cioea ao ~ •• ,.-o N•- caonal do Tz,...lhoidar, doa trabalru.dcor•• bi'-IAc'i.irl_, c.- ar1<oa ou

do

.
tv - dr•~tu d" .,....,..., ... , par• •lrot~..., eile"lo doa MpÓaltQ11.."""-I"(ôTS, par<"•l• _
...,,.,da ,.,._..,..,..!,a"'
V - dot111ar de •l•t-r oa d"'-1'-0a • •criac1- l•<J•:i.a, ap\1" nato!~e•<lo pela hacaluaç;,o.
\ lO + ,...la ontra~;.., d<> "'"''"""'~" ..o $o 1° d"'"''"
ullqa, o lnfr•~os- eatari auj•'~o ia.aall'l'~"t•• •ult~• pot u,...lhad.oz pr•iu4•cada•
• Ulr

• v.

s )O- Mo• caaoa de fr•""!• •••ul•~io! art.~Ei
elo, •rdol, r••utinc:'Ja, aoabol•a;o ou deuc•to • l~acaln•çao. •••••
.,..,..,_na r••nc~dinc:la, a •uiU ••I""'CI_he.""• "".f>li••'l••fo anteuor •e~
~~:i duplic•da, ••• pr•)uizo daa d-~• ..-onaçaea
s, '" - O• valor.,• daa •ull••• qu•ndo '!•o r""'olhldaa na P••to l•t•l• aario •tu.oluadoa - - t a u . -.. t• •t• • dat.a
de ••11 e!l'tlvo pa 9 .-nto, •travia da aua eonvoraiio .J>!lD •na ru~•l!
S ~o - o procCiaaco de: f~•c:alua<;aa, d.- aut,...ç.oo
e de ••paucie> d• ..,it••.'"'l'"'r·--i J>!lo doapos~o 110 Tltu!o VJI d.a
Cl.'to r•ape~ta<io o pll'nh•q>o do P'CTS a prraeu~au UJI•t•,..n•.
~ "'" • Quand<> julqlldo
o I"<><'Oir•n ,,.'"'l"'•t<> n• ,.,,..., d<.> Titulo'VII da Co.T, oe 11<"i.t.aolo• •l•t"""''"' ,,. ••
""''""''"dr ,,.,.;;o._ne•• "'"'""' •••••t .. :ldua .,_ oa vai<>••• .,,,..,,, • .,.,.
,.. lar- cl• I••·
!o TO - 11. rcode arrrcad~d<>ra ~ a Caia4i f:ro~oe•
r<P<'!•r•l devt!rio pra•tar •o i<Oiuati.u<> du T••"!""' • .,. ''""'d"""''"'
Soo:~•l aa :uo!~o;~• ... c • ..,O.uaa • t~~c:•luaç.a.
,
AtI, 1' ' I'"' d•el'-1" ,_,," '"' h,.,,, • .,,,.;,,,.'"
ol,._qualaqu•r •1••- !•brotla;i..,. '!.""' lh• ""-i,.t• <''*'' ••l"ul• aor••••!la<l'>t,
l""'l•dur • -llt<m~or do C'.od•alr<> d<" c:-q.oot•• VUM:ul•d••• na lo• . . 'I""
v1er a ••• zequl....,nlada prlC! Con•<'lh<> Curador. fJCA o banco dPpCIIII•
tir•o •u)e>to ao paq 11 ...,nt<> d<' ""lt• ... quovaiPnt" a d .. a por .,...nto do
...,ntante d& .;gnt•_ do ••pr...,&do, >n<l•l"'ndent-nte d•• d - • • .:c.•naçÕaa leq••••

1..,.,.,..

• _

.,,.,..,..,,.,.te•

. Art. 2'> - rodari o_ prÕS>no traboolhadcor, aeu•
d•i>l'nd"nt•• • • .,.. ., •• 0 .-.,.,, '"' .,.,.,. o lõ>nd>eato • q - .. auv.,r Yoncul•l1o, ac1on•r doret•-nte • <'"'l""•• par
da o;lu&t•c• d<1
TrabAlho, P•r• c:-pclo•la a <detuar o dapo•~~o daa uopo~tanc••• da•
v•d•• ncoa ta...,,. Gena l,c,,.
I'•~.Oqr•ro üru<:'O - ). Cu•• E<'nnÕoi>oe-.. P'"ood.,~al • o
lhn~at,rno do 'l'taboall\o " d.o l'r<.'vodoinc:l• 5ocl•l ...,vetia . . r not>!~c•
doa da propoaotu~• o1a r•cl-çioo,

!"'"".....,'"'

"rt. • .t_(,_ ~- t ..,._,..e .. nt<' "
.Ju]!to~•
do Tr•bal_ho
J'l'r• julqar oa doa•l<ho• •ntr<' o• tr.otwolhad..,,.• P oa _.r<''l•d<>re"
c!reo~r,.nt•• da aph<:açÃo """'- '"''• - · - q11•ndn •
C•••• ,..... ,. .. ;;.,.;a
Fooderal e a l'llnutoÕr•o do Tr•balho • da l'r•HdO:,.eu lõoc:o•l h<Jur"'"'"
.,..,.., hliaconaort••·
FaroÕ'!ralo Únlco,.J "a• r..-J•...,tÕro•• tr•bnllua•
taa <jUf' ObJf't>V- O re•MU<"I-tolo--d .. p•r ...-l.a r•lat>Va" ao rr.TS. CIU
qu<', du ... t• ou >lld .. rta-nt<', ••1•ioqu"" ..... cohuqaci<> de J•1••• o
}"'" df'teroo>nar.O q,... a
auc:~nt,.
proc<!da ao r~~eolh.-nto
~dl&to d•• ••-VQZt.ÕIIc••• d<!vJdaa • t•:l titulo,

"''"I''"••

1\rt. 27.1- A •pre•<'nta~iio do t'ert>fle•do de- 11<'qulandade do FÇT]::, forn,.eodo pela e.r.oa• Zea..._oca Federal, ê obu•
t•tÕI'J.Ii naa ae11u•nte• .. u .. a;õe"' ~
•
• v
,.) babll>t•c•o" loeH•<:•<> pr~v•d• P<JI" or<,J•<>
d.o """"'•nl•tracioo Food<'Jd, f:atadual • Nunoc:~pal, t11reta, JA<Iu•ta ou
rund•elonal O<O por e<>tldada contçolada dH•t• ou ancbret.-nt• prla
Un1io, ll:atado a llun•ci11101
bJ obto-,.çio, par p•ru d.o On•in, r.~tad011 " llunJcl:po<~•• ou par 6<qio~ da """''"'atrac•o '"•lcral, E•tadu•l • llun•:•val, ouoe-ta, lndu<'t•, 011 rund•c:~onal, ou Jhduet•..,ntc pel• Onoao,
l:nado• ou Huoioc[.,,o., dP <!Oij>ri•t•"""• ...., h,......,.,_,t<>a iuhlo •
qu•••qu•l" entldade• ''"'"'"<'<'H•~ oiiC'oal•l
•
•
d obiP"~"o d<' favo•"'• cr~dot>eOOIIo
l•rnçT""""•
aub•idJoa, •uxlloo•• nuln•q• ou <!OA.,...aad ""' ... rvltn• ou qu•o•quoor

~~~:~ !"~:!!~:::,~o:~~~~"::.::~ :~:~~..::....~'"~;~:~·..d~;-:;~:1· ~::

Art. 21 - AJ-õ• • .,.,,.traluacio daa cnnt•• d•
qu• tr•t• o art. 12 • • t a t..-1, o ••Ido dli conta nio ,ndov>du•Ju:•4•
e da conta v•neulada ••• dPpÚaoto hi . . , . lk' "'""o ano• •<!.ti iftCOI"•
porado ao patn•õn•o da J'ÇTS, r••'l"•rdado o duetto do ba... hciÔotiO
110' rec:la .... r, • qu•lq.,e.f t-vo, • repoa~çio do v•lol' U.llaial'ida, - dJ.ant• ca.prova;olo.
.

, _ O FC:TSI

Art. 22- o -P'"••dor qu.O'nio 1'••1s••r os de•
P<'uto" prrvu!o• .,.,.t~
no vr••o t .. ado no •rt. 15-. reapa,.dará
J>rl• •tualoza~an ..,...,tar•• !I• ••porta,..,. cort••poncl•n••· 5obre o
y11\<:or ••u•l•••do doa ""'"'"''"R ancodo1,i,o •1nda juro• d ..
d• ...

Art. 2M • S:nio •••ntos d .. tubutaa r~ .., . . . <>•
ato• <' operacõe>s nec:•••.iino- i IIJ•loc.ocio dr-~• Wo, q,..ndo pr•t•c•do• pela C•u• II':C'<>nÕouca r~•••l• peloa tr_abalhadora• • acru• ""pen-

,...,

-t•

d\ trannferincoa di' d-lC';loo para o f'ltPr>OI'I
el r•quuo ou arqu•v-nto, noa ÕrqÃco• .,._,.,._
t•M••· dr •Hrr•cin ou doauatco d• c:onuatn •nc-oal, "" ••tatuto, ou
de- quai<J...-r doc.-nto que ••plo<iu•'~lf 1 c.çMI .., ••t.J"tur• )iorÕd•c•
do ~r•q•dor ou na .... ••tu>~io.
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FF.IINANIXI co·t.l,()ll

U•• M. C<l/.rdo.o d;. Ml'llfl

(À ComissãO de Assuntos Sociai._s .:...._ deç_isão terminativa.)
-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O projetolido será publicado e remetido à comissão cOmpetente-: _
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se ã.

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 34,DE 1993 ·.
(Eril regime ae urgência, nos te'ririOs do
(art. 336, "c", do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 34, de 1993 _(apresentado como conclusão do
Parecern>'ll7, de 1993, da Comissão de Assuntos Económicos), que autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul a emitir e colocar no mercado, através
de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do
Estado do Rio Grande do Sul - LFTRS, destinadas
ao giro de noventa por cento das 52.063.102 LFI'RS,
vencíveis no primeiro semestre de 1993.
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco-sessões ordi·
nárias para o recebimento de emendas, nos. termos do art.
235, inciso II, letra "f'"', do Regimento Inte_mo.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Em discussão o projeto, em turno único_._(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pronuncia o
seguinte disCurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, a futura unificação da América Latina, através
do Mercosul, exigirá que desapareçam de nossa legislação
penal os velhos e surrados obstáculos à execuç_á_Q_penal de
----- --sentenças estrangeiras.
A possibilidade da transferência de presos condenados
os países é hoje uma realidade, bastando para demons·

~ntre
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trar isso que se atente para a convenção européia específica,
para as.conclusões-do VII Congresso_das Nações Unidas para
a Prevenção do Delito e_Tratamefitõ--do Delinqüente (Havana,
199.0), para as conclusões a que chegaram os juristas latino-americanos reunidos em_ Assunção,_ em maio_ de 1992, e os
pareceres favoráveis já recebidos pela matéria no ConselhoNaciowtl de Política Criminal e Penitenciária, de lavra dos
professores Jason Albergaria e João Marceno de Araújo Júnior.
Além disso, as modernas técnicas· da- execução-penal,
apoiadas em direitos fundamentais do homem, recomendam
que o condenado deva cumprir pena no país de seu domfc:nio,
de maneira a poder se beneficiar da proximidade d~ f~mília.
· ' Esta for a ·juStificativa dada por mim a um projete> que
estou apresentando, hoje, ao Plenário desta Casa.
Embora sabendo que, até o filial de agosto, o nossQ velho
Código Penal deverá estar com uma nova interpretação, que
a comissão instituída pelo Governo e presidida pelo jurista
Evandro Lins e SilVa-está ultimando os trabalhos de sua revisão
- e _certamente levará em conta as questões que trago, hoje,
à tribuna desta Casa - , não podemos nos esquecer de que
o nosso Cqdjgq Pena~ da~a de_ 194Q e-~<?~ }~spir<:!do !JO Ç6digo
Penal italiano da época de Mussolini. Todavia, o juriSta Alcântara -Machado co:riseiuiu retirar os pontos autoritários e realizar um projeto que, na época, preenchia as necessidades da
sociedade brasileira.
Hoje, nosso estágio históricO é outro. Estamos às vésperas
do século XXI e o País sofreu profundas transformações soci~is,- políticas _e econô~i~~. ::to. longo, Qes.se_$ ~ess~n_ta.,e, ~r~~
anos, que nos levaram ao Tratado do_MERCOSUL~ _.
-o-código Penal, no entanto, r-ésiStiu dUrante todOS éSseS
anos às transformações da nossa sociedade, tornando-se, portanto, apenas uma parcela· do Direito" PeDal. Assín:l, miO é
mais possível continuar com a -mesma-realidade que está Vigorando há mais de meio século.
Sr. Presidente, Srs~ Senadores, muitos filósofos usam o
conceito de justiça exclusivamente em sentido formal, quando
não em sentido inteiramente jurídico. Considero essa visão
estreita, cartesiana e, sobretudo, conservadora. b conceito
de justiça é, pois, para mini;bastante_amplo. Como diz Norw
berto Bobbio, "a justiça é um fim social, da mesma _forma
que a igualdade, ou a liberdade, ou a democracia, ou o bem·
estar".
Enfim, a prisão cruel, tal qual existe em nosso País, não
pode deixar de fabricar delinqüentes. FabriCa-os pelo tipo
de existência que levam: sãc isolados nas celas, vivem em
total inutilidade e ociosidade, e sofrem 9a grande solidão
de ficarem distantes de suas famílias~ -Assim, quando se trata
de estrangeiros, existe ainda o agravamento da língua e dos
coStUmeS.- Isso, sem considerar o custo econômico.
Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estamos apresentando o seguinte projeto:
"Dispõe sobre a execução de sentença penal estrangeira e dá outras providências".
Art. 19 O art. 9'? e seu parágrafo único do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal) passam a vigorar com a seguinte_ redação:
Art. 9" A sentença peilal estrangeira, g_u~_ndo a
lei brasileira produz na espécie as mesmas conseqüências, pode ser homologada no Brasil para que surta
todos os efeitos.--
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ParágrafO único. A homologação dePende:
à) da existência de tratado específiCo eiitre o Brasil
e o país do qual emanou a sentença;
b) de pedido do país do qual emanou a sentença;
c) de pedido _da parte interessada para obrigar o
condenado à reparação -d_o dano, a restituiÇões e a outros efeitos-civis.
Art. 2'? A sentença estrangeira será eXecUtada
segundo as normas contidas na lei brasileira, salvo naquilo em que a lei estrangeira for mais fa~orável.
Art. 3~' Esta Lei entrará em vigor rfã data d~
sua publicação, revogadas as disposições em contrá:-
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credenCiava para a importante missão_que o destinO lhe reservara. Além disso, Itamar Fr_anco. gozava, entre seus Pares,
aqui, nesta egrégía Casa, e entre a clã.sse política, de modo
geral, do melhor conceito, por seu preparo intelectual, pela
seriedade no exercício das funções públicas e por sua indiscu- tível honestidade.
Passados seis meses de sua posse, encontra-se Itamar
Franco quase que -ilhado, sentindo solapada aos seus pés a
base política que poderia garantir a sustentação ao seu Governo. Teria Itamar. Franco traído os seus companheiros nesse
breve período? Traiu compromissos de campanhas? Frustrou
as expectativas de quantos nele acreditaram? Absolutamente.
O Presidente It<iriiãr Franco: fiel ao estilo mineiro, jamais
rio."
demonstrou açodamento no exercício do poder. Sentindo-se
Com isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nós nos adaptapouco à vontade para impor o seu modelo de governo enquanríamos aos acordos do Merco~.ul, principalmente esses, mas
to durasse a transitoriedade, aguardava o resultado do propoderíamos tirar do País os presos estra-ngeiros para que eles
cesso de impeaCbment. Só então passou a governar efetivacumprissem penas nos seus países de origem, diminuindo,
mente, sabendo porém, de antemão, que seu mandato é curto.
portanto, o seu isolamento e, inclusive, trazendo economias
Diante dessa per-spectiva, Itamar Franco certamente frustrou
ao nosso País.
os imediatistas, aqueles qti.e soriham com soluções simplistas,
Esse é O projeto" que passo à Mesa.
que negam a virtude da prudência e que acreditam em milaMuito obrigado ..
gres. Outros há, certamente, menos imediatistas e menos simO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo plistas, que não chegaram a se frustrar de fato, mas que frustradOs querem Ou-precisam aparecer--aos olhos do eleitorado
a palavra ao nobre Senador__ Au_reo Mello. _(l'aus.a.)
pata ju_stificar oposição ao Governo.
S. E~ não se encontra em plenário.
Está claro que a situação do País é difícil, que o povo
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
sofre com a persistente queda do poder aquisitiVO, -com ·a O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
âesemprego e com a inflação que corrói o- salá:riõ. Dia_nte
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, faltando
de eventuais indefinições ou desacertos do Governo; na tentaainda dezoito meses para as eleições que indicarão o Presitiva de soerguimento da economia e de melhori_a do bem-estar
dente da República, dois terços dos Senadores, os Deputados
social é mais cômOdo e menos arriscado a muitos candidatos
Federais, os Estaduais e os Gávetiiadores de Estado, todos
garantir o seu papel de oposicioniSta- de primeira hora.
a serem empossados no dia 19 de janeiro d~ 1995, o processo
o-plebiscitO-sObre forma e regime de Governo, realizado
sucessório destaca-se nos noticiários das emissoras c,l~ rádio
no dia 21 de abril, tendo confirmado a preferência popular
e televisão, ocupa páginas inteiras de jornaiS e re-vistas e ccúJ.pela República e pelo Presidencialismo fez _aument:;t.r, ªinda
centra a atenção da classe política. Nessas condições, acaba
mais, o processo sucessório. acelerar o mesmo que, desde
dominando, inexoravelmente, os assuntos cotidianos do eleio impeachment, já se desenhava. OS candidatos, desde_ então,
torado, que somente em outubro de 1994 se"rá chamado a
se desinteressaram por completo pelas grandes questões naciomanifestar-se.
nais e· passaram a concentrarem os seus esforços na estratégia
Num País pobre, deficiente em tOdo!f"Os-SelOres da área
de autopromoção; junto à mídia e no oportunismo das críticas
económica e detentor de alguns dos mais graves indicadores
:10- Governo para firmarem posições ~perante o eleitorado.
das mazelas sociais do Terceiro Mundo, a deflagração precipiSabemos todos que as eleições exigem dos ~ndidatos
tada do processo sucessório é inconseqüente, nociva e, diria
a--desincompatibilização dos cargos públicos, o que reduz,
até, quase criminosa. É paradoxal constatar que o Brasil,
por tempo substancial, a contribuição de cada um no esforço
convivendo com absoluta carênci~_ de alternativas e soluções
coletívo que se emP.reende para melhorar a situação do Brasil
para superar as suas crises, tem a tal abundância de candidatos
e dos brasileiroS. E certo que a atividade política se exerce
na prematura corrida sucessória; e é lamentável verificar que
diuturnamente e que as candidaturas se firmam, geralmente,
tais candidatos, donos de inequívo_cas__experiências adminisantes do prazo de desincompatibilização prevista em lei. Nada
trativas e políticas, destinem seu tempo, seu -conhecimento,
justifica, porém, que nós,- políticos-; candidatos ou não, nos
sua energia nos assentamentos de suas candidaturas, enquanto
entreguemos com tanta azáfama à disputa eleitoral, como
a população se debate com a miséria, a fOme, a·doeriça, corri
se nesse interregno de ano e meio ·o País-não precisasse produ.tir _e garantir o sustento de quase cento e _cinqüenta milhões
o analfabetismo e o desemprego.
O Presidente Itamar Franco, ao assumir o comando da
de brasileiros.
Nação, há apenas um semestre, contava com_ o apoio decidido,
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex~ um aparte?
ou pelo menos declarado, de políticos de todos os partidos
e de todos os matizes ideológicOs. Não era para menos: assuO SR. NEY MARANHÃO - Ouço o aparte do nobre
mindo inesperadamente o cargo então ocupado pelo PreSiSenador Josaphat Marinho.
dente Fernando Collor, em decorrência do impeachment deste~ passou a encarnar as esperanças renovadas de milhões
O Sr. Josaphat Marinho- Nesta altura do seu discurso,
de brasileiros, ou, quando menos, alternativas possíveis. Além
permita V. Ex~ que acrescente um reparo: não é só que haja
disso, sua experiência político-administrativa __:, duas vezes
candidatUras precipitadas, como salienta V. Ex\ pior é que
Prefeito de Juiz de Fora, a segunda maior cidade de Minas,
as candidaturas estão surgindo sem que se defina uma idéia
e Senador da República em fins do segundo mandato - o
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no~a, u~ ~sboço ~e plano de governo; mas, -ao· que dizem
os JOrnats, já há mu1to candidato beirando à porta dos quartéis.

O SR. NEY MARANHÃO- SenadorJosaphat Marinho,
V. Exa, que liderou, neste Senado, a oposição- foi o Líder
d<: ~DB, s~ não me engano;____ tem uma exp~riência de vida
publica mutto longa e a preocupação de V. Ex~ é ã mesma
que este Se~ador também tem, porque-C? que está acontecendo
só tende a pwrar, através da divulgação pela rnídia e as pesquisas da classe política perante o eleitorado.; .
Completando o aparte de V. Ex~; não será surpresa se
houver, amanhã, um plebiscito e o povo for obrigado a escolher entre duas perguntas: Quer o Parlamento aberto ou fechado? Te_nho as minhas dúvidas se a seg_!lnda ~rgunta não
a v1tonosa.
_
São estas preocupações que temos, nobre Senador nós
da classe política, aqueles que queremos-trabalhar e desej~mos
o bem deste País, porque é melhor a pior democracia do
que a melhor ditadura. Muito obrigado a V. Ex~
. O mandato _do _Presidente da República tem dUraçãO de
cmco anos, o pnme1ro deles_ quase sempre apresenta poucos
resultados, pois exige a composição da equipe de Governo
em seus vários escalões., a elaboração de programas e plano~
de metas, a composição da base parlamentar e infindáveis
negociações políticas e econômicas nos planos íitternos e eXterR
nos. c;! últi~o ano é igualmente pouco produtivo, já que·- as
atençoes estao voltadas para o quadro sucessório.
Reflitam agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que
ocorre com o Governo Itamar Franco, encurtado para dois
~os e meio, po: ?i:cunstâncias do conhecimento geral, antes
mesmo de ser tmcJado reduzido por mais três meses, por
escrúpulo do próprio Presidente da República, enquanto
a~uardava o desfecho do processo de impeachment, prejudtcado por um plebiscito que desviou a atenção, que deveria
se concentrar nos grandes temas da realidade brasileira e
agora, atroJ?elado por uma corrida insana, na qual se ·agl~ti~
nam os proJetes pessoais e egoístas, as ações eleitoreiras e,
às vezes, demagógicas de _candidatos de posições ideológicas
as mais variadas.
O que se observa- nó momento é o maiS coffipleto desinteresse pelos t~mas nacionais, exatamente quando o País se
prepara para Implementar ou começa a executar medidas imR
portantes, _tais como o Processo de privatização, a aprovação
da nov~ Let de C?nc?rrência, as reformas eleit!Jral e partidária
e a revtsão constttuc10nal, entre outras, que certamente darão
aos futuros governantes melhores condições de trabalho.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente Itamar Franco, alvo predileto de muitos candidatos oportunistas neste
momento, é, na verdade, a segunda maior vítima dessa precipitaç~o da corrida sucessória. A- maior vítima é o nosso próprio
Pais que, sofrendo as agruras de uma economia estagnada,
lutando contra a fome e a miséria e enfrentando uma inflação
crónica que persiste há dCcadas e parece sempre pronta a
es~~par do nosso c?ntrole, necessíta, mais do que nunca, da
umao, do desprendimento e do sentimento patriótíco da classe
_
.
política e de todos os cidadãos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

sena

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

Concedo

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, os jornais noticiaram, nesta quartaRfeir3, que
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o Governo Federal pretende reexaminar as demissões de funcionários públicos efetuadas a partir de 1990 durante a desastrada administração CoHor de MeitO: · · ' ·
·
Segundo anunciou o líder do Governo na Câmara dos
Deput?-dos, a reavaliação das demiSsões de serVidores públicos
será fetta por uma comissão integrada pelo Ministro do Trabalho e pela Secretária da Administração Federal. O Minístro
da Justiça, por sua vez, informou que o -PreSidente Itainar
~ranco "está interessado em- regul3.rizar ã Situ3.ção d_os demitidos_ e que existe a possibilidade de reintegração"_.
A pretexto de promo"V"er- uma ampla refÕrmã administrá~iv~; p~etensamente destinada a mOralizar o Ser~iço público
e dtmmuu despesas, o Governo Collor promoveu à demissão
de milh_ares_ de servidores públicos, inaugurando no _País um
autêntico terrorismo contra. Uma classe de tiabà.IhádOres qUe
ficou à mercê da truculência de uma administração autoritária
auto-suficiente, comandada por homens despreparados, qu~
Ir;;varam ao desmonte da máqui~a adm~nistrativa, ao enfraquecimento do Esta~do e à prática dos desmandos Q.ue grassaram
nessa curta, porem, amarga e desastrosa quadra da vida nacio~
nal.
·
Em nome da moralidade, o imoral Governo- Collor de
Mello demitiU, humilhou- e deixou deseinpregados milli3.res
de cidadãos brasileiros.
~oi uma épOca difícil, oride O qUe Sé Vfú.fOi."o deSeSi)e"i..o
de milhares de chefes de família, sob a córitingênda de n3o
ter como sus~e:r:tar s:us _filhos, vítimas iridefesas das estripulias
de uma admmtstraçao mconseqüente.
_ A maioria das demissões efetuadas, a pretexto da execuçao de uma reforma administrativa, irieficaz, foram -injUstas
e ocorreram, no mais das vezes, ao sabor do humor ou da
simpatia de quem elaborava a lista dos demissíveis.
Portanto, Sr. Presidente, Srs.. Senadores, o anUncio de
que o Governo pretende rever essas demissões só_ pode ser
saudado como providência extremamente justa, correta, honesta e, sobretudo. de grande significado moral.
Não seria lógico, nem mOratmente correto que um GoR
vemo que _se instalou sob a ban~eira de restaur~ção da dignidade_ ultr~Jada pe_lo _Governo Collor, permitisse que milhares
de ctdadaos brastleu.os permanecessem ínjustiçados, muitos
deles enfre.ntando dtficuldades insuperáveis, devido à falta
?e oportum~ade de emt:_regos, provocada pelos desmandos,
mcompetêncta e corrupçao-dos que os demitiram há dois anos
e meio.
Estou plenamente de acordo com o Presidente Jtamar
Franco nessa decisão de mandar rever as demissões praticadas
no Governo Collor, a fim de corrigir injustiças cometidas
~entra pais de fam~ia _e homens honrados, que foram espoliados do sagrado dtretto de trabalhar e ter uma vida digna,
colaborando para com o desenvolvimento do País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -

Concedo

a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO. Pronuncia
o segtiiilte diScuiSO. Sem revisão do orador~)- Sr. Presidente,
Srs. Senado~e~_. ainda que de maneira mtiito rápida, gostaria
de fazer algu-ns comentários a r~spiito da manifestação estUdantil que se verificou no decorrer desta semana em todo
oP~.
___ , Com efeito, Sr. Presidente, a UBES e a UNE previram
Qüe estariam ilàs rUaS é:erca-·de 15 milhões de cara-pin-tadas
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para protestarem contra a qualidade do ensino no BraSji: e,
palmente, o ingresso do aluno no terceiro _grau sej~ facilitado,
principalmente, contra o abuso das mensalidades escolares. ..
para que ele tenha meios _de _cursar a universidade. Como
Sr. Presidente, Srs. Seriadores, Cssa não é a primeira
Deputado Federal, apresentei Uin projeto que veio para a
vez que chamo a atenção para esse fato. O COngresso Nacional
Comissão _do Distrito Federal, criando a Universidade Regiotem sido omisso no que diz respeito ao enSirio piív3.do em
nal do Di~trito .f:e_deral - seria uma universidade gratuita.
nosso País.
Mas, infelizmente, n·ão tive a felicidade de ver esse meu proLembro-Ine que, por ocasião do Goverrio do ex-Pn!si-- jito aprovado aqui, no s·enado. Felizmente, recentemente,
dente Collor de Mello, foram editadas cerca de seis ou s_ete
foi reapresentado na Câmara Legislativa, aprovado e já sanmedidas provisórias a respeito do aumento das mensalidades
cionado pelo Governador Joaquim Roriz. De formã qUe, Braescolares onde se estabelecia a livre negociação. _Mas, tudo
sília,- se Deus quisei, a p3.rtir do próXimo ano, terá urna univeracabou_ do jeito que pretendiam os_ J>rOprii::.tãriOs de eSColas
sidade com sede em-Taguatinga e cãmpus avanÇado em várias
particulares.
.
· - cid3des-satélites. Será gratuita, ligada ao Governo do Distrito
Sr. Presidente, tenho conhecimento de pessoas que alugaFe-deral. Penso que os governos· estaduais, com a ajUda da
ram seus apartamentos no Plano Piloto _e foram morar" em
União, deveriam dar meios, ou seja, universidades gratuitas,
cidades-satélites, para assegurar o estudo de seus filhos, TenhO
principalmente aos alunos de classe média, aos menos favoreconhecimento, também, de pessoas que diminuíra-m a- cji:iali~
cidos que não têm condições de suportar uma mensalidade
dade de sua alimentação para que seus filhos possam estudar
tão alta como as· que as que hoje são cobradas. Parabéns
nas escqlas particulares, consideradas como prestadoras de
a V. Ex~
bom ensino.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Eminente Senador
Observa-se que, por ocasião dos dissídios, quando os_
Valniir Campelo, agT3.deço a V. Ex~ pela intervenção incorprofessores recebem 70% de aumento - 40 professores de
poro-a ao meu pronunciamento. Quando V. Ex~ diz que está
uma determinada escola recebem 70% de aumento- aS escosendo instituída uma ComisSão de três Senadores para estudar
las repassam esse aumento para nlais de mil ou dois mil-atllrlos~
essa problemática, eu até me tranqüilizo, porque tenho visto
auferindo lucros expressivos e fazendo com que o cartel do
a omissão não só do _Senado Federal, mas, ta.mbém, de todo
ensino .Particular em nosso País se torne uma das atiVidades
· o Çõngresso Nacional no que diz respeito ao ensino de modo
empresariais mais re-ntáveis.
geral em nosso País. A criação dessa comissão - que conta
com a participação de V. Ex~, do Senador Ney Suassuna e
O Sr. ValmirCampelo- Permite-me V.-Ex~ um aparte?
do Senador João Calmon, que é o paradigma da defesa da
O SR. CARLOS -PATROCÍNIO --Com todo prazer,
Educação em nosso País- certamente trará bons resultados.
nobre Senador Valmir Campelo.
O Sr. Ronaldo Aragão - Permite-me V. E~ um aparte,
nobre Senador Carlos Patrocínio?
O Sr. Valmir Campelo --Nobre Senador Carlos Patrocínio, parabenizo V. Exa pelo discurso que _está proferiildo,
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Com muita honra,
o qual estou acompanhando com muita atenção. Fui designado
nobre se-nador Ronaldo Aragão.
pelo Senado Federal, juntamente com os Senadores João CalO Sr. Ronaldo Aragão- Nobre Senador, estou ouvindo
moo e Ney Suassuna, para compor a Comissão Interrninisterial
que está cuidando desse tema. Participam dessa Comissão
com atenção o pronunciamento que- v: Ex~ faz hoje aqui,
no Senado Federal, e ouvi, tamb6m, o aparte do Senador
Interministerial outros--s_egm.entos da sociedade, tais como:
associações de pais, associações de estudantes, com-a pre:s~nça
Valrnir Campelo. Quero incorponir as minhã.s- COnsideraÇões
às de V. Ex~ Gostaria de recordar a época em que o aluno,
dos Presidente da UNE e da UBES, integrantes da OAB
etc, todos preocupados com essa situação do ensino particular
para ingressar em uma escola pública, submetia-se a uma
e procurando soluções para o problema. Posso ratificar o- que -prova· semelhante ao vestibular. Fui desses alunos e estudei
V. Ex~ está falando. Realmente, é um absurdo _Q preço das
no Colégio Pernambucano, na capital de meu Estado. Os
professores eram rigorosíssimos e o aluno precisava estudar,
mensalidades. Foi COnstatado que os índices foram superiores
pois a queStãO nãá era somente paSsar de ano. Naquela época,
aos da inflação. Eu, particularmente, não _c_onheço _nenhum
proprietário de escola particular que seja, pelo menos, médio
a remuneração do professor de ensino público era condizente
empresário, de classe média. Todos são muito ricos~ ou pelo
com a sua posição. Hoje, infelizmente, há a deterioração do
menos deixam transparecer para a comunidade, para a socieensino público. Ela vem ocorrendo em virtude dos baixos
salários pagos, principalrrierite com a falta-- de condição ao
dade sinais de riqueza. E quero dizer a V. Ex~s da minha
professor para ministrar aulas. E a partir daí houve a pTolift:preocupação em relação a esse tema, porque em momento
algum sentimos, por parte desse segmento, a preocup-ação
rãção do ensino particular, que chegou a preços absurdos
em encontrar uma maneira de segurar esses aumentos, que
no Brasil. Para que V. Ex• tenha um parâmetro do absurdo
pelo menos - não digo congelar - aumentasse de acordo
a que chegou a escola particular neste País, e princij:>almente
com a inflação. Esse problema tem que ser dissecado, discuaqui, enf Brasnia, trago alguns dados: em janeiro, a mensalidade era de 2 milhões e poucos mil cruzeiros; em abril,
tido. A legislação federal. nobre Senador, deverá de ser mudada imediatamente, porque o Governo tei"á que ·agir, ter meios
com um artifício qUe desconhecemos - e não há satisfação
de fiscalizar e. também, dar um basta nessa ·situação, que
por parte das escolas- houve um aumento, sem que houvesse
é caótica. De forma que nâO pOderia, nesta opoitunTdade,
discussão alguma a respeito - símplesrllente o pai do aluno
deixar de parabenizá-lo pela sua preocupação com o ensino
é comunicado por carta que a escola vai aumentar em tanto,
não somente no Estado que V. Ex• tão bem representa, o
e -ainda há o cinismo de dizer que está dentro da inflação
Tocantins, mas no País de modo geral. Esteja V. Ex~ certo
etc. - para mais de cinco milhões de cruzeiros. Qual é a
de que comungo da mesma preocupação, Senador Carlos Paexplicação? Qual a razão desse reajuste? Se o professor recebe
trocínio. Temos que encontrar meios de fazer com que, princium aumento de 70%, mesmo sendo de escola particular, a
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mensalidade passaria a 3 niifhOCs e 400~irifl cruielros. o' que
estamos vendo, Senador Carlos Patrocínio, é uin abuso por
parte do ensino particular neste País. É preciso que o Governo
tome providências. É preciso que o Senado e a Câmara dos
Deputados, como representantes da sociedade, tomem as dew
vidas providências contra esse abuso das_escolas particulares
neste País. Somos a favor da livre escola, mas não podemos
aprovar o abuso que está-se cometendo em nome do ensino
particular, que não é aquilo que deveria ser. Então, hoje,
aqui, em Brasília, é proibitivo um ·cidadão àe classe média
colocar o seu filhp em uma estabelecimento que não seja
o da rede oficial. E preciso que o Governo comece uma ação
de melhoria do salário dos professores do_ ensino público.
Parece-me que- as mudanças no ensino~ neste País, s6 vieram
a piorar. Recordo-me que na nossa -épocade estudante, tanto
no primário, como no secundário e mesmo unjvirsit-áffo, V.
Ex~ sabe- e aqui me reporto à nossa- profissão, pois ambos
somos médicos- o ensino erá mais rigoroso-.--Hoje, se observarmos atentamente uma receita aviada, podererçtos, com todo respeito, deparar-nos com algo calamitoso, inclusive quanto ao uso da própria língua portuguesa. Ê urgente que o
Governo \orne providências para salvar o -ensino -neste País.
Mais uma vez, parabenizO V. EX!', que traz esse tema para
uma discussão ampla, na qual a sociedade, os poderes públicos
se empenhem para que o ensino saia da situação em que
se encontra e que tenha fini o abuso que as escolas particulares
deste País estão cometendo na cobrança das mensalidades.
Muito obrigado.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Agradeço, nobre Senador Ronaldo Aragão, a- participação brilhante de V. Ex~,
que também sofre na pele a problemática, porque sei que
tem filhos e vários em id-ade escolar.
Entretanto, como fica a classe média baixa, t~ndo _em
vista- a falência do ensillo público em noss~ P~s, conlo -v.
Ex~ bem frisou, principalmente devido aos baixos salários pagos ao professorado nacional?
Sr. Presidente, deixo registrada aqui essa preocupação
com a qual sempre me impressionei. Por ocasião da emissão
daquelas medidas provisórias, cheguei a apreSentar uma
emenda, coibindo a cobrança antecipada das mensalidades
escolares, porque, segundo é do meu conhecimento, é_ a única_
coisa que se cobra adiantado em nosso País. Mas, até com
surpresa, fiquei sabendo que, se se deixasse de cobrar mensalidades antecipadamente, ou seja, antes de prestar o serviço,
só de um grupo empresarial da educação privada em nosso
País _estaríamos tirando 2 milhões de_ dólares, já que esse
grupo fatura 7 milhões, e a ciranda fínanceira girava em torno
de 30%, ou seja, 2 milhões de dólares. Por isto, entendo
hoje as dificuldades que estamos tendo para implantar uma
política de reajuste co-ndizente com a necessidade, com a realidade de nosso País, porque os reajustes_ das mensalidades
escolares sempre ultrapassaram aos índices inflacionários.
E quando s_e vai procurar os diretores de escola, os presidentes_ das Associações de Escolas Privadas há sempre a mesma resposta: '"Estamos repassando dentro dos_ parâmetros
estabelecidos pela lei.,.
Está o Presidente Itamar Franco chamando as montadoras de veículos porque fizeram um grande acordo de reduzir
as alíquotas de IPI, e parece que o carro não baixa de preço.
Estão cobrando ágio. Parece que o problema é das concessionárias, que hoje_ estão acusando as montadoras~_ J;:stá h~vendq_,
por conseguinte, um descompasso, uma falta de cumprimento

Maio de 1993

d3.quilo- que se estabelece nas leis, nas ne_gociações. Por isso,
eu-gostaria de cumprimentar os líderes estudantis, os estudantes do nosso País, que, tendo em vista a omissão da~ autoridades maiores desta Nação, saíram às ruas num m-ovimento
pacífico, pacato;sem aquele ímpeto de quando pintaram as
caras para tirarem o Presidente da República. Certamente,
se não tomarinos alguma providência, eles voltarão, talvez
com ·muito mais vigor e-avassa:Iadoramente, e, aí, poderemos
ter conseqüências como aquelas que não gostaríamoS de t_er.
Muito obrigado, Sr. Presidente (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.

Concedo

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Pronuncia
o s~_guinte discutsq. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, é difícil a situação por que passa o País, em
todos os setores da economia, no cumprimentO das leis. É
preciso que se faça algo. Estamos vendo- conio tro-uxe muito
bem o nobre Senador Carlos Patrocínio- o aumento abusivo
das mensalidades escolares. Há vário~ componentes- econô~
micos agregados- ã esses fatores, dentre os quais até intereSses
acima das leis. Há que se destacar a preocupação que o Go~
vemo de Sua Excelência o Presidente Itamar Franco está
tendo para coibir os abusos. Para que fiquem perplexos, quando se faz um acordo para a diminuição do IPI no sentido
de facilitar a compra de carros, instituindo o carro popular,
nada é alcançado. Aliás, não sei se -um carro de 6.800_dólares
é popular, já que o dólar está custando mais de 30 mil cruzeiros. E ainda não satisfei_tos, esses que não se contentam em
ganhar pouco. cobram ágio e não têm carro._ Há um acordo
das_câmaras setoriais, mas nãõ há um mecaniSmo do_ Governo
que obrigue o seu cumprimento. A única obrigação que existe
é a_ do cidadão, que, se quiser o carro, tem que comprar
no preço _estabelecido, mesmo que tenha diminuíc}o o IPI,
que é um imposto que seria pago ao GovernO. E preciso
que se aja com mais rigor no cumprimento daquilo que foi
acordado.
Num outro pronunciamento que fiz aqui, dentrO desta
tónica, reportei-me ao problema dos consórcios no Brasil ..:...:...
também ligado a essas montadoras - onde há outro abuso.
Há um cartel que precisa ser analisado, discutido, a fim de
que se faça cumprir a lei.
Não é essa-a tônica principal, Sr. Presidente, Srs. Senadores, do meu pronunciamento de hoje. Eu s6 queria levantar
esse tema porque vou voltar a falar sobre isso.
- O asSunto principal que me traz à tribuna hoje diz respeito
à EGF e à AGF ~Empréstimo do Governo Federal e_ Aquisição do Governo Federal. Reporto-me ao- meu· Estado de
Rondônia.
Já tem sido dito ã.qui que este é um País agrícola, que
a salvação do Brasil está na agricultura, que o Brasil só tem
saída se der valor ao setor agrícola. Fala-se muito em subsídio
à agricultura. Isso é uma parafernália, mas muitos palses do
mundo subsidiam a agricultura. Só o Brasil, que se_ diz um
país agrícola, não subsidia. Quando se fala na proteção à
agricultura, vários mecanismos se levantam contra o produtor,
que está na sua gleba, no dia-a-dia, sob o sol, produzindo.
Que outras forças nunca decifradas -poderíamos até catalogar e;omo forç3:s ocultas - agem çontra os s_ubsídios? O pior
é _que, não havendo subsídio, não h~ r~cursos para comprar
ã Produção. É o que vem ocorrendo no Estado de Rondônia,,
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que, não obstante a proximidade da próxima safra, ainda
tem estoques em seus armazéns. Além das dificuldades ineren~
tesa um Estado recém-criado, deparamo-nos com a falta de
crédito para ·a Compra da produção. Há, portanto, um cOntrasenso:_ somos um País que precisa produzir; produzimos, mas
TJão podemos comprar a safra.
Pergunto: para onde vamos?
O Banco do Brasil, que recebe do Tesouro verbas para
serem repassadas ao produtor, através do Ministério da Agricultura, alega que não dispõe de dinheiro. Em co~seqüência,
alimenta-se o atravessador, que compra do_ agricultor por um
preço vil.
Na Amazónia, plantar é trabalho árduo, principalmente
devido às iritempéries do clima, às doenças tropicais, às-dificuldades de transporte~ de armazenamento e de colheita. Não
contamos com agricultura mecanizada, que, sem dúvida, reduz
o-custo da produção, inclusive a nível de consumidor.

O Sr. Carlos Patrocínio- Permite-me V.

Ex~

um aparte_?

O SR. RQNALDO ARAGÃO- Ouço V. Ex•, Senador
Carlos Patrocínio.
O Sr. Carlos Patrocínio_ Nobre Senador Ro-naldo Aragão, V. Ex~ alude a um tema de fundamental importância
para o desenvolvimento do nosso País: AGF e EGF. A cada
colheita, ouvimos das autoridades governamentais- e a imM
prensa noticia- com destaque- o anúncio de que as condições
de plantio e colheita vão melhorar. Na realidade, porém,
como essas promessas não se- fazem cumprir, 05 - prbdutorcs
nosprocuram,reivindicandoalternativas.OPresidenteltamar
Franco mostra-se preocupado com o· problema do holnemdo campo e com a produção de grãos do nosso País. Asso-
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a agricultura. Acredito que_ se deve elaborar um projeto de
lei proibindo a extraçáo de calcário dolomítico pafa uSo da
con~trução civil, até porque se traia de uma riqueza exaurível.
Farei gestões junto ab Ministério de Minas e Energia _no sentido de erradicar essa prática. O ~nosSo agricuJtc:ir- é -vicl8.do
na terra; se não fosse, não plantaria para ter prejuízo. Tenho
certeza âe lJ.Ue, juntos, poderemos implantar uma política
agrícola definitiva, que atenda às ne_cessidades do nosso povo.

Ex•

O SR. RONALDO ARAGÃO~- Agradeço a V.
pelo
aparte.
Associo--me ao pensamento de V. Ex~ quando diz que,
se-agricultores de Estados com<Yo- de Tocantins, de Rondónia,
forem às institUições financeiras buscar recursoS para Ophirltio,
perderão tudo: o crédito, a safrá e a terra, transformando-se
em bóias-frias.
Há poucos dias, alertei o Plenário sobre a necessidade_
de termos uma política agrícola. Na realidade, o que se faz
no País é uma política agrícola uniforme,.quando temos vários
Brasis; porque a colheita feita no Estado de Rondónia, para
o arroz, por exemplo, não é na mesma épocil ·em que ( feíta
no Rio Grande do Sul, em Santa Catariita e no Nordeste.
Quãhdo se faz uma ·política agrícola uniforme, há Um prerurzo
na colheita. Por quê?_ Em Rondónia, por exemplo, se colhe
o arroz numa data diferente daquela em que o Governo faz
os empréstimos. Em Rondónia colhe-se o _arroz em abril e
o fínanciameitto cheg-a em junho, quando o agricultor não
tem mais o seu produto.

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. RONALDO ARAGÃO- Ouço V. Ex•, nobré
S_enador.
0 Sr. Josaphat Marinho _ Apenas para avançar um
cio-meaV.Ex~quandojulgaquesomenteatravés.d3produção
pouco na linha do seu raciocínio~ Atente v. Ex• em que,
- ~ esta deve ser subsidiada - o País sairá da crise. É __triste
mesmo dentro de um_ estado, às vezes a mesma cultura tem
acompanhar a trajetória do agricultor: ele planta, colhe, proM
épocas diferentes, 0 que impõe a distribuição de rec_ursos
duz boa safra, mas não__ consegue honrar QS comp-romissos _também em_mornentos diversos. Na Bahia, assim ocorre, por
assumidos com o banco; Acredita-se que o-Gõverno final~
exemplo, com a cultura do milho.
mente implantará a equiValência entre financiamento e produ~
.
_
to, tese que se deveria constituir em uma exigénciã- do ConO SR. RONALDO ARAGÃO- V. Ex! forneêe-me ·mal:S
gresso Nacional. Teremos, neste ano~ boa safra- colheremos
subsídios nas razões que apresento pa"f.a a mudança -da políticà
cerca de 69,5 milhões de toneladas de grãos . . .:;. . : p-orque <?S- agrfcola no mesmo eStado, onde__ temos colht!itas diferentes
recursos, embora insuficíentes, foram liberados na hora certa.
e não podemos fazer uma polítiCa- -agrícola -üiiifóritie, De ln
Reconhecemos que o Governo tem procurado tomar medidas,
como quanto à questão de subsídios para a agricultura, sem
como, por exemplo, a transformação dos financiamentos em
esquec-er dOS-emprestimós feitoS ao agriCultor.
__ _
EGF, para que o produtor possa pagar depois da- colheita.
Isso cria uma situação muito vexãtõria, que- a cada dia
Na realidade, precisamos de uma política agrícola definitiva
mais-empobrece o agriCultor.
e justa, que não faça do agricultor um constante-inadinlplente.
Na regi?.o Nordeste é diferen.te, éorrio bén:l dísse o Sena~
O produtor, hoje, não dorme: planta, colhe bem e está sempre
dor Josaphãt Marinho, citando o que ocorre num mesmo estado.
devendo. Sente~se ameaçado, pois sabe que, se o banco execuQuando estou no meu Estado, em contato com os agricultá-lo, ficará sem nada, uma vez que a- sua te-rra, por-si só,
não é suficiente para fazer face aos seus compromissos. Tocantores-, observo que em determinadas regiões, onde a primeira
tios, antes _de ser Estado, colhia uma safrã de 1 milhão de
cultura é o café, a cada dia esse' agricultor vai ficandO ffiais
toneladas. Atualmente, devido à desastrada política agrícol~,
pobre.
não colhe nem soo mil toneladas de grãos. Os produtores
Na tfltima vez em que eStiVe em- Ro-ndônia, na região
de Cacoal, região produtora de café, o agricultor me dizia:
reclamam do preço do calcário, que, embOra seja extraído
no próprio Estado, custa três vezes daquele estraído em outros
"Senador, há três anos eu colhia uma saca de café em côco
e comprava três fardos de açúcar. Hoje estou vendendo este
Estados. Estou verificando as razões dessa constatação. Pude
comprovar que estão fazendo brita do calcário dolomítico,
mesmo café e não estou conseguindo comprar um fardo de,
que é destinado ao uso agrícola. _Um metro de brita para
açúcar. Preciso vender duas saCas_de c:ifé em cóco para com·
asfaltamento, para construção civil rende muito mais do que
prar o mesmo açúcar." É uma sábia comparação.
Está havendo um distanciamento muito grande entre o
um metro de pó de calcário, que é cedido para a agricultura. _
Portanto, não há intereSse em moer calcário dolomítico para- pi"oduto industrial e o produto primário.
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o- agricultor~ comu-disse muito bem o

Senadoi- CurfoS

Patrocínio - só Sabe ser agriCultor, só sabe plantar. Mesmo
com prejuízo ele vai plantar. porque sua a-tividade- é essa,
não há outra.
Recordo-me que durante o governo militar, quando se
fez uma propaganda muito grande, que dizia: "Plante que
o João garante", e fazíamos uma outra colocação paralela,
que dizia: "Plante e coma, senão o GOverno toma~·. Essa
era a realidade e estamos caminhando novamente para isso.
Como acredito no propósito da solução dos problemas
nacionais do GoveiD:-o Itamar Franco, issó funciona como alerta para que se comece a·-ctar um outro caminho à política
agrícola neste País.
·
Entendo que as soluções dos grandes problemas nacíona"is ·
se iniciam com a agricultura, com a política agrícola diferenciada, com a valorização do agricultor brasileiro.
Do meu Estado, Rondônia, recebi, esta semana, apelo
daqueles que não vêem mais no horizonte Uma salvação; de
que é preciso cuidar da agricultura.
O meu EstadO, que também tem cofio base de sustentação económica-o- agricultor e sua prodúÇ30 Oe grãos, estáquerendo desistir~ pela falta de apoio ao hOmem do campo.
ao homem que produz. Na sua campanha política, o Governo
do Est.<ldo disse que iria trailsformar o Banco do Estado im
banco agrícola. Hoje, esse banco nem é comercial, nem agrícola, deixando r'nuito a desejar.
·
O Sr. Garibaldi Alves Filho - Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. RONALDO ARAGÃO~ Ouço V. Ex•, Senador
Garibaldi Alves Filho.
O Sr. Garibaldi Alves Filho- Senado.r. Ronaldo Aragão,
estou ouvindo o seu discurso, que trata das dificuldades dos
agricultores na sua Região. Infelizmente, no Nordeste estamos
enfrentando uma seca, e este ano não temos os clássicos problemas da produção, porque a safra, a esta altura, se constitui
numa imensa frustração. Mas, quando chove, posSO-diZer qüe
se registram os mesmos problemas _que V. J;x• aponta corno
existentes em seu Estãdo. A expeCtativa é-que a política agrícola deste País possa ser reformulada e que o Ministério da
Agricultura, no Governo Itamar Franco, possa ser prestigiado,
de modo que tenhamos um novo caminho para a agricultura.
V. Ex~ sabe muito bem que o Ministro Lázaro Barboza virá
a esta Casa na quarta~feira, convocado pai-a prestar esclarecimentos sobre a sua Pasta, e poderá, então, nos dizer alguma
coisa sobre, por exemplo, aquilo que foi discutido há pouco
tempo, sobre a equivalência preço-produto. Há uma proposta
do próprio Ministério da Agricultura, mas o seu exame estancou na área económica do Governo, que ainda está estudando
para ver se é possível a implantação da equivalência preço-produto, porque essa decisão implicaria num -subsídio que teria
que ser pago, de qualquer maneira, pela sociedade brasileira,
através do Governo. Estou solidário cOJn V. Ex~ e fico na
expectativa de que o Ministro Lázaro Barboza possa trazer
novidades, realmente, a respeito disso, já que o Ministro EHseu Resende pouco avançou nesse terreno, quando indagado
aqui pelos Senadores.
O SR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço a V. Ex•, Senador Garibaldi Alves Filho. Nasci e passei a minha Infância;
adolescência e juventude no _Nordeste. Conheço de perto o
sofrimento, porque ·minha famnia tinha ·propriedadeS-e nunca
conseguia produzir. Primeiro, pelas intempéries; segundo,
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porque não compensava plantar. O nordestino é antes de
tudo -u·m forte, pois quando chove, ele volta a plantar, mesmo
com todas essas adversidades.
Felizmente, na Região Norte do País não.existe a calamidade da seca, da falta de chuva, como oco_rre no_nosso NordeSte. Há chuva, só não há preço, infra-estrUtura ·para se
retirar o produto, incentivo etc.
·
Entendo que a partir da equivalênCia preço/produto poderemos começar a sair dessa situação. O que se está fazendo
no Brasil é privilegiar o capital em detrimento de outros fatores,.co_mo a agricultura, salários. Preocupa-se em remunerar
o capital a prova disso são os juros altos - e não se
olha para outro setor, como o agrícola, o de produção etc.
Está~e fazendo issO' no BraSH, irlfelizmente.
É preciso mudar, é preciso· dar outro rumo à coisa, e
tenho c.erteza de que essa·é a intenção-do Presidente Itamar
Franco. Mas entendo também as dificuldades que Sua Excelência tem em realizar essa aÇão, Pelos empecilhos que exiStem
na máquina do Governo. Os obstáculos na economia neste
País são imensos. Estão dificultando o_ Presidente Itamar Franco a dar um outro rumo,_outro c;aminl:lo. Quando o Pr~sidente
- e aqui aplaudimos - quis baixar os juros~ cri6u-se os
chamados economistas que e·stão levando este País à situação
em que se encoptr_a, à parafernália de contestação: os juros
não podem baixar por isso ou- por aquilo ... E o_ que estamos
vendo? _Juros altos, inflação, desemprego, fome, etc. Que
política é esSa? Sabemos que_ _a que aí está não deu certo,
não está dando certo: juros altos, gerando inflação; desem-prego; fome etc. O PreSidente Itamar FrancO diz com muita
clareza que essa política de juros- altos não tem razão dei: ser,
porque se estivesse dando certo, já teríamos baixado a inflação, o povo estaria ganhando bem, não existiria fome. Agora,
procura-se dar uma injeção na agricitltura, com relação à equivalêncía preço/[>foduto, mas :rlão é possível, pois não há dín-heivel oú não; a· política vigente não está corr.eta. Já sabemos
que a política económica 'implantada, seja heterodoxa oU ortodoxa, não deu nem está dando certo. PrecisamoS mudá--la.
Até compreendo a necessidade da inflação, deSde que
o povo te-nha o que comer c disponha de recursos._ Ocorre
que neste País remunera-se o capital e não se cria mercádos.
Não sou economista, mas, a meu ver, essa política de juros
altos, no dia~a-dia, não está dando certo porque estamos remunerando o capital. distanciando o povo do desenvolvimento
nacional.
Vamos procurar uma solução. Não fiquemos atados a
dogmas econõmicos.
Um economista japonês disse: "0 Japão não tem PhD
em economia, não tem grandes luminares~ da economia mundial, mas o Japão tem a maior e_conomia do mundo". Aquele
país não está preso a teorias keynesianas e de Friedn:tan, e
tem a maior economia e renda per capita do mundo, com
um superávit de 160 bilhões de dólares. Os Estados Unidos
têm os maiores prêmios Nobel de economia, os maiores PhDs
do mundo, têm teorias económicas keynesianas, de Friedman ·
e tê.m o maior déficit público, uma economia que não está
dando certo, e o Brasil copia todo isso, copia todas essas
-teorias económícis. É preciso saber qu-em está cei-to quemestá errado.
Portanto, Sr. Presidente, quero, neste momento, fazer
um apelo ao Ministério da Agricultura no sentido- da liberaç3:o
--de recursos pllra a compra de produtos agrícolas no Estado
de Rondõnia, melhorando a situação dos agricultores, daque-
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les que acreditam que a produção de gêneros de primeífa
necesSidade possa tirar o Brasil da situação em que se "én-

contra.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Garibáldi Alves-Filho. (Pãusa)
S. Ex~ declina da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)~ Sr. Presidente, S~ e Sis. Senadores,
o_ PrOgrama de Ação_ do Çi:overno ltamar Franco, há pouco

dtvulgado, com certe_za merecerá o acolhimento de toda a
socie~ade. No C~ngresso Nacional, sem embarg~ d~1:1-~~ prerrog~ttvas, a medida por igual recolherá o aparte de emendas
apnmoradoras do texto e o decidido apoio de Deputados
e Senadores.
___ ___
- --___
_Descomprimindo as amarras recessivas_, a proposição gOvernamental enfim movimenta o país no rumo do progresso,
visando, de forma segura e sem açodamento, a impulsionar
o crescimento da economia e a recompor os mecanismos da
prestação social devida pelo estado aos brasileiros_~
Num sentimento de alíVio e _de esperan-Ça, é:rriptesãrios
e trabalhadores contam, a partir de agora, ultrapassar o processo de recessão, limífativo da atividade cconômica_e alimentador da pobreza e do atraso. Como sabemos, os_ setores produtivos operavam com crescente ociosidade de se_us meios,
e os governos, presos às regras recessivas, não mais que assistiam à falência do en_sino, à queda dos padrões da assistência
à saúde, à ausência insuportável de amparo social aos desassistidos_,_ entre outros desacertos.
Éramos, também, vítimas dos fenômenos econômicos
opressivos, de amplitude mundial. A Ásia deverá manter a
liderança do crescimentO im:ernaçi_onal no corrcnt~ biênio,
segundo avaliação do Banco de Desenvolvimcn-iQ Asiátlco. Tendo como incentivos a moderada recuperação da economia
mundial e o aumento das relações de com~rçiO no Contin~nte,
sobretudo com_ a China, o índice de dese·n~olvimcnto econômico rCgional deve alcançar sete por cento (7%}, -neste- e
no próximo ano.
Revela o documento que a economia mu_ndial apresentará
leve recuperação no corrente exercício, melhorando consideravelmente em 1994, caso não sobrevenham a rcduç<\io de
investimentos e o aumento do protecionismo. As projeções
indicam um crescimento ao redor de um e meio por cento
(1,5%), neste exercício, e de tr~s e meio por cento (3,5%)
no ano seguinte.
Admitindo o crescimento da economia americana, porquanto a demanda de importação crescerá _na medida em que
se recupere da recessão, o relatório daquele banco não prevê
gual desempenho para os países da Euiopa. Assim, haverá
firme desenvolvimento económico na Ásia,_s:: um pouco menos
no Qriente Médio, fixando-se cm índices rn,odestos o prqgresso
da Africa e da América latina.
Em conclusão, o Banco de Desenvolvimento Asiático
sentencia que o cresCimento global da economia não será
forte o bastante para reduzir, em muitos países, os níveis
de desemprego e a capacidade ociosa da produção.
Os informes do Fundo Monetário_lntcrnacional- FMI,
do Banco Mundial c da Organização para a Cooperação e
r o Desenvolvimento Económico- OCDE, acerca do poder
··aqUisitivo das populações, confirmam a "boa SituãçãO das eco-
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nomiás ·a·siáticas. Taiwan apresenta uma renda per capita: de
10 mil dólares; Coréia do Sul 7 367; Hong Kong 13.200 e
Cingapura 12.890.
. Já no. ~rasil, os ind!_cadores das agências internacionais
e dos órgãos oficiais de pesquisa e es_tatfstica apontam uma
renda per capita de 2,920 dólares, .em números .de março
último. Nos demais países da América Latina, o Uruguai apresenta-se com uma renda per capita de 2.860 dólares; a Argentina 2.780; o Paraguai 1.210; o Chile 2.160; o México 2.870
e ã Venezuela 2.630.
Como se vê, comparativamente. outros países integrantes
do Mercosul, que ostentam mais cómodo quadro económico,
apresentam renda per capita aquém da brasileira, situação
só explicável pela forte concentração de riqueza entre nós
praticada.
Contudo, se a renda per capita nacional é de 2.920 dólares, e se 6 :f\.ÍéxicO, com uma renda per capita menor-(2.870dólares) integra o- náfta - acordo riorte-ameTicarto de livre
comércio em conjunto com os Estados Unidos (renda per
capita de 22.560 dólares) e o Can3dá (renda per capita de
21.260 dólares)- parece correta a afirmativa de que o poder
aquisitivo da nossa população não seria empecilho ao ingressO
do Brasil naquele mercado comum. A propósito, elogiado estudo do Deputado José Serra,
referindo-se à "dé-cada do atraso'', COQstata que a renda per
· capita no Brasil só foi menor que a do Japão, no último
séc!lJO. Oe 1980 a ],_QQO, a economia sof,reu ~ma série d~ turbulências, com recessão, pacotes económicos frustrantes, inflação deScente. estagnaÇão da atividade produtiva. desemprego
e miséria.
---Daí concluir o representante do povo de São Paulo, e
respeitado economista, que o Brasil, o chamado •·país do
futuro", foi governado, até agora, corno se não tivesse futuro
algum. Pois enquanto as nações desenvolvidas atravessaram
seu mais prolongado período de prosperidade_ nesse decênío.
o País manteve-se estacionado, vivcildo um drama único na
su-a história: .. o rnupdo desenvolviqo caminhou para um ladoJ
o do progresso, e ó Brasil deslizou para o outro_, o da estagnação e do atraso",
J~:ntte 1870_e 1987, a renda per capitado País aumentou·
onze vezes. Em igual período, a dos Estados Unidos cresceu
noye vezes; a d~ Inglaterra, cinco; a da Alemanha, dez. No
período, perdemos somente para o Japão. cuja renda per
t·apita aumentou 24 vezes. Nesses 117 anos, quando era boa
a economia dos países desenvolvidos, melhor se comportava
a do Brasil. Em fases negras, a recessão mostrava-se mais
am_~na e de menor duração para a nossa economia.
inv_es:-_
Exibindo uma ecOnomiã farta de OportunidadeS
timento, o Brasil transformar-se-ia na origem da maior fuga
de capitais de que se tem notícia, _e_ dos maiores desinvestimentos em escala -internacional. Ao final de 1988, acuniulávamos perdas estimadas em 28 bilhões de dólares. O ingresso
de investimentos reduziu-se a um .terço~-e a remessa de lucros,
dividendos e repatriação de capitais multiplicãram-se quatrO
vezes.
Novas adversidades integrar-se-iam ao cenário econôrni-co dos últimos anos. como a crise da dívida externa e o colapso
fisCal do t!Stado. À mínguã da desejada política de fomento
da indústria, o P~ís (iefrOJ?..tar-se-ia com os males provoca~m;
pela inflação, ferindo profundamente uma economia responsável pela edificação do maior parque industrial do terceiro
mundo, ~ntre o_utros feitos notáveis.
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De fato, durante trinta anos operaram-se extraordinárias
mudanças: _o_ mercado interno_cresceu cin_to_vezes, e pã.ssamos
a produzir noventa por cento (90%) das máquinas e.dos equiM

pamentos de que necessitávamos, além_,- naturalmente, de passarmos a fabricar a quase totali_dade dos bens de consumo.
Cribu-se, então, a tese de que se impunha a acumulação
da,. riqueza nacional, para, em futuro incerto, dispor sobre
a sua necessária distribuição. Na hora da divisão, no entanto,
nada havia a distribuir. A experiência internacional, a á:speito, recomenda que a divisão da renda se processe ao mesmO
tempo de seu crescimento, ante a impossibilidade de a promover antecedendo a acumulação _da riqueza~ _
·
Acredita José Serra qUe "os trabalhadores dos países
capitalistas desenvolvidos· só conseguiram alcançar um pâdrão
de conforto mais elevado· porque ocorreu- ·uma superação do
capitalismo di_t~ liberal'': Neles" processou-se uma combinação
de maior eficiência ·económica do niercado· com a edificação
de um estado de bcm~estar social. E ass-evera: "neste final
de século, não é que o capitalismo ultraliberal triunfou, maS
que o mundo desenvolvido conseguiu prosperar ria construção
de um capitalismo reforrriado pela social-democracia, e sua:s
variantes'.'.
O saldO dessa década é terríveL Somos .a maior cOncen~
tração de pessoas empobrecidas, tanto do HemisfériO Sul co-:.
mo do Ocidente. A cada 18 meses, em média, passamos por
sete planos de estabilização da moeda e por treze pofí~icas
salariais diversas entre si; As regras cambiais muda_ram dezessete vezes, e as do controle de preços cinqUenta e trés. TivemoS
duas .dezenas de planos para o resgate- dã -dívida externa,
e dezoito medidas de austeridade e controle dos gastos· públicos. Uma dezena de índices diferentes calcularam a desvalorização da moeda, e quatro padrões monetários circularam
no mercado brasileiro.
O arrocho salarial e o desemprego foram males anunciados como curativos--do processo inflacionário. No triênio
81183, a renda per capita do trabalhador brasileiro despencou
em torno de 13 pontos negativos e, não obstante, a inflação
atingiu a mais de duzentos- por cento (200%) ao ano, invalidando por completo a infeliz tese.
Examinando os indiCadÓi-es sociaiS, comprCC9de-o:se me~
lhor corno ocorre a distribuição cte renda e como se processa
a despesa social do gover!lo._ O _índice nacional de mortalidade
infantil situa-se além do sexagésimo pior do mundo, próximo
ao de países como Filipinas. Paraguai e Jor_9.ªnía. Sabendo-se
que esses países têm renda per capita inferior a nossa, conclui-se que a média dos brasileiros vive erp piores condições
do que vivem os originais daqueles paíse$, economicam_ente
mais pobres.
CompulsandoKse as corltas Õacio_n_ais do periodo
1980-1991, verifica-se que o PIB brasileiro cresceu apenas
dezesseis vírgula nove por cento ( 16,90:), bem abaixo. portanto, dos vinte c três e meio por cento (23,5%) dõ_aurnento
populacional no período. conseqüentemente. o PIB per capita
experimentou uma queda de cinco vírgula cinco por cento
(5.5% ), correspondendo a um decréscimo de menos meio
por cento (-1/2%) ao ano.
De 1970a 1981. no cntanlO, o PIB e o crescimento populacional subiram cento e dezoito c. meio por cenw (118,51/ér
e vinte e oito vírgula nove por cento (28.9% ). respectivamente, levando ao extraordinário aumento de sessenta e nove
vírgula quatro por cento (69.4%) no PIB per capita.
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O .comportamento desse índice, entre 1980 'e, 1991, demonstra três fases -distintas: nos primeiros quatro anos, sofreu
uma queda- média de menos dois e meio por cento (-2,5%)
ao ano, em decorrência -da recessão provocada pela crise da
dívida externa; de 1984 a 1987, houve _uma, reqJ.pt;"ração recorde de. quatro vírgula três por cento (4,3%) ao anO; _e, de
1987 a 1991, solJ a co~stante ameaça de hiperinfl.ação e,sujeita
a sucessivos planos de estabilização, a economia riacional viu
o PIB per capita deteriorar-se menos um Vírgula seis por cento
(-1,6%) ao ano.
. .
"Rumos do Desenvolvimento" confirma_a existência de
grande-conCentração de renda da economia brasileira. Se cerca
de sessenta por cento (60%) da população economicã.mente
ativa aufere rendimentos médios mensais inferiOres a dois
salários mínimOs, e o extra to reunjndo qs,de_z_Q_or çeqt9 (10%)
ma~s ricos detém cinqüenta· e unl Vírgula quatro por cento
(51,4%), enquanto ao grupo dos dez por cento (10%) mais
pobres cabe tão-só zero vírgUla oitenta e sete poi cento
(0,87%), quem afinal ganhou com o crescimento?
- Defende o estudo que essa distorção provém do crédito
Subsidiado e da política fiscal. O subsídio concedido ao crédito
eqüivaleria a cercá -de quinze por -cento (15%) da despesa
pública anual, sigriifiCando dizer que a·comunidade, através
de impostos, taxas e contribuições parafisCais, fez dOação,
a alguns de seus membros, do equivalente a seis por cento
(6%) do PlB, anualmente.
. O _Estado, nessas circunstâncias_, não abdica-de seus_ programas e, ao mesmo tempo, permite e incentiva os gastOs
do setor privado, expandindo o papel-moeda em circulação.
criando depósitos compulsórios e avolumando a dívida pú9lica
interna. o conjunto desses mecanismos representa tendência
r\!gressiva, a penando em maior proporção as pessoas de menor
nível de renda.
Além disso, o TeSouro emi:liU grande volume de títulos
da dívida pública, reinjetando os recursos daí provenientes
na economia, a taxas subsidiadas. Tal sistema contribui para
a ocorrência de déficit efetivo e crescente, de dificuldades
para o controle da base monetária e da inflaçãO, e de concentração de renda em favor daqueles poucos que têm acesso
ao crédito subsidiado.
. Qu~nto ao. aspecto da política fiscal, basta ver que a
tributaçao tem sido uma das fontes preferidas pelos gov~rnos
para gerar e alocar poupanças. Os recursos arrecadados são
emprestados às entidades governamentais, para programas
nas áreas de siderurgia, eletricidade e transporte ferroviário.
Desses recursos, setenta por cento (70%) originam-se de impos_tos indiretos, recaindo igualitariarnen te sobre as diferentes
classes de renda, pelo que s~o altamente regressivos.
_ Portanto, com um sistema de tributação que onera fortemente as classes económicas menos favorecidas, seguido da
operação de mecanismos de distribuiç-do de recursos e subsídios a empresas e pessoas de alto nível de rendimentos, o
Estado somente tem agravado a ocorrência íneviiávet de concentração da riqueza em nosso País. e mantido, em escala
mínima. a renda pei- capitada maioda da popUlação.
Vamos concluir. Srs. SenadOres, renovando a firme -confiança que devotamos a esta terra generosa e imensa, muito,
e sempre, maior do que os seus problemas. Se nos parece
indllvidoso que o Brasil reúne todo o potencial para vencer
a crise econômica, e assim retomar, em breve tempo, os caminhos da prosperidade, entendemos também que o plano de
ação do governo Itamar Franco é o primeiro e mais import~nte
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passo para a consolidação dessa realidade, e para•ate'nder,
da forma possível,·aos justos e procedentes redamos·da S'ode!.
dade,
'I •
'''' '''
'I.
'r
't
•'
ViVérhO.S. 'ittqúe'stiOnàVelrheitte', grav·e 'draritâ sócial, cien:
te·s·de que· rios é: exigido compartilhar da ·protnoção do ciesCi~
mentoeéonômiCO~-para o impulso·, com a necessária agilfdade,
das soluções• propostaS. O Congresso Nacional não Se om'itiiá
de cumprir esse·máxitno dever, provendo os meios que susten~
tem ·o- desenvolvimento e restaurem o bem-estar social da
população, pondo termo ao rol intolerável de frCios- e iriazelaS
que impedem o progresso ·do País e infelicitam-a gente brasi·
leira. Era o que tínhamos a·dizer.

. o :s~. PR.EsiiiENTÉ: (chagai 'Rcídriguesf toôC.:cto
a palavra ·ao nobre Senador João França.
· ·• ·
O SR. JOÃO FRANÇA (PDS- RR. Pron~r{cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, venho
a esta tribuna para registrar e pedir a transcrição nOs-Anais
do Senado Federal de co_~e~pond~ncia _da Associação Com~~
c.ial e Indl;lstrial ~e Rorai~a ~ Secr~taria. de Fi:çu,tnç_as do J=..s~a,dp
de Roraim.a~ cuj~,C6pja ~ mífu foi enc&min)lada ..
, Por tratar-se de assunto de altíssimo interesse da classe
empresarial e da população de meu ·E~"'tado como um todo,
faço o registro e chamo a atenção para este grave probletn'J.
aqui descrito, que compromete o abastecimento do Estado
de Roraima, 'atingindo diretamente o seu·povo.-Mais uma vez, Sr. Presidente, solicito a transcrição ·cta
correspondência que ora encaminho à Mesa nos anais do Se_nado.
· · Era o _que tinha a .dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
JOÃO FRANÇA EM SEU.DISCURSiT
.
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res e a própria população,- uma vez ·que tal fato acabará por
pre jndicar o abastecimento normal de todos os tipos de produtoS e mercadoriast'espeéialniente no âmbito dos alimentos.
. - . É de se ressaltar que quanto menor o volume de transações comerciais -menor será a arrecadação -direta e imediata,
ou·seja, ·à medida· eJ;D ·que os-governos· facilitam e estimulam
aS trocas ecónórD.icas, inelhoram as suas próprias arrecada~
ções. ·
. : •. ,_
Destaque-se, outros sim, que a- cobrança antecipada do
icm.s _,__~'substituição fributária" - é onerosa, às vezes indevida, posto que de devolução custosa, complicada e·demorada,
notadainente nos casos de sinistros; furtos, roubos, perdas,
quebras-descontos por depreciação etc.
-:-~- Por essas razões~ -Senhor Secretário, e com o- objetivo
de continuarmos colaborando ~ns~ltivamente com o governo
estadual, solicitamos a V. Ex•_ que deterinine a urgente Iiberaçãç dos caminhões retidos em Jundiá - RR, e qlie suspenda
temporariamente a.aplicação do Protocolo no:> 1193 em nosso
Estado, .
.. -;-A fim de que possamos, juntos, analisar e discutir a operacionalização do assunto referenciado, convidamos V. Ex~ para
em data oportuna e que melhor lhe convier comparecer à
nossa Casa. Dessa_(o.rma, temos. certeza de que não se prejudicará a arrecadação estadual, a comercialização dos produtos
e_mercadorias por preços compatíveis, e o abastecimento da
população.
Cordialmente, - Ubirajara Riz Rodrigues, Presidente
- Dourival Coelho Maranhão, Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Não há mais
oradores inscritos .. ·.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de segundafe:ira, às 14h30min a seguinte
-

ORDEM DO DIA
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE RORAIMA
-lBoa-Vista- RR, 23 de abril de 1993
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 34, DE 1993
. CT(ACIR!r-!•55/93
(Em regime de urgência, nos termOS do art. 336; c, do Ao
Regimento Interno)
_,
Exmó. Sr.
Votação,
em
turno
único, do Projeto de Resolução no:>
Dr. António Leocádio de Vasconcelos Filho
34, de 1993 (apresentado como conclusão do Parecer no:> 117,
DD~ Secretário de Estado da Fazenda
de 1993, da Comissão de Assuntos Económicos), que autoriza
N6sta
o Governo do Esta-do do Rio Grande do Sul a emitii: e colocai
Re"f:- Abastecimento em perigo.
no mercado através de ofertas públicas, Letras FinanCeiras
Senhor Secretário,
do
Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul - LFTRS,
A Classe empresarial de Roraima ertOOhfra-se apreensiva
destinadas ao giro de noventa por cento das 52.063.102
ante a operacionalização do Protocolo n9 1/93 - Cotepe LFTRS~ vencíveis no primeiro semestre de 1993.
- -Cortfaz, do qual o nosso Estado é signatárfo.
.A medida, ainda que não analisada juridicamente, pune
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer'
severamente o empresariado local, que vem enfrentando mo- rada a sessão.
mentes difíceis em meio aO baixíssimo movimento' comerdal,
( Levanta~se a sessdo às II h30min.)
elevados custos locais no Estado, e com uma sensível queda
no poder aquisitivo de nossa população.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AU·
Em conseqüência da aplicação desse Protocolo, muitos
REO MELLO, NA SESSÃO DE 20104/93, E QUE,
caminhões encontram-se parados e retidos na localidade_ de _
ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SERIA
Jundiá- RR, sem esperanças _de seus condutores verem seus
PUBUCADO POSTERIORMENTE.
problemas solucionados.
O
SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pronuncia.. o seNa correspondência que encaminhamos a V. Ex~, em
guinte discurso.) -Sr. Presidente e_ eminentes Srs. Senadores,
anexo, ficam evidenciados os motivos pelos quais deve-sereaqui estamos_, atendendo a um apelo que nos faz a Associação
pensar a aplicação desse Protocolo em nosso Estado, o que
dos Empregados do Banco da Amazônia S/A, no sentido de
evitará inúmeros pfãblemas para empresários, transportado-
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que nosmanifc!'t~mos_e.m favor de qu_c seja evjtada a.Ftdt,lçã.o
.
APOSTILA
.
do espaço operacional daquclç Banco _c, que ·seja coosegpida
, fica alteraçlq o. flmd.am~nto legal do presente Ato de
a flexibilização da Resolução. n': 1.748, dp. Sanco C,entral,
co,nc~&s.ão_qe:Apo.se·nt,adori;t, para incluir a .Resolução n"
que vem prejudicando enormemente o BASA 1 que foi criado
77/92. '
..
'.
.
. Senado Federal,.6 de maio de 1993. ----.s-enador Humberto
para dcsenvqlyer,,ampli,ar c melh?F~r i:l5_fiaap~as e~ ~ituação
do norte deste País.
- •
Lucena, Presidente.
Assim o fazemos, com muita satistaçãq. ~abemo.s, in,cluw
ATO DO PRESIDENTE N• 271, DE 14-4-93
sive, que a -·Assbéiaçào dóS .Elnpregados 'd'o' Banco da. ·Ama· Que aposentou Wilma Noleto Maranhão- de Oliveizónia é uni órgã6 vív-o, 'atUàrttc c efiC:ãz', q'l!·e batalha por ·
ra, Analista Legislativo, Área de Orçame_nto Público,
uma coletividâdC'bastantt;! nuinúosà, qué é a dos cmprega'dos
.. Classe" Especial, Padrão V. -do BASA._Ao niesm.o t,cm'po', .rcConhécé-L1ós' o trabalho que·
APOSTILA
foi c é desenvolvido peta· direção de-ssa lnstituiÇão: · · '' ·
Ficaalteraçl.o o _fundame~t9l~ga~ 9<! ççnc~~sã9 _d,a aposenSr. Presidente, o Ban:co·da· Arnaz.óni'a tem sido ·çiiscdrlü.: · tadoria, a que se refere o presente Ato, para excluir o art.
nado, tem sofridO restriçõeS partidas de' éidádãos que, assen193 da Lei n" 8.112/90 .e incluir as vantagçns d~ Resolu_ção
tadoS em gá.binetcS ·do B3nCõ êe'ntr.al,' ctãó b. impreSsãO. de'.' n" 2V80, do Senado Fçderal.
total desconht.:cinÍento da· rC3lldact'e daqU.éia' ióStituiçã'o. - · ·' '
. ·. Sep~dq Federal. ô de maio de 1993. -Senador Humberto
Tem havido uma sé de derestrições·, q'u'c~n}io podcin-~oOti- ' Lu~ena_, P.rcsiQente._
nuaf, exigin'do-se a nexibiriíação das norhia's estabelecidas.
'(*)ATO DO PRESIDENTE N• 271, DE 1993
pelo Bahco Cehíral, na·ResOIUção n" 1.74:s-: J '
-· •
O ~re~id~ntcdo S~n~do F~de,ral 1 ~!'Uso da sua, COJl)pe.~
Ale\' fed~ral c{u"e de,s~gft$)U_q BAS-4 :c9pí-o agent(fih~~~·
ceiro do _desenvolvimento ~cgional c gestçr 4os rec_ursos.~o_, tência regimental e regulamentar, de conformidaçie CPII! a,
FINAM'- Fundo de Desenvolvimento d~·Amazónia, ~d.ITii-. delegação de .competência que lhe_foi .outorgada pelq Ato
dà COrrliSSão Diretora n~ 2, de 4 de abril de_ 1973, e tendo
nistrado pela SUDAM - Superíntcndênda· de Desenvolvicm vista o que consta do Processo n\' 005.376/93-9, resolve
mento d8. Amazóniã S!A. dCve ser cumpri~a -p:~lo Poder Executivo, porque a· área dé Jurisdição dO Bai-tco da Ainazônia' aposentar, ':,9~unt~ria131-ente, a se0'J"9-qr~a._~IL-tviA NOL§Tü_
MARANHAO DE OLIVEIRA, Analista Legislativo, Arca
compreende, alé-m das UOict'ades Federat"ivàs'da região-Nõrtc,
o Estado do. Mato Grosso. c o oeste do r\..(a"n;mhão, C!)~figu-' de Orçamento Público, Classe ''Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoat do Senado Federal, nos ter91os do artigo 40, _
rando mais 'da metade db ·ter~itóti~ nacionà~ ~ ç essa re~pon.s_a
bilidade lhe. fo'i Ta~ri~~ída P?~ fo.rça de Ie_i !~~eral, que o desig~ . inCisó'JIJ, alínea a; da Constituição da República Federativa
do BraSil. Córitbi!lado com os artigos 1861 inciso III, alínea
· · ·.
nou agente financ_ell:o.
i93: e 67; da Lei~· 8.f12, de 1~90, be!n assim éorit 'o
Essa hjstória d~-All)-~~ó.n~a vem de I9~g~,vem do terilpo ·
artigo.!\ da Resolução (SF) n·• 87, de 1989, com proventos
em· que o saudoso trihuno ·é genial amazonense Lcof?oldo
integrais,'-oOsC'rva-do o disposto ho artigo;37, inciso XI, da
Peres incluiu na Constituição Federal um item que peri-niiia
Constituição Federal.
que 4% da arrecadação brasileira fosse destínada a civilizar
Senado Federal, 14 de ahril de 1993. -Senador Huma Amazónia e lhe trazer progresso.
be_rto Lucena, Presidente.
Administrativamente nãO p6dc mais o BASA ficar sujeito
(•) Republicado por haver safdocom incorreçãono DCN (Seção ll),de 15-4-93.
ao dcscompromisso de alguns, nem tampouco à falta de descortino de outros.
(*) ATO 00 PRESIDENTE N• 272, DE 1993
ATO DO PRESIDENTE N" 226, DE 24-3-93
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compeQue aposentou Marcos Antônio da Costa, Técnico
tência regimental e regulamentar, de conformidade__ com a
Legislati'l:o, Área de Processo Legislativo, Classe Espedelegação de competência que lhe foi outorgada pCTO Ato.
cial, Padrão V.
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973. e tendo
APOSTILA
em vista o que consta do Processo n'-' 005.447/93-3, resolve
Fica alterado o TUndamerilo legal do pl-esentc Ato de
aposentar, voluntariamente, o servidor EU?-ÉBIO _GONconcessão· de Aposentadoria, para incluir a Resolução n''
ÇALVES DA ROCHA, Técnico Legislativo, Area de Artesa7719'L
- .
nato, Classe "Especial", P:1C:áo V, do Quadro de Pes::.,oal
Senado Ft!dcral, 6 de maio de 1993.- Senador Humberto
do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso III_, alínea
Lucena, Presidente.
a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combiATO DO PRESIDENTE N" 227, DE 24-3-93
nado com os artigos 186, inciso III, alínea ~' c 67, da Lei
Que aposentou Luiz José- Guidacci, Analista Legisnn 8.112, de 1990, bem assim com as vantagens da Resolução
lativo, Área de Orçamento Público, Classe Especial,
(SF) n" 21, de 1980, c o artigo li da Resolução (SF) n" 87,
Padrão V.
de 1989, com proventos integrais, observado o disposto no
artigo
37, inciso XI. da Constituição Federal.
·
APOSTILA
Senado Federal, 14 de abril de 1993. - Senador HumFi_ca_alterado o fundamento legal do presente Ato de
berto Lucena, Presidente.
concessão de Aposentadoria, para incluir a_ Resolução n"

a;

77/92.
Senado Federal, 6 de maio de 1993.- Senador Humberto
Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 269, OE 14-4-'í:i"
Que aposentou José Bezerra Filho, Técnico Legislativo, Area de Artesanato, Classe Especial, Padrão V.

(*) Republicado por haver saído com incorreção noDCN (Seção ll).de 15-4-93.

(*)ATO DO PRESIDENTE N" 273, DE 1993

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atl-ihui~
ções em conformidade com a delegação de competênci·a guC'
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lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora

n~

2, de

1973~

e tendo em vista o que consta do Processo n··'
006.959/93·-8;resolve nomear JOÃO CLEIDE AGUIAR para
exercer o cargo, em comissão, de Secr_etário Parlamentar,
CódigO AS,.l, do Quadro de Pessoal do Senatlo Federal, 'com

lotação· e exercício no Gabinete do Líder do PP, Senador
Irapuan Costa Júnior.

Sá)>ado 8.

41~7

dro de Pessoal do Senado Federal. com lotação e ·e-xercícío
no Gabinete do Primeiro-Secretário, Senador Júlio Campos,
a partir de 3 de fevereiro de 1993.
Senador Humberto Lucena,_Presidente.
INSTRUÇÃO NORMATIVA N• I, DE 1993

De conformidade com as determinações do Senhor Primeiro Secretáriõ, o·Diretor-Geral, considerando o dispo~to
no art. 19 da Lei n' 8.112/90, e no arL 433 do Regulamento
Administrativo do Senado Federal, disciplinado no âmbito
·desta Casa pelo Ato n" 7, de 1993, do Primeiro-Secretário,
·
resolve baixar as seguintes Instruções:
. ATO DO PRE_SIDENTE ,N• 306, DE 1993
1~-Os servidoi'es ocupanteS de cargo em comissão e/ou
O Pi"es'idfinte do ·senado Federal, no uso de suas atribui~· fuilÇáô cómissioil3.da estão sujeitos ao cumprimento de jornações e em conformidade_ com a _delegação de competência
da de Úabalho na forma estabelecid& pelas normas legais reguque lhe fói oi.i'torgada pelo Ato da Comissão~·Diietora n: 2,
lamentares supra mencionadas.
de 1973, resolve exonerar MILMA DO ROSARIO BOTAO
2~- De acordo com .as peculiaridades de cada área e
BACELAR do cargo, em comissão, de Secretário Parlamenem razão das atribUições pertinen.téS 3.õS 6rgàos., r·espectivoS
tar, Código AS-1, do Quadro de Pessoal do Senad9 Federal, - cargos e funções comissionadas, o Diretor fespéctiVO e os
do Gabinete do Senador Magno Bacelar, a partir dei: ·3· de
Chefes de Gabine(e.. de Senador promoverão escala de trabarriaiõ de 1993.
'-·
··
.
lho para seus funcionários, res.peitada a jornada diária de
·senado Federal, 6 de ·maio de 1993.- Senador Humberto
trabalho estabelecida em lei;
LuCena, PresidentP...
·
3~- Continuam em vigor 3.5 regras disciplinadoras contidas no Ato n~ 07, de 1993, do Primeiro Secretário.
ATO DO PRESIDENTE N•307, DE19~3
4~- Os titulares das unidades adrninistratívas, até. o nív.el
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui- . de Seção e os Chefes de Gabinete de Senador. são responções, em conformidade com a delegação de competência que
sáveis pelo cumprimento das determinações do Senhor Primei·lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n~ 2; de
ro Secretãrio na área de sua jurisdição, baixadas pela presente
1973, iesolve retificar o Ato. n9 _85, de 1993, desta Presidência,
Instrução Normatrv:a sob pena de aplicação das sanções discipuplic:ido no DCN -II, de. 6 de fevereiro de 1993, para manter
plinares cabíveis.
o >e.nhor ANTÓNIO DE ARAÚJO COSTA, no cargo, em
Em 7 de maió de 1993. - Manoel Vilela de Magalhães,
comissão, de Secretário Parlamentar~ Códi~o. AS-1, do Qu3.- · Difetor-Geral.
Senado Federal, 14 de abril de 1993. - Senador Humberto Lucena, Presidente.
(*)Republicado por haver saído com incorreção nO DCN
(Seção II) de 15-4-93.
·
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ANO XLVIII- N• 77

SENADO FEDERAL
o

Faço sabei que Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 43, DE 1993
Autoriza o Governo do Estado da Bahia a oferecer garantias em favor da Empresa
Bahiana de Água e Saneamento S.A. - EMBASA, sobre o valor de Cr$1.971.899.400.000,00
(um trilhão, novecentos e setenta e um bilhões, oitocentos e noventa e nove milhões e quatrocentos
mil cruzeiros), equivalente a US$99,300,000.00 (noventa e nove milhões e trezentos mil dólares),

parcela de empréstimo obtido pela República Federativa do Brasil junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento -

BIRDS, e a elevar temporariamente seus limites de

endividamento, para implementação do Projeto de Modernização do Setor de Saneamento PMSS, naquele Estado.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.., É o Governo do Estado daBahia autorizado, nos termos dos arts. 4•', 5'' e 6'> d'a Resolução
n'' 36, de 1992, do Senado Federal, a oferecer garantias em favor da Empresa Bahiana de Água e Saneamento
S.A. - EMBASA, em operação de crédito vinculada ao Projeto de Modernização do Se to r de Saneamento
- PMSS, naquele Estado.
Parágrafo único. Para permitir o oferecimento das garantias, o Senado Federal autoriza a necessária
elevação temporária do limite de endividamento do Governo do Estado da Bahia. nos termos do art.
8' da Resolução n'' 36, de 1992, do Senado Federal.
Art. 2" As características da operação de crédito a ser garantida são as seguintes:
I -valor pretendido: Cr$1.971.899.400.000,00, equivalente a US$ 99,300,000.00, cm 26 de fevereiro

de 1993; ·

· - ·

··

·

II- prazo para desembolso dos recursos: até abril de 1998;
III-juros: pagos semestralmente sobre o principal das retiradas e do valor restantt.!_ do empréstimo.

a uma taxa para cada trimestre, equivalente aos "custos dos empréstimos qualificados" (em torno de
7% ao arco}, determinados de acordo com o trimestre anterior. mais 0,5% ao ano;
- -
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EXPEDIENTE
CI!NTRO ORAPICXl DO SENADO PI!DERAL
MANOEL VILElA DE MAGALHÃES
Diretor.Ou&! do Scaado Pederal
r\GACIEL I.)A SILVA MAlA
Oirctor EB:c:uuvo
CARLUS HOMERO VIEIRA SINA
Dirc~ar AdaiailtratiVO
J.t:IZ CARLOS BASI'OS

Direux laclulnll

DIÁRlO DO CXlNORESIO NACIONAL
Iapraao aob rapouabilidad.e d.a Meu. 4o S.ud.o federal
ASSINATURAS

Scaesual ...... _.......................... -···········--·--..,------···--· Ct$ 70.o;xl.OO

fLORIAN AUGUSTO CXlUTINHO MADRUGA

Diretot MJuto

IV -comissão de compromisso: 0,75% ao ano, paga a cada seis meses sobre 9 valor do principal do
empréstimo que'rião tiver sido retirado;·
V- taxa de serviço: 0,2% _ao ano", iricidente sobre as quantias retiradas, pagável. q.o ag~nte flpançeiro,
no caso do Banco do Brasil;
VI- garantia: parcelas do Fundo de Participação do Estado;
VII- destinação dos recursos: Projeto de Modernização do Setor de Saneamento- PMSS;
VIII -condições de (>agamento do principal: parcelas semestrais, vencendo a primeira em outubro
de 1997 e a última em abril de 2007;
IX~ condições de pagamento dos juros e comissões: semestralmente, seilctO: pâgã a· j)rirricira parcela
no primeiro semestre de 1994.
Art. 3> O exercício desta autorização deverá se dar em até duzentos e setenta dia.s a partir da data
·
de publicação desta Resolução.
.
.
Art. 4'' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5"' Revogam-se as disposiçôcs=--em contrátio:
Senado Federal, 10 de maio de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

SUMÁRIO
I - ATA DA 83' SESSÃO, EM 10 DE MAIO DE

1993
1.1. ABERTURA
1.2 ~EXPEDIENTE
1.2.1 -- Mensagem do Senhor Presidente da República

N• 175/93 (n' 239193, na origem), de agradecimento
da comunicação.
1.2.2 --Ofícios do

Sr.l~"

Secretário da Câmara dos

Deputados

N9 169/93, comunlc3.rid0-a aprovação do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Cãmara n" 11/91- Complementar, que dispõe sobre a organização, as- atribuiçõese o Estatuto do Ministério }'úQlico da União, com correções
que menciona.
N 9 174/93, encaminhando para os devidos fins, autógrafo do Projeto de Lei da Câmarª n932/93-Complementar,
que ·estabelece normas sobre a fixação de coeficientes no
Fundo de Participação· dos Municípios e dá outüls PrOvidências.

1.2.3- Parecer
Referente a seguinte r:zatéria:

Projeto de Lei da Câmara n• 90/92 (n' 3.019/92, na
Casa de origem), que estende ao$ educando~ dos APAE .
e aos educandos _que rec_ebam atendimento especializados
o disposto nos arts. 1~. 4·~ e 5" da Lei-n~ _6.494, de 7 .de
dezembro de 1977, e dá outras providências.
1.2.4. Leitura de Projetos
- Projeto çle Lei do Se~nado n" 59/~3-Complementar,
de autoria da Senadora Marluce Pinto, que d!s()õe sobre
a cobrança de juros pelas entidades que atuam segundo
_as regras do Sistema Financeiro e HabitaçãO.
----Projeto de Le"i do Senado n9 57193, de autor_i~ do
Senador Ney Suassuna, que dispõe sobre a execução de
sentença penal estrangeira e dá outras providências.
_1.2.5 - Requerimento
-- N" 454/93-, de autOria do Senador Beni V eras, solicitando ao Banço Nacional_ de Desenvolvim~nto Ec<;mômito
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e Social- BNDES. por intermédio da S~cretaria de Piân-s~. ~ · ássuntOS,- a questão
d~~~rca'ção das terras indígenas· ·
jamento, Orçamento e Coordenação da P~~idência· 9? F.e.~ ·. '_:qa,qu~~e Estado~ bem como a_ construção de infra~estrutura
pública, informações que menciOna.
b.ásica para agricultura e a implantação de projetes assis1.2.6- Conliinicação da Presidência
tenciais' às-Comunidades indígenas.
-Convocaç-ão de-sesSão cóiljunta a realizarRse amaR
1.2.11- Leitura de P.rojet~
,.
~-,
nhã, âs 19 horas, com Ordem do Dia que designa._ Projeto.de Lei do Seriado n"-58/93, de autoria do Sena- Recebimento do Ofício n" 967/93, do Banco Central
dor Francis_co Rollemberg, que concede aos idosos e aos
<,
portadores de deficiência os benefícios previstos no inciso·
do Brasil, encaminhando a complementaç~Q dos documen~
tos necessários à instrUção do Ofício n~ S/29, de 1993.
V do artigo 203 da Constituição Federal.
,,
-Recebimento do Ofício n' S/40, de 1993 (s/n', na
L3 -ORDEM DO DIA
origem), do Governo do Estado de Minas Gerais, solici~
·
,Projeto de Resolução n~ 34, de 1993~ ·que ·aut6iiza ·
tando autorização para contratar operação de crédito extero Governo do Estado do Rio Grande do Síil à éiníifi-- é·
no no valor total de setenta e um milhões, quinhentos
colocar }lo·mercado, atraVés de ofeitàs j:>U61lcas, Letras
e sessenta mil dólares norte-americanos, para os fins que
Financeirãs· do Tesouro do Estado do Rio Gniõ.cte dÔ ··sul
especifica.
·-· LFTRS - destinados· ao giro de_ noven~a por. cento.· .
-Prazo para apresentação de emendas ao Projeto
das 52.063.102 LFTRS,.v.encíve"is no ptiírieí.r'o"s'ehie'stre·de'
de Lei da Câmara n" 90/92, lido anteriormente.
1993. AProvado. À Comissão Diretora para a redação final.
-Aprovação pela Comissão Diretoi3,"em su~ reuiil~o
- Redação final do Projeto de Resolução n" 34/93.
do dia 6 do corrente, dos Requerimentos n~ 349, 3501
Ap~vada. Á promu_lgação ..
357, 358, 390, 395; 405; 406,~ 412, 415, 422', 425 e 429,
1.3,1- Discursos após a Ordem do Dia
~
de 1993.
SENADOR NEY SUAsSUNA _:,..;Apresentando à
1.2.7- Discursos do Expediente
.
~s~ ·proJetes de lef éle sua autoria," regUlandO punições
SENADOR GERSON CAMATA- Reiteração de
ao separatistas,
SENADOR_EDUARDO SUPLICY ~Preocupações
pedido de iformações que menciona.
SENADOR VALMIR CAMPELO- Consideraçóes
de S. Ex• com declara~óes do Presidente do PT à imprensa,
na última sexta~feira, ofensivas ao Presidente da República.
a respeito da estagnação da economia brasileira e seu alto
custo social.
_
Explicações de Lula sO.bre o significado das cores da banSENADOR WILSON MARTINS - Homenagem
deira do PT. Vinda ao Senado, na próxima quarta-feira,
póstuma ao Arcebispo mato-grossense Dom Antdniõ B.irdo Ministro da Fazenda para prestar esclarecimentos conbosa.
cernentes a episódios de seu relacionamento com a empresa
1.2.8- Aviso do Ministro da Fazenda
~or~e.rto Odebrecht, amplamente divulgados: pela Impren- N" 306/93, colocando~se à disposição da Casa, para,
sa.
SENADOR MARCO MACIEL - Encontro "FOem qualquer data a ser marcada pela Mesa, comparecer
RUM JORNAL DO COMÉRCIO - PERNAMBUCO
ao Plenário do Senado Federal.
EM PRIMEIRO LUGAR", realizadorecentemente em
1.2.9- Discursos do Expediente (continuação)
Brasíli;;~., na Câmara dos Deputados.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHOS- Elo1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sesgiando atitude do Ministro da Fazenda, Eliseu Resende,
são
que se dispôs a prestar esclarecimentos a esta Casa sobre
o .t;>rograma de Financiamento à Exportação - PROEX.
1.4 -ENCERRAMENTO
Seca do Nordeste.
2- ATOS DO PRESIDENTE
Ne 308 a 310, de 1993
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Sanção;
pelo Senhor Presidente da República, da Lei nu 8.648/93,
3- ATA DE COMISSÃO
que obriga os filhos a cuidarem de seus pais idosos.
~ 4 - MESA DIRETORA
1.2.10- Comunicação da Presidência
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENRecebimento do Governador do Estado de Roraima,
TES
cópia da ''Carta de Roraima", em que focã"fiza, entre outros

.

T

Ata da 83a Sessão, em 19 de maio de 1993
33 Sessão Legislativa Ordinãria, da 49" Legislatura
Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues,
Beni Veras e Carlos Patrocfnio
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

Affonso Camargo _ Aluízio Bezerra _ Beni Veras
Carlos De'Carli _ Carlos Patrocínio _ Chagas.. R.Odiigues _

Êlcio Álvares _ Flaviano Melo _ Francisco Rollemberg _
Garíbaldi Alves Filho _ Humberto Lucena _ Júnia Marise _
..Lav.o"isiei" ·Maia _ Magn~ Bacelar _ Mansueto de Lavor _
Márcio Lacerda _ Marluce Pinto _ Nãbor Júnior _ f~dro
Teixeira_ Ronaldo Aragão _ Ronan Tito_ Wilson Martins.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 22 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a.se.ssão_.
Sob s proteção de Deus, iniciamos-nossos t~abalhos.
O Sr. 1~ Secretário procederá ã leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA RERÚBLICA
De agradecimento de comunicação:
No 175, de 1993 (no 239/93, na origem), de 7 do corrente,
referente à aprovação da matéria constante da Mensagem
SM n"' 66, de 1993.
OFÍCIOS
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Brasilia, 29 de abril de 1993
PS-GSE/169/93
Senhor Secretário,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, a fim
de que se_digne levar ao conhecimento do Senado Federal,
que a Câmara dos Deputados aprovou o substitutivo dessa
Casa ao Projeto de Lei Complementar n' 69-D, de 1989, (n'
11/91, no Senado Federal), que "dispõe sobre a organização,
as atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União",
com supressão do inciso IV do caput e do § 2~ do art. 37;
do art. 289, e do llrt. 294.
Apurando a exist&ncia de erros materiais, foram feitas
as seguintes correções de forma:
1~) no art. 88, caput, c no art. 121, foi acrescentada a
expressão "de idade", logo após "com mais de trinta e cinco
anos";
2~) no art.145, parágrafo únicü;Iól sUOSfiluída a expressão "Subprocurador-Geral" por "ProcuradO!". Ê que, na -escala hierárquica, o Subprocurador-Geral é substituído por Procurador. E este Procurador é que virá a ser substituído por
Protp.otor, ocorrendo a hipótese espeCífiCa; 3~) no art. 227, § 59 , a remissão ao inciSO VIl foi su_bstituída pelo inciso V111.

Outrossím, infOi'mo a Vossa Excelência que a referida
proposição foi, nesta data, enviada à sanção.
Atenciosamente,- Deputado Wilson Campos, Primeiro
Secretário.
N9 174/93, de 7 do corrente, encaminhando, para os devidos fins, autógrafo do Projeto de Lei da Cãmara _no 32, de
1993-Complementar (n' 147/93-Complementar. naquela Casa), que estabelece noiJllas sobre a fixação de coeficientes
no Fundo de Participação dos Municípios e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei Côriiplementar no 74,
de 30 de abril de 1993.

~
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PARECER
PARECER No 138, DE 1993.
Da Comissão de Educaçã-ó; -Sobfe o PLC n~ 90,
de 1992, (n~ 3JH9, de 1992, na Casa de· origem), que
''estende aos educandos das APAE e aos educandos que
recebam atendimento especializado o disposto nos arts.
1o, 4o e Soda Lei n• 6.494, de 7 de dezembro de 1977,
e dá outras providências".
Relator: Senador Iram Saraiva
Do Re~atório

O presente ProjetO de Lei, de autoria da ilustre Deputada
Ângela Amin, tem como_ objetivo estender aos educándos
das Associações de Pais e Amigos de Excepcionais - APAE
e aos alunos do ensino especial, em geral, o disposto nos
arts. 1', 4•. 5o da Lei n• 6.494, de 7 de dezembro de 1977,
que "dispõe sobre os estágios de estudantes de estabelecimentosde __ensino superior e de ensino profissiOnalizante de
29 grau e sUpletivo e dá-outras proVidências~'.
Tal objetivo encontra-se expresso no art. }9 do Projeto,
cujo parágrafo único equipara aos recursos regulares dos níveis
superior·, profissionalizante de 2~ Grau e SUpletivo os cursos
ministrados pelas entidades que prestam atendimento educacional especializado aos portadores de deficiêricia, na medida
de sua capacidade e necessidade".
O art. 2!> do Projeto em questão estabelece que, para
efetivação do estágio, deverá ser firmado "convênio específico, ou similar, entre as entidades envolvidt;~.s", de acordo
com o disposto na Lei n9 6.494177.
Já o art. 3<? dispõe que o trabalho da pessoa portadora
de deficiência teria duas finaljdades: fins terapêUtiCOs· e desenvolvimento da capacidade laborativa.
E o art. 4~ determina que o Poder Executivo regulamentará a lei em que vier a se transformar o Projeto, no
prazo de 30 dias, contado da publicação dela.
O Projeto de Lei em análise deixa explícita, já em sua
emenda, uma inadequação em termos de técnica legislativa
ao estabelecer que a finalidade dele é atender "aos educandos
das APAE- Associação de Pais e Amigos de Excepcionais",
entre outros.
Um ato normativo que-tem por objeto esteilder Um direito, de caráter não só educativo, mas de habilitação para inserção no mercado de trabalho, não pode e não deve djrigir-se
especificamente a uma instituição, ou grupo de instituições.
-Em primeiro lugar, porque não s6 as APAE o(erecem
atividades educativas às pessoas portadoras de deficiência.
Existem inúmeras outras instituições desenvolvendo essas
ações, podendo-se citar as instituições Pestalozzi, que foram
pioneiras nesse tipo de atendimento.
Em segundo, porque um projeto de lei deste teor, por
sua origem e _essência, deVe -ter COmo objetivo assegurar direitos ao maior número possível de pessoas portadoras de deficiência, e não apenas a uma categoria dentre essas pessoas,
- nõ caso;·os deficientes mentais.
Acresça-se, também, que a ConstitUição Federal de 1988
assegura inúmeros direitos às pessoas portadoras de deficiência, incluindo todas as formas de deficiência, sem qualquer
discriminação.
De acordo com o art. 2°, I, a, da Lei n~ 7.853, de 24
de outubro de 1989, a qual dispõe sobre o apoio e integração
da pessoa Pt?rtadora de defid~ncia, os órgãos e entidades
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executados,_ acompanhados e avaliado~ em conforrniR
da Administração Di reta e lndireta "d-eVem dispensar, no
dade com os currículos, programas e calendários escoâmbito de sua compeWncia c finalidade( ... ) tratamento prfáritário e adequadO, tendente 'a vlahiÚzar .-:. a ínclusão, no sistema
- lo;tres.
educacional,, da Edp.çação..Esp~cial como modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré.;;escolar, as de
Art. 3'~ ·············'·················•·•···~······'······
§ 1" Os estágios curriclllan~s serão desenvolvidos
19 e 29 Graus., a supletiva, a habilitação e a reabilitação profisde
acordo
com o disposto Oo §~ 3q ·do art. i 9 desta Lei."
sionais, com currículos, etapas e exigência de diplomação pró-prios." E a alínea e do mesmo dispositiVO indica como medida
Art. zn ~ O Poder Ex~cutivo regulamentará esta Lei no
a ser viabilizada a favor dos alunos portadores de deficiência
prazo de 30_ (trinta) dias, contado da data de sua publicação.
o seu acesso aos benefícios conferidos aos demais educandos.
Art. 3<:> Esta Lei entra em-vigor na data de sua publiO inciso III, do mesmo art. 2?, trata da formação profiscação.
sional para o trabalho da pessoa portadora de defici~ncia-.
Art. _4o Revogam-se as disposições em contrário.
visando garantir o seu acesso aos cursos regUlares voltados
Sala das Comissões, 6 de mãiO- de 1993.- ~ Valmir Campara a referida formação, bem como a criação de empregos,
pelo, Presidente -Eva Blay - Relatara- Iram Saraiva inclusive de tempo parcial, para as pessoas portadoras de _ Álvaro Pacheco- Bello Parga- Marluce Pinto - Juvêncio
deficiência que não têm -acesso aos--empregos comuns, -e a
Dias - Wilson Martins - Ney Suassuna - Saldanha Derzi
promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, dos seto~
-- Amir Laudo- Louremberg Nunes Rocha- Carlos Patrores públicos e privado, das pessoas portadoras de deficiência,
cínio - Flaviano Melo - José Paulo Bisol.
entre outras medidas. _
-- O SR. PRESIDENTE (Chagas ~Rodrigues) - O Expc·
A Coordenadoria Naciona~ para Integraçélo--da Pessoa
diente
lido vai à publ_ic~çãq.
. . _
..
Portadora de Deficiência- CORDE, hoje integra'!te ~da es,
Sobre a rnes·a, projefos de lei que serão lidos pelo Sr.
trutura do Ministério do Bem~ Estar Social, no estabelecimenR
1~ Se_cretário.
to e na prática da Política Nacio.~tal_de Integração da_ P.essoa
Portadora de Deficiência tem,_ sempre dado ênfase ao trataSão lidos os seguintes
mento dignificante c a Uma visão de estímulo à conscientização
PROJETO DE LEI DO SENADO
das potencialidades de cada urna dessas pessoas.
No 56, DE 1993-COMPLEMENTAR
Todo o seu trabalho é no sentido de conscientizar a socieDispõe sobre a cobrança de juros pelas entidades
dade civil das inúmeras possibilidades de participação e de
que atuam segundo as regras do Sistema Financeiro
integração ao sistema educacional e ao mercado_ d~ _trabalho
de Habitação.
das pessoas portadoras de _deficiência.
O Congresso Nãciõnal dçcreta:
Da conclusão
. Ãrt. 1o Os juros re;ais, neles incluídas comissões e quaisDentro dessa visão, c de acordo com a política nacional
quer outras remunerações direta ou indiretarnente refe_ridas
vigente, opinamos no sentido de que o p-resente Projeto~ consià concessão de crédito por entidades que atuem segundo as
derando-se as exig~ncias de_ natureza COIJ.S.titucional_e jurídica,
regras do Sistema Firianceiro de Habitação, não poderão ser
seja aprovado na forma do seguinte Substitutivo:
superiores a doze por cento ao ano.
§ 1ç, Para os efeitos desta lei, entende-se por juros reais
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
aqueles pagos sobre financiamento ou empréstimo, excluída
DA CÂMARA N' 90, DE 1992
a correçao monetária destinada a repor a desvalorização da
moeda.
Modifica dispositivos da Lei n<:> 6.494, de 7 de de§ 2ç, A correçáo de que trata este artigO será calculada
zembro de 1977, estendendo aos alunos de ensino especom hase em índice oficial utilizado para correção monetária
cial o direito à participação em atividade de estágio.
dos depósitos de poupança.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 2P As inStituições que corlced_eram crédito para
Art. 1> O art. 1' e o § 1' do art. 3' da Lei n' 6.494, _ mut_uários adquirirem seu imóvel a partir do dia 5 de outubro
de 7 de dezembro de 1977, passam a vigorar com a seguinte
de 1988 e que estabeleceram, em seus contratos, juros reais
redação:
superiores ao previsto no § 3ç, do art. 192 da Constituição
"Art. ln As pessos Jurídicas de QireitOPrivado, Federal e no caput deste artigo, deverão se adequar aos termos
os órgãos da Administração PúbliCa e as Instituições
desta lei num prazo máximo de sessenta dias, sem efeito rede Ensino podem aceitar, como estagiários, o-s alunos
troativo.
regularmente matriculados em cursosv-inculados ao enArt. 39 Esta lei entra em vigor na data de ~ua publiR
sino público e particular.
cação.
§ lo Os alunos a que se refere ocaput deste artigo
Art. 4ç, Revogam-se as disposições em contrário.
devem, comprovadamente, estar freqüentando cursos
Justificação
de nível superior, profissionalizante de 2? grau ou esco__ .A Constituição Federal promulgada a 5 de outubro de
las de educação espeCiaL
____ -~ __
1988, no § 3~ do art. 192, estabeleceu que "as taxas de juros
§ 2~' O estágio sOmente poderá verificar-se em
unidades que tenham condições c!~ proporcionar_e>;pereais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras- remUneriência prática na iinha ·de fofrriáção do estagiário, deR
rações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a doze por cento ao ano",
vendo o aluno estar em condições de realizar o estágio,
e acrescei:tou ainda que "a cobrança acima -deste limite será
segundo o disposto na regulamentaç_á9 da presente Lei.
conceituada como ciime- de usura, punido, em todas as suas
§ 3"' Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem e ser planejados, _modalidades, nos termos que a lei determinar".
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No entanto, por ser a matéria relativa ao fabelamento
dos juros altamente polémica, tanto sob_ o ponto de vista

jurídico quanto económico;õ aSsUittO ficou, até· hoje, pen~.
dente de regulamentação em lei para entrar em vigor, principalmente após o Parecer da Consultaria-Geral da República
n' SR-70, de 6 de outubro de 1988; àdotando a tese de que
o art. 192 da Constituição e, por inteiro~ norma de eficácia
limitada e condicionada, dependendo de intervenção legislativa infra-constitucional para entrar em vigénCiã".
Por outro lado, os contratos assinados, após a entrada

em vigor da Constituição, por mUtuáriOS

e ínstituições que

atuam segundo as regras do Sistema Financeiro de_ Habitação,
incluíram juros reais, em alguns casos até iilferior a li%,
mas, em outros, como o que anexamos a esta emenda, do
Banco Francês e· Brasileiro S/A, os. jllrõs atingiram_ ã qU~s:e·
vinte e quatro Por cento, ou seja, aproximadamente quatio
vezes mais do que os bancos pagam aos poupadores, visto
que os juros reais das cadernetas de poupança é limitado
a seis por cento ao ano.

Seria até desnecessário anexarmos cópia do referido contrato para corriprova·r o fato inegável e do conhecimento público que os juros ·cObrados no mercado financeirO, inclusive
nos fiiümdameritoS para aquisíção de ~casa pr6Pria, ·ultrapassam em muito a casa dos doze por cento ao ano. Isto é,
descontada a inflação, cobra-se mais do que o limite estabelecido pela norma constitucional como forma de remuneração
do principal.
Sucede que: alguns bancos, embora operando junto ao
Sistema Financeiro de Habitação, que tem um cunho social
e que não deve ser utilizado como um instrumento a mais
de lucro, celebraram, como já comprovamos, contratos prevendo juros bem superiores a 12%, o que nos leva a concluir
que estão auferindo lucros exagerados.
Este fato se torna realmente grave quando se constata
que tal lucro advém de operações que, em essência, possuem
caráter eminentemente social, o que nos estimulou., ainda
mais, a apresentar este projeto que objetiva"líinitar eSse a_bl;l.SO
e defender os interesses e os direitos.dus mutuários brasileiros.
Justifica-se, assim, esta proposição, visto que, identificada
está uma clara disfunção do sistema e urge que se estabeleça
padrão aceitãVCI de remuneração do capital para a situação
descrita que, em função de seu elevado interesse para a sociedade e para o Estado, está a merecer, pois, rápido disciplinamenta jurídico-adminiStrativo.
Além de regulamentar a matéria constitucíOnal especificamente para o Sistema Financeiro de Habitação, a emenda
prevê também, exclusivamente para os efeitos da lei, o conceito de juros reais que deverão ser pagos sobre :)s finaiteiamentos no âmbito do referido sistema.
Os economistas e financistas··co"nCeitllam juros reaiS cOmo
"aqueles que constituem valores efetivos", acima, portanto,
dos índices de desvalorização da moeda, como está expresso
no § J9 que esta emenda propõe.
.
Procuramos deixar claro também, através do § 2", como
se dará o cálculo da correção monetária, exigíiiâo, para tal,
a utilização do índice oficial utilizado para correção dos depósitos de poupança, o que nos parece justo e confirma como
base legal a que tem sido mais utiliZada na· reã.lídade.
Finalmente, o prOjeto prevê, em seu art·. 2~. qué oS-contratos assinados a partir da vigência da atual Constituição e que
estabeleceram juros reais superiores ao previsto tantO na Carta
Magna quanto no caput do artigo que propomos, deverão
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se adequar aos termos da lei, num prazo de sessenta dias,
sem efeito retroativo, para se respeitar os acordos contratuais
devidarile.nte Pactuados e assinados pelas partes.
Destarte, com a certeza da· relevância socia1 desta iniciativa, a qual pode complemerltar a proposta.cio POder Executivo
enriquecend<?-a em benefício dos mu~ufi.rios e d3 correção
da anomalia existente no Sistema Financeiro de Habitação,
solicitamos aos ilustres Memb,ros do Congresso Nacional apoio
para a sua aprovação.
··
·
Sala das Comissõt:_s, 13 de .r:n!liO: de 1993. - SenaAqra
Marluce Pinto.
-

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

······························c;;;,:i>YTüi:ciiv··················'c-·'······
Do Sistema Financeiro Nacional
Art. 192. O sistema fiilanceiro nacional, estruturado de
forma: a promover o desenvolvimento equilil?~ado do.País e
a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei
comPlementar, que disporá, inclusive, sobre:
·
I - a autorização para o fupciOf!<l:Jnento das instituições
financeiras, ~ssegurado às instí~u.ições bancárais oficiais e privadas acesso a todos os instrumentos do mercado financeiro
bancário, sendo vedada a essas instifUições a participaçãO em
atividades não previstas na autorização de que trata este ipciso;
II- autoriZação e funcionamento dos. .estabelecimentos
de seguro, previdência e capitalização, bem como do órgão
oficial fiscalizador e do órgão oficiâl ressegurador;
III -as condições para a participação do capital estrangeiro nas instituições a que se referem :os incisoS ·anteriores,
tendo em vista, especialmente:
a) os interesses nacionais;
b) os acordos internacionais;
IV- a organização, o funcionamento e as atribuições
do Banco Central e demais instituições fína-nceiias públicas
e privadas;
V -Qs.requisitos para a designação de me.inb"rOS da.diretoria do Banco Central e demais institUições financeiras, bem
como seus impedimentos após o exercício do cargo;
VI- a criação de fundo ou seguro com o objetivo de
proteger a economia popular, garantindo créditos, aplicações
e depósitos até determinado valor, v~d_ada a_pax:ticipação de
recursos da União;
VII- os critérios restritiv-os da transferência de poupança de regiões COI_ll renda inferior à média naçional para outras
de maior desenvolvimento;
VIII- o funcionamento das cooperativas de crédito e
os iequiSitos para que possain ter cóndições de operaciOnalidade e estruturação próprias das instituições finaõ.ceiras.
§ 19 A autorização a que se referem os incisos I e II
será inegociável e intransferível, permitida a transmissão do
controle da pessoa jurídica titular, e concedida sém ónus.
na forma da lei do sistema financeiro nacional, a pessoa jurídica cujos difetores tenham capacidade técnica e reputação
ilibada, e que. comprove capacidade económica compatível
com o empreendimento.
·- · § 2~

Osrecursosfinanceiro~relativosaprogramasepro

jetos de caráter regional, de responsabilidade da União, serão
deposítados em suas instituições regiOnais de crédito e por
elas aplicados ..
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§ 3~> As taxas de juros reais, rtelas incluíd3s comissõe:s
e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente f$íe~
ridas à concessão de créditO, não poderão ser superiores a
doze por cento ao ano; a· cobrança acima deste limite s.erá
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conceituada como Crime de usura, punido, em todas as suas
modalidades, nos termos que a lei determinar.
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Cooo llutUIIItl 1 Crtàor HIPOircírio dormntr dm01lnado CREDOI o Atmtt Flnucriro ancionado no ltn 1
luadro ahlxo, nntr ato rrprtHRtado por seus procurodoru ao final asalnados.
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IV - IMóVEL OBJETO 00 FIIWICIAIIEHTO E DA GARANTIA HIPOTECÁRIA

+---: A - ORIGEM E otUCR!Ç~
·:

I

-O Ediflclo ondr ancontra-sa a unid~d• outônuoa ora financiada foi construido pelo Vondeilor, •• terreno havido por:
Es.tritura de Co1pra t YRnda ftih ~Funde.:~~" UnivE?rt.itladi Brar.íliio, l~vrad:a 1::1 fli3/t~/B9, fl. 7S, livro 11~9 do 22:
.Cil'tlrio e Ofício dt Notas do Drosília, rrgistrada ~ob o nQ 3/litr. 32,563 do Cartório do 2~ Ofício do ~egi>tro!
do laóvoi~ dr Srt•llit.Referido Edifício recebeu o no1e de 'Too Jobia' c a carta dt Habite·•• n~ 61/9i de ~/3/91.1

··fi Convcn;:~ de Condoa{nio encontraM~e resi!itrada. !iob '' nQ 6361, f'ls. US3- livn1 3 t do Rcgir.tro awciliu do
OFiciO·Rii· Ioob. do Oistrito Federal, •• 13/83/?1 •

~:

.. APil'tannto n9 5to,do 'Edifício roa Jobia',,ituado na SG/liorte, 3t? Bloco 'O',ürasília-OF, 2i Cicun-.cri~So !aobl-1
li~ria, coa ,:rea privativa de f&9,1212, incluindo a(!.) v~9a(r.) clf' garagcn(s) rriHr.) 9(,, ~ituadas hD 2!!
r.uhsolo,:
área COIUI de 5~,?!12 ;rea total de !62,9912 e r<SPEd iva fra;:âo ideal de t,01!t4/3 da i1roj<;::Ío n2 iS, que o•d•i
5'4,8~• prl~ frrntr P fundo r 1~,661 :'1!1~~ late-r~ i~ tlin·il~ 1?. rr.quE-rda, ~crf~zE:m!o ~ ~rra de i.WB,&812,liailanóo·:
"'Se pe!• frente COI ~rn pÚblica, PelQ f!Jndo coa a via pública e pela'j laterai'j coa :irea'i pÚblic•~.
·• E1 virtude do desn•briiE:nto a unidad-e aut3Jiúlla objeto du pre-;ent~ contrato ancontr1··se regi-;trada na
n2 47.Ut5 do cartório do 2!! Ofício do Resi<lro uo l•óvoio de Braon ia.. Of •

utrícul:l.~

~
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·--------+

TAXA DE INSCaiÇIO E EXPEDIENTE

l
I

~~

11---------------------------------·------1
I DIIIMTE O PRAZO DO FINAHCIMENTO
I
I

I 1. SEGUIIO ltOIITE E IIIVALIDEZI
I
CIS 13,756,74

2, SEGUIIO DE DtiHOS FiSICOSI
CRI 4.692,15

I
I

------·---

VIII - DIVEISOII
l DPERAÇIO ENIUADIIMA NO ITEII 2, oii.ÍNEA 'A' DA CIRCUI.All Nfl 1278 DO BACEN

lI CIIII'OSIÇIO DA RENDA FNIILIM I

I
I NOIIEI ELIAS DE IIUVEIIA IIOTTA
I NOIIEI DENISE DE AVELM NlllllCU

I

------------------·----------1
I PEICENTIIoll. I
I
I
I

I
SII,U I I
41,:14 I I

I

I

I PRDPORÇIO DA MUISIÇIO IIUILI"I~ I
I
•.
I NOIIEI ELIAS DE II.IVEIIA IIOTTA
I NOIIEI DENIIE DE AIJEI.M NliiiXU

CIÍIIHII Prl11tlra
distintos, rntrr u

1- OR.ETO - O
par~n 1 Wlrl

I PERCOOIMI.
I
I
511 I
I
511 I

I
I
I
I

prtHII!t contrato tn11loba dlrtrrntn atas Jurfdlcos ~ut flxu tios WIJaclonals

a) O Credor llbtra da hlpotrca con•tltufda a sru favor o ioóvel descrito no quadro IV rrtroF
b) Ols) Vtndedorlts) vtndtlo) aolo) Colpndorlts) o rtftrido ioíveh
c) Ols) Coaprador(ts) obtil do(s) Vtndtdorltsl ua tin•nciaoento para pagaoento do ~aldo devtdor do prrco dr vtnda

r •

Ç01Pri1

d) Ea garantia do tlnancillltnto contratado o(s) Coapradorlos) constiturla) e• favor do(&) Vtndedor(rs) prletlra, única r
npoclal hipottca sobrt o lolvtl oiiJrto do prrsrntr;
t) O(s) Vtndrdor(rs) por sua vrz crdr(o) r transfere(o) •o CREDOR o crédito hipotecário con•tituídoF
rl Ols) CoiPndorles) •crih(o) a roferida cesoio e, •• consequência, conftssa(o) dever dircturnh ao ~EOOR o
valor
di5trloinado no lteo I do Quadro Vretro, obrigando-&e a pago-h na forn pactuada, COlO a squir u dlspirs
CIÍisula Stgwoda 1 Ols) VENDEDOR<ES) ílsiollrgftioos tltularlts) do doafnlo r po•st do lo~vtl dncrlto t car•ctrrlzado no
luidro IV rttro, llvrt t dtstlbora1ado dr qualsqurr inu• real, Ptssoal ou tl&eal, Judicial ou oxtraJudlcial, dÍVIdas,
arrrsto, srquestro, penhora, !opostos ou taxas, oedidas c•utelares ou rostri~õrs de qualquer natureza, coo exct,io da
bipotrca ~ut ora •r autoriza o tancelaarnto aedlante a Con•titui~ão dr outra, a favor do ~EOOR.
Cliusula Ttrctln I Colpn t Vtnda r Ptlo prtstntt lnstr.....,to o(s) Vtndrdor(rs) vtndr(o) coao dt hto WldiR tn o(s)
CoiPrador(tsl •ur o COIPra(a), o lol~l dncrlto r caractrrizado no Quadro IV rtlro, transttrlodo-lbtlsl tolo o ~Irrito,
dooínlo, t~io t POSH •ur sobrr o ltAO vinha exrrundo, rHPondrndo pola valldadt da transalssio t pela tvlc'io dt
dlrtlto na torn da ltl, COIPVttt!ldo o Credor para autorizar exprnsutntr o canctlurnto parcial A• hlpottca lltiCionada,
btl coao 1 Cnsio Flduclirla corrnpondndo, rxclusiYUtnlt no qur H rtftrt à unidade habltaclona'l\oiiJtto do prnt~~tt, o
•.qur tlca condicionado, no nhato, ao llltdlato rrglstro dos •t.. pratlçados nrstt lnstruernto.

4208 Terça-feira 11

DIÁRIODO CONGRESSONACIDl\lAI.: (SeÇão II)

Maio de 1993

Clíuwla lulrb : Aprr..ntt coopn t lltllda é fel h pelo pre>o global declarado na alinn "a" do
oCs) VrndedorCnl drclaraCol Já haver recrbldo • título de poupanu a& loportinciu esprciflcodu
~ .~
Quadro V rrtro, da qual dio pleno, 911t'al r irrevogável quih>io, srndo o saldo rnhntt pago ,.Jo(o)
atraW.
do flnanciUtnto adionh constituído, cuJo valor ntá Hftciooado no ltH I do luadro V, rrtro, o •••I ocrá rt~~ahdo nos
tllf'- prrvlstos na• cláusulu HtUintn, cuJn condi>ÍH ntio prrvl•tas no luadro VI rrtra.
Parágrafo Prl•lro 1 El razio do rlnanciiHftto conotltuído t da cnÃo ~ crídlto adianh dtiCrlb, o(s) ColprldorCn)
confnsaCol drm' 10 Crtdor, 1 •~~n pqaráCiol dlrt!IHfth a loportincla clhda no ltH I do luadro V rtlra.
Porásrafo Sllundo I O valor do flnanclootnto referido no íteo I do luadro V retro, ... á libllt'ada aoCsl VendtdorCts) p'!a
..u valor noolnal, dtntro dt ~ horas cont40a5 da apresenta>io deste Instruoento dtvldaoentt regiotrado na Cartório dt
Reg;stro dt Ioíveis coopehnte, t drsdr qur hnhil sido entregues os docuoentos wllcitados pelo CiEDOR rtfllf'tnlt aoCsl
DEVEDOIICrsl, \IENOEOORCtsl t ao Ioívtl, obwvando-se o disposto na Cláusula Oihva.
Parágrafo lllt'ctlro 1 Na ocorrincla dt u.iora>io dt hn dt Juros, lncldtntn sobrt os dopíoltos dt Cadllt'nth ~ Poupann
Llvrt, lopllca tubn a tltYI>io do ll>Ct prrvloh no luadro VI rrtra, no ...a nOÍII!f'o H Plll.ltos Pllt'Ctltuois
corrnpondtltH 10 aUMnto •• tl>Ct H Jur01 sobn os drpíoltos dt Poupan•• Llvrt.
Paritrofo llllrto 1 .Mih. .tt COI 11 prnh>ÍH Hnsals oCsl IIEVEOOICnl PlllrÍCiol 01 prhl01 •• 1t1ur01, oo valor t nn
condldn Prrvl•h• nu cliusul11 da A!>íllcr qut ntiVIIf'H H vigor na Ípoca ~ HUI vrnciHfttOI, loportudo rtftrldDI
acndr 101 nnh data, nos valorn tlll'rHIOI no _loadro VII retro.
Paritrafo .. lato. 1 Os Prhl01 dt uguro dt qur trata o páragrafo anterior scrio rraJustados dt acordo COI o ílltlicr
pactuado para o rraJush das l't'Hta>Õn.
CIÍMIUII lllata
1 OCo) COiprador(tsl tXPrrssaaentr acelta(a) nta vrnda r coopra nas condi>Íts aqui nt ..tltcldao,
dtclarando hr pltno conhtci1tt1to do nhdo dr conserva>io do laóvel objeto deste instruoento.
Cláusula Slxta 1 Cooo garontla da dívida constituída para o pagaaento do saldo do pre~o da vrnda t coopra, nos !troas da
cláuoula1nhrlor, oCsl Cooprador(ts) dália) ao(s) Vtndedor(es) n prlaeiri, única e rspoclal hipoteca, o loíwl drscrito
t car•cterlndo no Quadro IV rrtro dt qur Ptlo preunte contrato, tornouCarao-sel stnhor(rsl t JegítiaoCsl possuidor(es),
hipotrca rssa qur abrangt todos as acrssits, conotru~ies t benreitorlao qut vlerea a oer fritos no ......
Parítrafo PriKiro 1 A prts~ntt hipohca Ptruneceró ea vigor ati o rrsgatr lnhgral do flnanciaoento ora convrnclonado,
valflldp COlO prova dt extln~io da garontia ora estipulada, ooaente o Terao dt luih>âo fornecido Ptlo Crtdor ao(s)
OrvtdorCrsl.
·
ParáJnfo lltluado I Para os tftlt01 do Art. 818 do Cídigo Civil Brnlltlro o laívtl obJtlo da hlpotrca fica avaliado polt
valor dtclarado na alínn "b' do llldro V rtlro que ocrá corrigido poJo índlcr dt atualin>io dos d.,í•lt01 H poupan>a
llvrt PHIOII físicas, rntrvando-lt o crtdor t dlrrito dt Proctdtr IIOYI avalla>io a quolqurr tfiPO,
Cláu1Uil Sitlu 1 ConforH di<Pooto no lncloo II do art. 39 da Lei n2 4J8t, de 2! de agosto de 1964, o(s) VendtdorCesl
ctdt(a) t transfllt'e(a) ao Crtdor o crédito hlpohcário de que slio tltularn, constltoído no• lllf'oos da cliu011l1 anhrlor,
ficando o credor sub-rogado H todos os direitos e a~ies Inerentes 10 cródito cedido, notadaHfttt quanto à quilidadt dt
crtdor hipoticárlo do loívol ora transaclonado e objeto destr lnstruaento.
Parágrafo dnlco 1 A cnaio pactuada nnta cláusula rqrr-u-á ptiDI artigos INS t HIUintn do Cídito Civil t ptla
lttlsla>io qur dloclplina o Sistna Flnancoiro.da Hablh>iio, naquilo 1 que u apllqur,
CIÍUIUil Oitava I OCsl Vondtdor(ts) rtctbtCal nts!e ato do Credor o valor do crédito ora cedido r rsprcificado no ltro i
do luadro V, rrtro, que sllt'Í creditado na conta vinculada do(<) VendtdorCes) ati que nldeo su• dívida junto ao Credor,
sendo que • quantia que txetdtr a tsst dtbito, ou nio 10is havendo dóbito, seró liberada ao(s) Vendedor(es) após o
rrglstro dos atas praticadoo neste contrato no Cartório de Registro de llóveis coapehnte, proc~ndo-se dtssa foraa, a
Pltfla, grn.l 1 lrnvogivrl quit"io da present1 cessio para nada nis srr reç:lnado iO Credor a tssl'\_ítulo.
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CUUSW IOio\
1- FINIM E PEiíOOO DE REA.AJSTE Dt\S PRESTAÇá[S E ACESSóRIOS PINI EXPRESSA·"~ IS
PRESTAÇ8ES SERIO ATUfti.IZADt\5 IIEHSoiUIEHTE, IIED!iii!TE APLICAÇIO DOS illliCfS DE ATUfti.IZAÇIO DOS DEPósiros~AS DE
PIXI'NIÇA, PESSIIAS FíSICAS IWITIDAS JUHTO ~ IHSTITUIÇôES FIIMHCEIRAS IIITEGRiiiiTES 00 SISTEM BIASILEIRO DE PIXI'NIÇA E
EltPRÍSTIIIO, 110 DIA DE AHII.Uii-'RIO 00 COHTRATO, IIUE í A DATA DE ASSIHATLIA DESTE.
ctÃUSlU DliCIM
1- FINIM DE REA.AJSTE 00 SAlDO DEVEDOR - O SAlDO DEVEDOR OA OMDA liA CIIII'ESSAOA SEU ATUfti.IZAOO
IEHSAllEIITE IIEDIAHTE A AI'LICAÇIO DOS íllliCES DE ATUfti.IZAÇIO DOS DEPósiTOS Elf CADERNETA DE PIXI'ANÇA, PESSOIIS FíSICAS
IWIT!Dt\S JUHTD ~ IHSTITUIÇôES FIHAHCEIRAS IHTEGRiiiiTES 00 SISTEM BRASILEIRO DE PIXI'AIIÇA E EltPRíSTIIIO, 11) DIA 00
AHIIJERS-'110 00 COIITRATO, lllE í A DATA DE ASS!HitlURA DESTE.

PiriÍsrofo PriHiro

1

Jwotllltllt c011 o pqucnto da dlt ln prntoçio rtlat ln ao. prazo Mnclooado

110

luUro VJ rttro,e

DEVEDOR dtwrÍ tfttuar O PQIIIIIIO do Hldo DEVEDOR rnannctnlt, ni<!Utla ~ata apurado.

Plrqrafo Squndo 1 Tarnando-w o nldo DEVEDOR nulo t lnoxistlndo •uantlas n atraso o CREOOI darí
nls ntnhun IIPartlncla Podtri m txlglda c011 funducnto no prHtnlt contrato.

•un

•uih~io

ao DEVEDOR dt

Parágrafo Ttrctlro 1 Enctrrado o prazo contratuol e persistindo o saldo DEVEDOR ttsao apís o pagaaento dr todas as
presta,;.. a que está obrigado o DEVEDOR, REFERIDO SAlDO DfVER' SER LIQUIDADO EH 48 flORAS APóS O PAGAifOO'O DA lli.TIHA
PRESTAÇIO, SEHDO M: O NiO PAGAiftHTO NO PRAZO ESTIPULADO EJjSEJARÁ A IHEDlATA EXECIJÇIO Dt\S GARANTIAS OFER€CIDAS,
IHOEPENDEHTEltl"HTE OE iUALIIUER AVISO OU HOTlfiCAç'óO, OU INTERPELACXO JUDICIAl OU EXTRAJUDICIAL.
ParQrafo lurto 1 Par ocasiio do rnjustucnto do nldo devedor, prtcedtrá SOIPrt, a 11111'! lzaçio dtcarrtnlt do PQiMRto
dt cada UN dasl!rnta,in.
Paritrafo llloto • Caso vonha a"" fixada periodicidade superior i ~msil para otuollzaçio dos otnclonados drpósitos, o
soldo dtvtdar dntt contrato prosstgulrí sendo rnjustado oensaloentt oediante o tndice proparclonaiiiOtltt apurado.
Parqrafo Stxto 1 Na apuroçio do saldo devedor, qualquer quo seja o aotivo, o orsoo será atualindo oonttariiHntt prlo
J'ndltt apllcívd ao• dopísltos dt pouponu ~mclonados 'pro-rah' ao ptdodo cooprttndido entre a IÍltioa atuallza~io ou a
data dostr contrato, •• for o caso, r 1 dato da apuroçio. Sobre o valor assio obtido srrio calculados t ~trncidos os
juros rtiiWitratírlos t proparclonal~~ntt devidos.
Cláusula Dícln Prl1tlra 1 Ocorrendo tYtntual lnviobilidado ainda que tt~poriÍrio, da aplicação dos lndicn dt
rnjust ....to oro contratodos, fica, facultado ao CREDOR aplicar, t1 substitui~ão tndicts divuiJados por atos oficiais dt
atual in~io 100ttír la.
Cláusula Díclu SltunÀ
I
- AIIORTIZAÇ![S EXTRAOIIDIHÁRIAS I· É IOit!lurodo ao( si OEVEOOR(tsl, dndt 'Ut t1 dia
obrlsaçies, i llquida>io, antrclpada da dl'vlda, bn coao aoortln>its rxtraordlniÍrlas, nas st~uintts condi~its 1

COII IUU

ai ·Na apura>io da dl'vlda,HJa tla atuallnda na faro prevlsh na Cláusula Otícln Parisrafo 6!1.
bl St na opartunidadt ror desconhtcldo o J'ndict do reajushoento para • dettrolnaçio da iopartincia devida,serí tlt H! indo pelo CREOOI t 1 •ulh~io ficará condicionada à divulgação d1qurlt valar, futndo-H atio os ntcrssírlos actrtos.
cl Ao saldo dtvl!dar a Str pqo, acrncentar-se-ão, quando
Cl íusula Díc In tuarh.

ror o caso,u quantias n atraso, obsernndo-se o ll0101to na

di Para rnllnçio dt uartln~in rxtraardinírlao, quando sollcihdu par escrito prlo(sl OEUEOORitslnh ~twrí carrnpondtr no ol'nlao, ao nlar dtltrolnado Ptlo CREDOR, por ocuiio do pedido, a qual strá rtallnda ti data
previiHotr actrhda.
Paritrafo Prl1tlro I Mos casos t1 ,ut 1 liquldaçio antrcipada da dívida ocorrer por aotivo de sinistro coberto ptla
Apólice do Seguro Habitacional, o(sl OEVEDOR<esl ou a Seguradora, conrorH o cato, obrigor-se-iliol junto ao CREDOR pelo
.. ldo devedor quo ser;í apurodo na faru rtSuhoentor.
~
Paritrafo Sltundo 1 O< si DEVEDOR ln! fi calo) rmonoivel( Isi ptla dlftrtnça tn!rt o nldo ~ar ap ado pelo CIEDII t o
nlar tfttl-tt rtetlol~o Q..Jnv...,a.
. ""'-- /1
./
/ Jt
· '
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hrátr•fo Tll'c~iro 1 Ht hi,íttH dt rtdu;io dt prazo, os cólculos strio tfotu•do• COI b•st no AI cP,; ~~
forA PI'IYish no Paritrafo Sttioo da Cláuwl• Díciaa.
'-·•
.~
i:J • :10 oC!

Cláu101la DíciA Tll'ctira 1 • &EiliiiOS • Oisl DEVEOORiesl desdt jó COiprooeleill-st • subKriYtl' a
·
t Soturoo
indicoda ptlo CREDOR, visando a cobtrtura de oPtra;ies fin•iúir•s dHh espécie, cuja. rHPtct i voo prnioo ,.r igu-st 1
Pilar, juntutntt coo •• prnt~in NIIAis.
Parí~~r~fo

sinistro,

llnlco 1 Fica certo t convrncionado-qn o CREDOR nio será rnponóvol pth liquidas:io do st~ura n casa de
a Soturadora ou ao irsioo ntat1i1 COII'thntes tntendern indrvid• a indtniz~ia,

H

Cláu101l1 Dícia lulrt11 • IJINIITIJAL!Dolll€ - Ocorrtnda iapantu1l idld~ •• Ht isfaçia de ~ual~ull' ,.rltaçÍO H , _ t o a
~uanti111tr· ,.,, corn-dii'Í 10 VIlar d1 obri11;io n cruzoiros,n• d1ta da vtriciNIIta •tu11izada COI HN 10 ...a
índict IPIICÍvtl para 1 corr~ia dos Ridos du contas dt '"'"'""~"• dnd~ 1 data da vrnciNIIta •ti 1 d1h do ,.,.... ta,
ocrncid1 dt inus 1dician1l CJiculada i tJXI quo vigorar n• data da Plflltnta, dt •corda COI rr~ulut~~tas:io 4a lanca
CtntrJI do Brasil~ ainda oulta dt 11% a título dt pena, nos ter101 da ortisa 914 do Código Civil Brasiltiro, incidtnt~
sabrt a débito n atrasa, atualinda no forA do 'caput' drsh clóusulo. Strio iguaiNIItt 4rvi~ll custu t desptsas
Judici1is ou rxtn,iudiciois t hanorírioo advoc•tlcios fixado• n 2t% H a CREIXIt tiYII' dt rtcornr a pracnSDi
1d1ioistrativoo ou Judiciois ,.ra rnYII' HU crídita, •IÍI das tncartoo 101'1tirios fixadoo nntt instr011111ta.
hrítrlfa llnica 1 O rec~iNIIta dt prost•;io for• dos pr•zos estlbelrcidOI no prnentt cantroto nio SII'Í cansidtrado
nDYI;io ou altera;ia contratu1l ••• si• lti'O ato dt tolerincia da CREDOR,
Clíusul• Díci11 luiot1 1 O CREDOR tais) OEVEOORios), nos tor1os do art. 1119 do Código Civil lr•siltiro, pactua• quo
h1vtndo dlvidu llquidl5, vrncidn r ncíprocu poderio ser coapons•du tntrr si •tr o oonhntt da obrita;ia inl4i.,lida,
Paritrafa doico

1

Anio utilin;io da f•culd•do provista no 'coput' nio projudicará o oxtrcício

ÍPDCII sub ...utntH,

dos~

dirtitoo ot

.

ClíuAla Dícia Stxtal - DA EXECIJÇJO - El uso de •tr•so ou f•lh de Pilllltnto dos pr..ta;in t .,., ocossírios, ou
in•dilll'lnonto dr qualquer ollrit•;io ariund• do•t• contnto, o CREDCR, poderá optar qur o processa d~ Exocu;ia
Hipottciri• HJa canfarH o rito COIUI tshbtlttido prlo Cídigo do Proctsso Civil, ou o ..poci•l prrvista n• lei nQ :5741,
do 11/12171, ou, linda, o prrvista nos artigas 31 • soguintos do Oocrrto Lti n2 71 dt 21/11/44, •crncont•do 4o artigo 21
da lei 8114 dr 14/3/!m.
ParQ.:Ifo PriMirol OCsl DEVEDOIIInl concordai1l, dosdt Já, quo no c•so dt rxtcuda oxtnjudicial do prHtntt cc.,trata,
vtnhl a ser escolhido ptlo CIIEIXIt COlO Altnlo Fiduciírio, quilqutr uo dos Agentes Fin•nctiros crtdtncildos ,tlo írgio
Ftdtrll COII'tttntt.
ParÍII'lfo BtlvMol No casa dt rxrcu;io do presento contrato independrnte do rito prlo qu•l ttnha ophdo a CIIEIXIt para
rHiizí-11, o(sl DEVEDORitsl ficaríCial ouJrito(s) a 1ulta dr 11%(drz par conto) sobrt o volor do dívida, • titulo do pena
convrnclon1J, r 1lÍ1 dos honorários Jdvocatíclos 1 deu li ca~ina'í~s ltrliis, bt1 ca10 iiO pagJHRta da re1t111en'io do Attntt
Fiduciirio, ~ dnois tnCli'IOS prrvistas no Oocrtto Lei 71/44,st ror o casa,
'
ClÍUAla Díci.. Séti11

--~·-1

I •

DM IIII~ • 0(5) ll€11Ell01Cnl obritl(ll-N ~ Hclara(tl, à

u-

H lei Civil

t

P-1

al Ac~itaCtl o rrt~~t~tr c01trat1, tal tOlO ntí rnisido, bn c010 dttlaralll canhutr 1 lqislas:io tt~Kial .., 1 rt~~~l•·

..t..

b) lllrisa-H a tntrr~ar ao CIIEDII a prt~~t~t~ cantnto dovidutntt rqistndo r • códula hipottcíria, H for o cuo,diYido·
Hnt~ IYII'bada no cartório dt rqistra dt ilívtis COIPdtntt, lCOIPIIIh1das da Fich1 dt aatrlcula do iiÍvtl 10 prua

IIÍxiiO de 31 din a partir Hill d1h.
cl b 1 •ipattca or1 conot i tolA UriOit oio si a i1ívrl Carlcltri%14o, COlO tillbÍI 15 acnoin, cs;r~in ~ klf~ito
rlu ~UI nclt vitrn 1 1tr tfttuadn.
dl III: SE OBRIGo\ A MIO Al.UGM, Elti'RESTAII, Al.lEHAII OU PRilliETER VEHDER O IllóVEI. OFERECIDO Ell GA,MIUA,SEII
TIIIOOO Doi CREDIIA, OU ll€ IUEII SE..IIUIID&o\11 NOS OIREJTOS E 08RIGAÇ8ES QEal~
f ~

1ESS0 COHSEN-

~
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illrHiros r ACHWH prlo lotrlro Cllll'f'lllnto do prHtott contrato.

ti Iuc nio tn Allloua rnp•wllldiH pr-ltAtt dt tuttla,cuntrla

DI

tnt11111tírla.

'\?-•.;--: .~-_,

~

11 Iuc ICtlta o prntntt controlo n taolas as-lUis ciÍUJUIII t condl,in, bn ~ ICtlta toda a trao~io c•..utuclua

11 prnate, o ...-1 ln t lltiMn -

11111•• doivlda.

CIÍUMia Díclu Ditava• - VEII:IIEIITD ANTECIPAIID - Para todos os efeitos dt dlrrlto a divida M vtnCtrÍ utrclpu...tc,
totalldiH H MUI _....,. paoftodo O CIEI!OII txltlr o 1tU PriMitO PQIMito, 1101 CIIDI prtvlllDI n Ltl t, liiiÂ I :

c• 1

al St olsl DEVEDIICnl ctdtrlnl, 001 trusftrirlnl 1 trrcrlros os HUI direitos r obritiCÕH,VIAHrlnl
Vllda o iiÍvel oUtto do prHtott, sn prévio r exprnso Cllllltftt 1-to do CIEDOI.
~~

11t olsl DEVEDOICnl hltrC•I ao ,._to H trkl3l

prnt~ein

001

pr..trrlnl

1

c•Mcutlvas •

cl St olsl DEVEDOICnl sn o ,.rnso conltfttl~~nto do CIEI!OII, no todo
n trant la, 110'111 •ipotrcas DI outros ltNs rnls.

DI

n parlt constitulrlnl * ' o iiÍvel oftrteldo

di 11t oCslDEVEDOICnl nio iutlverlnl o iaíwl hlpotrcado n prrfrlto nhdo dr con~trV~Cio, ltftll'~a r ••itullidadt
DI rnllzar 10 liMO iaível sn prévio r exprnso CIMIHnti~~nto do CIEIXII obras qu dtPrtein o obJtto da trutla.
ri St for aJ•Izada

1 ~eio

dt txteuçio

DI

H •ualquer lltdlda Judicl•l que afttr o laívtl dado n tU"utia,

fl St dnhlcudo-st a tarutla n vlrtudr da oculh,io dr fotos qur posna dtttrlorU'
Cnl aio 1 rtfor,ll'lnl,

001

dtPrteill' o IIÍvtl t oCsiDEVEDOI

tl llt olal DEVEDOICnl torw-w lnolVIItt.
hl St ola) DEVEDIIICnl dtilClll' H Pllll' nas Ípocu prÍprlu todos os IIPostos, tms, IUitU,dHPtlll dt condoltlala
st
houver, laudnio, foro ou •uall'lutr outru obrltiCÍtl fiKais r/ou Pll'licularn qur rrcalu ou venhu a rtealr dlrtta
DI lndlrttllln!t lobrr o loívtl duo n tll'antia.
ll St olsl llEVEOIICnl •uaodo txltldo dtiXlll'(n) dt aprntn!ar ao CIEIXII DI COIPrOVIIItH dos pQ-lOI COICintlllH b
oiÍrlt~ein ~toel•uu n all111 uterlor.

J) St ~ ...,OPI'IICior total

DI

'rcial, do IIÍYII dadO n tarutla,

ti llt ..._ lllfr~tio H 'IUII- ciÍUMla Wlftltnlt,

ParÍII'afo !Mico I CARACTERIZADO O VEHCIIIEHTD AHTECIPADO Dll DíVIDil ~ ltULTA DE 11% IHCIDIR' SOBIE OVo\LOil 00 ~ DEVED111
DEVIDNIEHTE ~TUALIZAIIO ~ESCIOO DOS Eli:M&OS Elt ~TI ASO, SE HOUVER,

iUIJSIU OíCIM IIJIMI - 00 IWI)j!TO - OCSl DEVEDIIICESl NINtEaCMl E COHSTITUIIEitl O CIEIXII SEU B~AIITE PIOCIIAIIDI, 11o1 FCIM
00 DISPOSTO HO ARTISO 1317-II 00 CdOISO CIVIL, COM AIII'LOS GER~IS E IRREVOOÁVEIS PODERES PAliA Elt .lliZO 00 FilA oru:, HO
CASO DE DESAPRCI'RIAÇi() TOTAL 00 PAIICIAL 00 IMóVEL OBJETD DA GARAIITIA, REPRESEitTHO HO RESPECTIVO PROCESSO, IEWEitOD
INCLUSIVE A PIIMEIR~ CITAÇi(), RECEBER E DllR IUITAÇi() Dll IHOEitiZAÇi() CDRRESPOIIIEIITE, CDHCIIIDilR 00 1110 COM O Ytll.IXI DE
AYALIAÇIO 00 IlfóYEL, EFETUAII LEYANTAIEIITO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E SUBSTABELECER A PRESElfTE llol PESSOA DE AllYOIWIO DE SUA
F,llli.USIVA ESCOLHA, III: AliiR' Elt IUALIID .llíZO, IHST&IICI~ 00 TRIBIJIW., C01t TODOS OS PODERES PMA~ FIXIO &ERIIC..
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PlilolGIAFO PRIItEIROI OIS) D&DOIUES) E VEIIOEDORIES) C<»>STITUEII TAIIIIÉI( O CREDOR SEU BASTAIITE P
, ~~P~ES
IRRE'J06ÃVEIS ATi A SOLIJÇJD DA DiVIDI\, PAliA REPRESEHTHDS NAS REPARTIÇÕES PllBLICAS FEDERAIS E E .
ICJI'AIS,
CARTÓIIIDS E1t GERAL E REGISTROS IIIOBILIQIIOS, AUTARQIJIAS, BANCOS, COiti'AHHIAS DE SEGURO, INSTITUIÇõES F
GERAL
IHCWSIVE BANCO CENTRAL DO BRASIL E CAIXA ECOHôiiiCA FEDERAL E DEIIAIS EHTIDIIDES PdiiLICAS 00 PRIVAOAS E SOCIEDADES DE
ECOH(JijiA "ISTA, E AINDA PAliA ASSINAR ESCRITUIIA 1lf RE-RATIFICACKll, TUDO RELACIONADO CDH PRESENTE CONTRATO E RESPECTIVA
GAIIAIITIA HIPOTEC.QIA, REGISTROS, I"'DSTOS, TAXAS, DESAPROPRIAÇÕES, RECUOS 00 IH'JfSTIDORAS, RETIFICAÇÕES NA DESCRIÇIO
DO
IIIÕIIEL, PDOEHDD PAGAII, RECEBER, SEGUROS NO CASO DE SINISTRO, RECEBER I"'DSTDS E TAXAS IOAHOD OEUOLVIDDS PELAS IEPMT!ÇÕES,
PASGAII RECIBOS, DAli iiJITACJQ, REiliERER, I"'U6NAR, CONCORDAR, RECORRER, DESISTIR, ENm PRATICAR TODO E IUALQIJER ATO
.!E~IO AO DE&ElliD DESTE IWI)ATO, COitPRDitETENDD-SE OS HE~S, DESDE J.C, A CDHSIDERHO URE IIII, !IRIIE E VALIOSO.
Parívafo Sttwldo 1 Stodo 1115 dt Ull olsl DEVEDORinl ou ainda Ar ido t aulhrr, 1111 constltol o outro - kstantir
procorador, para o fi• HPICIII dt rrcnrr clh~fio, lntl~fio. lntrrptl~fio. notlfic~in, IVIIDI H c..r _ orlud05 dt
I'I'DCHID H ..cu;io Judicial .. mraJidiclal 101. 7t/6ó).
Paritrafo Tll'ctlre 1 A procun~io dnh clíuRla Rbsist Irá até final ll•ulda,io da divida Ptlolsl DEVEDOR ln) •ual~urr
qur wJu 05 tltularn do crédito.
Paritrafo .... t1 1 Ca50 ocorra a cnsão do cridlto originado do prncntr lnstru..nto, coa a con ...uentr Aloroga,io da
sarantla, 05 cnslonírl05 wrio Hllitabtlrcld05 n05 podern t condl,in ora constltuld05.
CIÍIIala Vitési• 1 CllOOlA HIPOTEcQIIA- O crádito hipotrcírio ora constituído srró rur...ntado por Hipotrcíria, con .... te o diSI'D5to no Dtcreto Lti · ne 71, de 21/ll/6ó,

Cidula

Parágrafo PriKiró· I Olsi DEVEDDRinl coao condi,io essencial do prnentt contrato, outorga(ll-w rrciprocuente ••
caritll' irrtw~ívtl t irretratá~l, pltnos e Hpeciais poderes para que qualqurr UI dtlH isohduenh, indtPtndtntnrntr
da ordea dr qullitica,io, rtPrtwnte os duais •• todos os ato• pertintntu i Foraalin~io, clrcula,ão, reforaui~Ões t
endossos do cédula hipotecária, sr ror o caso, e representativa da divida confessada neste contrato, podrndo, para tonto,
dito procuridor, asslnir a rrfrrida cédula, pro1ovendo seu aceitr r concordando coa todos os trr10s nrla rXPrtssos,
qualiflco~io das portes, indlca,io dt favorecido, condi~ies gerais da dívida, doclara~Õ•• expr.,sn no caapo 5,2 da dito
cédula, de qur resulto, expressaaentr, • obris"'io do pagaaento de divid• rospoctiva por todos os D&DDIIES, os quais
obrlgaa-sr a rrsgotar a rrfrrlda cédula na foraa • condi~ios ajustada•.
Clausula Vlgisill Prlltlra• - OESAPRDPRIAÇID- No caso de drsopropria~io do i1ível hipotecado, o CREDOR rrctbrrá do poder
tXPraprlontr o indmlzo~io corrtspondonte, iaputando-o na solu~ão da divida e colocando o saldo, ~ houver,à disposição
dois) OEVEDORirsl. St • indtniza~io for lnfrrior à divida, o CREDOR recoborí do expropriado a difrrtn~a corrrspondrntt.
CIÍuRla Vlgisi11 Sttundal - REGISTRO - Ot acordo COI o artigo 61 da lei 4381, dr 21/8/64, COI 15 altrr"ÍH Introduzidas
po•trriorltRtt, todas a• folhas do prosrnte contrato serão rubricadas pelos partts contratantts, obritando-sr olsl
DEVEDOR(rs) a prooovtr o 5tU rotlstro, no clrcunscrl~io l•obillírla coapttrntr, no prazo aáxlao dt 311trlntal
dias,conhdos dosta data, rntrqando ao CREDOR ••• via do prrsenh contrato, acoapanhadas du rnprct Jvas provu dos
rtgistros dt coapra e vtnda, hipoteca t avrrba,io da Cédula Hipotecírla, st houvrr, tudo na F~r11 da ltl 6115, -· 31/12173
t rnprctlvas altrr"in.
Cláuala Vltisl• Tll'ctlra• OISl DEVEDORIESI obrigai•>-., a apresentar ao Cartório dt Registro dr Iaívtls CDIPtttntr, a
proVa do Pasailtnto do IIPosto dt TranMissão Inter-VIvos dtYido n vlrtudr dt tnnnlssão IIOIIIIJírla aJU~tuo nrstr
instr~~~~tnto.

CIÍIIMII Vltéslu lllrta I 0181 VEJIIEDORIESI t o(s) Colpradorltsl H rHponnbillzu solldarlutntt prlo pqurnto dt
tvtnluals dittltos dt IIPD5tos ou taxas n atra50 sobro o Joívtl ora tnnsacionado, ficando assla, diSI'tnsada a
aprtstnta~io da Ctrtldio Htsativa de Oíbltos Fiscais para efrito de registro drste contrato, bn cooo dtclara(a) nio 1rr
nn nunca tert(al
sido produtor<tsl rurallisl nn nprqadorles), não estando portanto vinculadolsl ao lAPAS nnsa
qualidade.
CIÍIIMia Vltésl• kloh I Foru aprnrnhdas prlo(s) IIEHOEDORiesl as Cert Jdíes HQat ivas
~ões reais e pnsoals
relprrsocutírlas relativas ao Joí~l obJeto da pre•ente transa~ão, que fora• arquivadas na pasta
financiutnto •• n01e
do coaprador/DEVEDDR.Drclaralal olo) VENOEDOR(ts) sob as penas da loi civil • ponal, qur nio • ·ste• contra rltlsl
distribul~ies dt a~irs rtal• t nio con•tltuiullrao) sob~··~ loóv!! ~·~· ônus real. í j

~
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ln~urso nn rntr'-.;,~1f1é/82
~

1

PariÍIII'Ifa SeJundal Paro 01 fins da parqnfa 211 art, 211 da Ltl 7433/85, ainda n(a foi tftt..Ua a ntrlo das lltspnas
cond01lnlals, srnda ••1 a IIIMtdar H rnponnbllln por todos o• d~ltas oriundas da cond01IRia, c1111for• Hclv"'(a •u
ora J•ta.
Clíulla VIIÍSIII Stxt11 FiliO- Fica tirito o Foro da c011rca desta Capital para nel1 StrH dlrlaldas todas 1 •••lsqurr
dúvida•, qur•tirs, conflitao t pendências decorrentes do presente contrato, podendo o CREDOR aptar, ptlo foro da situa~io
do laívol, ptlo do doalcllio, ou da rnidôncio,ou ainda da udt dol•l DEIIEOIIIIn1 ou dr evonhols coobrigados dnll, COI o
••• ntí dr pltna acordo a H510.
E, por ntarn aula Justas t contratadas, as partn a.. lnu o prtsentr contrato n 4<•uatrol vias 4c l1ual
JWit1H1111 COI as IHitiWibiS dt ntiJa, protnhndo fuf.,Jo SOIPrt bOI I YÍJida por si I HCHIDrU.

t~

1 foru

OVendtdar ó ntslt ato reprrsentado por seu bastante procurador Sr, Ronaldo Kendts dr Dllvtlra Ca•tro Filho, braslltiro,
casado, ocon01ist•, RG n9 635,787-SSP/Of, CPFHF n2 316,532.tti-2t, rtsldente t doeiclllado ti lr•sílii/OF, nos trr101 da
procura;io lavrada no Cartírlo do 32 Oficia de Notas t Protesto dr Brasília/OF, livro 1t65, fls, tU.
cJ)~$.H}1: cJ;
,, ·rJ ,,

'~~··.~,>:.

;,r;t,.}:2 ,···

\ . \

·' .......... "·.....·' Sia Paula,

CIEDCit

I

235 ·Joio

EIÇ~ IRA&ILEII

.... ..... ""''•'

'p.vttcm
. lit,'.'U.:.1o .•

e ••a6t1tea uf lllltareln,•ll!l:••'•'•,.w••••• •

, ,

Encerrados os trabalho& da Aaa ..blfia Nacional' ,Fonau.
tuinta, conau.Ltt-•• o ExcalanUuiiiP sani'ICil' PreaJ.dente da Re ...
ollbUca aobre a •f'1cllc1a . plena • a ap11cab1l1dade l.edlata da
nor•a do artlgo'l,2, .I J•, da nOva c·arta, qua conaagra.a ·u.staçlo ·doi -Juros.

.

fartlUflll• ..·•r'

eritirlet raatrlt1WII •• trana,.rlnllt •• IIII•
lltnc• dt rtoU•• 111• renltl lnrerlar •
naa&ana1 1111'1 lU•
tut •• 1111r IIIIIIYI.Iwl•tntll
Ytl •

01

•••t•

vtu • •

tuntian•••nta 1111 e••••ratlvaa 111 er••u• • 11
fllll111t1UI 'pari IIII 'lllllt Ur Clllilll,lal III ·IIIIII;PIIf,!I'P..&Uf.....-.:
• lltrl.!turacl• ''''r1aa ••• 'ln'ttUulctat ~rai•nctltrae,
·
.1....~!•.. ···.• ·••dc,su 1 •.,,..~" .. ,. ...... -ca.-.aW~alllfilaa
,J}.'!.!H.l"!.t!.H~"'•' P. . .I.OU.,.n.a..t.rl.._u_,,uau.ua...a ..... •

r •
h

,GI di hUI I pUIIWtl' t dtltiiVOlVlltiiCG tqu.ll.IIU•allll IIII 1'1.1:1.•
e 1 servir ••s lntfrttatt da eele"h.liallla, . . . . r19111lMa aa.'?
lal eaa~laaantar, qua Olapar,, 1ne111aht 0

•• ea•urcll' •• •••••• JuriGica 'ltular, e cancee1••·••• lnue,
· - -.. r-1.-tl't-••·alt'ftl.-.-tll'l'l'lf'ltTr)li)fllll\l'tr"P'fnM r.;:'
rlllllca cuJo• IIIUetaret tl'l'll'lll l:tlacll:ltllle tfenlea e repuUc;le
1111111, 11 11111 CI ... I'IWI CIIIU!Idall ICini•ICI CllltiCS..-el CO• 1
•••reendl•cnta.
I 21', DI IIC\IIIDI fllllfiCill'll ftlttl•01111 I pregr1•11
I PI'IJihl di elrUu rlllOI'II.I, IIII UIIIDIUibUIIIIIdl III UnJIO,
Urla IIIIIICIIItldDI 11 11111 1naUtlllCIII ltOltntll Or-tr+clta 1
' ' ' 1111 ••lleaeaa.
·

1 • • autarl~aç.-. "aat.:'• runeionutntl'.~ris.
1ftt'tu'•t~'1
<;Ota tlntnca.lrllf; • 'll'ttgurtdo •• ltl'aU.tu.lçlll ••n•6•h• afl•
Cllll I Pfhldll ICIIII I tldOI 01 .llllll'llltlllll di IIUIId,l
tlnance.lre banc•r.lt, aendo vacau a 11111 .lntt.ltuUIIt 1 Jlh
Uc.lpaçh ta ath.loaoea nla pua.lllll na auurlllola dt 4111
trata ttte incitai
' ' ' ·.', '

I Jl. •• t•••• 1111 Jurat •••••· ntlu 1nt1utdaa eo•ltaOea 1 11u11111U1r autr•• ra•111n•racllt1 Oitttl ou 1nll1trt•·
••nu r•tn111a1 • e••casala •• ~:~r6.St•, nla ••lllerla aer cu••·
rlarec 1 ••a• 11r canta •• •••1 1 ~obranç1 tc1•• tllllte Ualte
sar• ctnccltuadt ceao e:rJ•• •• ua11ra, {llunldo, e• tadat 11
lldalUalllet, ••• t•r••• •• ~Ma 1 111. ••t•••l•ar.• (Gri•

Na !nteg,ra~ d!z o uUgo 192 da Conat1tu1çlo p:rOIIUlgadi

·--·•.r.~:

... _a_aJ.a.t ..... r1Ma....alte •••-'-..._...• ......._.,,..._

•••1."'*.

· '":". .: •

U • tuttrl:nç-la e tunclon•aante dat ettt•alet.lllfltlt
IIII tlturo, pravltllfll.ll 1t eaatt.alliiCIIt bltl iftll· ea 6rtll
atlelal rtseall•alllar a •• 6rtla arlclal ranlturafar,
UI - .aa •andlglaa pa,ra a. vartlelpagll 1111 oa11tal 11•
trantelra naa tnatltulglaa 1 qua 11 ratara• 11 lnC'.Itaa. ante.
rlarat, tltndt ta •lata, IIJ;e.lala•ntal
t) 11 .lntUIIIII: 'n'a.:uniahf
I) •• ateroae .lnternaalentitl

.c.-•.: 1 &rfUinoa•;·:a·· fi.lft-d'litatant.a ' j · la- .aÜ~h1t-la-.
::a.:::::,•••~ut-llll;"ld''t'f!I~UuJ~.!IIfa.. r~nanaau:ai 141~4.ui· •

..

V . 01 r•-ulaltea 11111& .. 1 d.ll$tn•fõll·••·••••"n.-• e.l•

•

'r'atftta' 'd'l' D'anea ctntr•l .• ~aat.La. .. .lntU tulo'tet , tlftl-111:11 0
••• c••• aa'ut .l'ajll,n'•ettte.: .• , , . • ani:dc.le •• ••rtll
VI

11r1~111r

1

1 cr.lacla ltlt ful'lllla au uaura, 11111 • ••J•th·a ••
IC:a.~a•la pepuhl';.:..iaranUnlte ufll.ltltl, aall•11'11111

;:1:j

2.
Yer1tlce-sa, descia lago, que a c011anda canstÜuc.land
dll' lg•-•• a UMa lntell'a :rafara do aht ... tln•~•l:ro ~clonal a
••:r pra•ovida po:r lel co•ple•anu:r, !'O:r•a de hierarQUia suparla:r
• teclas es leh lntracanat1tuc1anala, a que d"anstre • lçarUncla' dada pelo conatitulnte • •aU:rla, cujo novo :reor•••nto c~ .. u ..
na-se •a p:r0110ve:r o desanvol vl•anto equ_Ulb:oado do Pdt e • ae:r~
vlr 101 intereiSII da colethldade•.
J.
Qu.LI o leglalador canat1tu1nte lnclulr dnico artigo, cs ..dabrado " lnclloa • pe:rllgraros, as exigtncias •!ni•as que

conata:rlo da :rar.or•• po:r de ordenada no caput.. qua adga ld
coepl ...nta:r pare todo o •nunciedo e a~us dlldob:rt ..ntoa.
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"·
Duta conjunto Orglnico prav111to par. o novo sist.•a
tlnancal:ro nacional, nantu•a unldada ant:rarl6 •• vlgor autot~atlca

Hnta, posto qua todaa aa ragus, ali ordanadaaanta upostu, slo
partas Integrantes oa' aandaaanto contido no ntlgo, isto '• tornar-sa-Io atlcn .. c011 a ld co.apl.. antar, a nlo ant ...
S.
Nlo h' IIU1t& dlflculdada pua o lnUrpnh dtun-se
diante da axata tdaologh constltucJond, posto· qua o llsteaa
lagialatlvo das lda poU:uc .. conU• prlncJ:p.t.os qua delas cons-

u.,

ol'a axpl1clhMnta, on lapU.oltaaanta. No cuo, a awlgtnch
de ld co.pl...~tu ' npUclta, co.o nlo podia dabar da su,
por " tutar de noru •uJaS~a a quo:rlMI · qual!rlcado para . sua

No capu.t, dir que o sistaaa rtnancelro nacional aar'
ngulado a• lal co•plaaantsr, qua •dispor,, 1nclua1Ye, aobra ... •.

...

Nlo há, pois, dúvida da qua os lnclaoa do caput dapan •
dea da la1 coapla•antar. AlUa, o dhpo•to no f )11 sobre os juroa
roi apruantado a aprovado co.o lnclao do caput, Era o incho %X.
o rata 1 not6rio.
15.
Relator da Contt1tu1nh
transfal'aou-o •• I )11 a, no segundo turno, a aatlrla voltou l
ror•• orlglnd, isto I, figurou ca•o inci:ll:o IX do c.put (Projeto
da Constitulçlo, Varalo •c•, publ1Cido •• a.,.8a}.

~acao.

c.

Soaanta na Coabalo de Radaçlo 1 tornou a ser dallocado
:sa, dafatto forael conlidnhal, posto qua infin~a a voncoletivl doa legblsdorea conat1tu1ntss,

QuandO o artigo 192 diz que lei CQIIPl. .antar •dbpod,
lnclualwa, IIMin
nlo f anuat.tvo. Apen . . . . hballce psn o

u.•,

l~gllbdor

ord1n6rlo llQUIIU ngr... qua constaria abrlgatarbaan~
ts, ns rafar••, do a.ht••• flnanr:~alro, rafar .. qua ••r'• pde
abunglnc11 da 'aatfr!a, 'IIUito ·alis 1~11 do que u quaateu ax••pllflcadas nos olto ~nc1soa a trla padgrefol colll)onent•• do s:rUgo anal111do. '
7~

NlnouH poda conciibar qua
u• lncilo ou u• par,guro
pudeall ser deatac1do do srtigo • poato u
vigor l•edhta•ente,
enqumto o· conjunto di raror•a de u• alate.. orglnico ficasse
aguardando a lei c:oapl ..antar.
Verifica-li que oa doil priadrol incisas da c1put volte• a III' sxpruaaente •enc:ionsdo• na I 11 e nlngu'• poderia
ccmcllber que este I 1e entru" u "Vipr ant" da lei C:OfiPl"anter que diaporll aobre os lncbos por ele Hnctonadoa.
&,

'·
SabeMos· que· o partgraro de II'Uga 1 1 • tecniclllaante, o
de&dobru~nt'o do enunciado prlnclpll, c011 a· rinslidada da orda~
"'·lO intellgentnente· ou excepclonar • dlaposlçlo principal. ordenando ou axcepelonsndo, aeapre •• refere 10 caput:

•. ,·. · •• ·•ant.tla t.fenlea:.latllllth• 1nti1CI 1 1111PDI1•

~li a•Jund.rt•·••

.........s...

lVI~

aeda,

v•

Clllllata

.,

•rtlt1 1 au

eu

. .

III l d , qua,
di qual•
.lltl~l 1 1111111111;11 111'1ncllll1o I , .. ,

Caauaanta, a can,a.Jia

11 ' " ' ' " ' ' '

auJaU•~·•• .11 III'IICrlçla cantlla
•• a 111~t1euln •• 111'11.

fi•••• .. ,,

u•t•

n•

dava

lltlr•ll

11111111(111 ~trlnclpsl,

nlnlll l"llnti!IG 11 CICII
111',9tlf0
ant•rt•r • • 11
11 " ' ' ' ' ' ' ' • • •• ••

nU••··

•O

01reito a a· Vida

10.
Raco:rda~ae, ainda, que nol" grefla hgal adotou o al•·
bolo f para designar p.:rlg:rsroa a1JcUslvos, al•bolo da orig..
árabe que aigntrica canUnuaglo da anterior a para o posterior.
11.
Nlo há a aano11 dliv.lda que o lagislldo:r constituinte ordenou
nfor•a do slstaaa financeiro nacional. o coaan~ I,
pois, a1Jito aaplo a soaenta no conllato coaplato dessa raforaa,
coa os cuidados e as necnsár.lls pteY110es t4cn1cn aobre o conj1Jnto, podulo u aatfrlu auinallldu pelo artigo 1?2 Unclsos a
parágrafos} ser encahadu nos da"Vldoa lugaraa ca.o paças assan.
ciais ao runciansaanto do alataaa a ser ~aroraado, segundo as daclaraçGea proora•lticaa do oaput daquela artigo.
12.
O aastre VICENTE RiO dehou, sobra uta queatlo, a se.
guinte advartlnch: •As daclan;oas progra•'ticaa que s6 anunclu
princ1p1os garals a slo •ats psrueularaanta u..du nss canstltuiçou a lals politicas, nlo contt1, .. ai, a forçs da sua abrl·
getor.lldada: obrlptdrlaa ad ae tofn• qullndo UMa diapoalçlo concnta de lei as epllca ••• • (op. clt., pig. :S2:S}.

...

,,,
Entandla~nto oposto, qu1 defenda a l•adhta IP11cab111dada de noraa, porque conata •• par,graro, •ujait'·la-h 111 argü1;lo da inconstituclonalldade ror•al porque, 1pravada coao lncllo
pala Plan6rio, fol d"loc1d1 para pntgrafo pelos rad1torss f'i·
naia, que nlo tarila coapettncia para 1ltarar a soberane vontade
do Plen,rio.
20..
Continuaaoa, porl•, a inte:rp:retaçlo gra•atlcal do artigo 192. oS 11, refarlndo-u III auto:rizaçlo do• incisos 1 e II so...

bra oa quais a lei co•plaaantar dla.X,r,, daclara que ••r•
c1jvel, ate,
21.

..

••
de
IIU,trata .
t••••
taaU ll~111eltN1·.••·
(VICEMTE> !'ilO,
doa D.S.raitCII•, vol. I, pag. :S:Z,.I

11.
C:onaldal'ando·••• porfa, qua 1 quaae totaUdaGa 001
con•Utulntas nlo I roraada, por juristas, "Verlflca... qua a ..... ~
tada da Aaa.-blfil roi IUjdtar a q1Jaatlo dos jur01 Iii 111 COII)lil'-·.
aantar, posto. qua • aprovaçlo da nor•a aa deu,•• Plan,rio, C'OICJ
incho do csput, nos doia turnoa da votsçlo adgidoa pala EHnda
ConStitucional na 2~/85.

e

1MOO·

20 dbpOa que 01 recurso• finsncdroa aarlo •••

ca-

a., lathlallor, eaa fU!!Ütncll, lll•por • ••·

t•rll 11 IVCI.IIII l6t1CI 1

17.
Pan o inUrpnte. seria indtrannta a posiçlo do enunciado, ji Q1Ja inciso ou par,graf'o aa•pn esU dapandante da regra
principll do artigo, lato I, aub.. tJdo III 111 co•plaaentar.

22.

E, f'inal•ante,
•n1o podoarlo aupera:r ••• •

o I :sa declara qua •• taxas de juroa

2J.
Todos aatas varbol no futuro har•oniza•-•• coa a :ragtn·
ela do c1put, Q1JSndo dlz que lal coaplaaantar d11it0d, t precisl ..
aente a auc .. alo lóglcs, Ge qua fali VIClNfE RAO, •unindo o lln-

tldo da eada par,graro ao da par-.grafo anterior a
parágraroa ao do texto Principal do arUvo".

A

co..u:XIoAOE

OE UMA

QUESTAo,

o

da todo1

o~

AIIMENTEMENTE

SI*"-ES, MO COMI"t.ICAOO ME:CANISMD f'lNAHCEIRO
NDDUN0 s..-TIDO A F'ORT! RtClM€ lNf"UCIONÚIO

•••
tr••·

VICENTE RAO lllabra qua •n1 vida social, os hoaana aninavltavalaante, o• t"olaçOaa da Pl'OCSUçlo qua, por n•c•ssi·
rias • dataralnadaa, liidepandea do sua vontade, Esus relaçEial
corresponda. ao 'il:t'IU da desanvolvlaento daa rorçaa ·do prod1Jçlo a,
con1lderadu u uu eonj1Jnto, conatltua• •. lnfra-a•truturs tcono•1ca da sociadada, sobra a qual sa atsanta a argua a supar-aatrutura juridica • polltlca.• (op. cit., ptg. US).

...

E porque as roraas • vic1aa1tudas di vida sochl se
aaoldaa .lnrraastrutura aconO•lca, qua, na raalldada, as produz,
VICENTE RiO laabili- Qua •nlo ' a conscllncla do haaa• qua daten-1-
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eat. conscilncia.". (op. a loc::. cU.).

C) II010ttllulL I IIOUDIIIC:I fiftlftC1lr1,
partlcwltr
AG que •• retere •• aollciC:IItl di ltno• or11a, 11u1 t•lo•• tt•
·ól 3u..-oa fl•-'-11 ilo ac•rlllo c:o• oa ·rtuu 411Yih1111tl

2,.
Nesta ae~~enta da vidl ntcional, a aconoah encont:ra~sa
sob torta turbultnch 1ntlac1on,rh, consaqüent• da antiga patologia rlnancdra qua s. uru~a ·h4 aa.ls di dez anos, iapuhJ.onua
por virias causas, eontra as quais o atua1 Governa vaa lutandtl

· t) .fUIJ., lll;\"n~tlta'h aH apl'leio'oiu ··unllncoll'••
OI)IUC:DII · ISP~C.Ullti-!lal,·, ca••·llll-0' I lltUI~ .,_.rtliiO, 1 Jlrl
Ilhal UIISt tOO tltlfaçlll lnllllljhll:lt ne11 111111 Ci'fGÇOII ro ..
liUvos, bo• ee•• Oln ••llctçllll no tatorlorl

na a raaUdadaf f a realidade aocial, ao c:ontrirlo, qua datftaina

coa tanacidada para avltal', a todo o custo, a hipar1nthçlo a, a
••dlo pruo, para bdxu 11 t.xaa diSta ~onstro dulnte.gnd~r doa.
aquil!brloa sociais.

•'lU oatlaulo- o'o lndl.,lcti•lln·tDI

. n ol.rtcltlidalll.••· n• eoe~dac:l• 01. "l.UI~· ••••t&rla "'"
~o 11nco Central., p111 t•oauUIU!Udt erllllt 111 ••n•J•r •••·
iNth•tnt• •• t"•,.'••·•oel:ju'ro-.1·
· ·~· ,. •~ zt.oc:
. · · . . .:
(I)

27.
Convfa, pois, uaainar-aa coa aulta atençlo a anUiu
tdta pelo Banco cantnl do BrnU aobu ·a hlpótua da J.ncldtnch

laadtata da l1a1taçlo constituCional doa juros a doze

por

canto

ao ano. Por ash anfl1aa, 'varU'Sea-s. 1 ••Plltuds d• queatlo,
aparsnta•anta d•plas, •••• 1'1& verdsde, da 1111ansa ebrengfnei'e ••
v•rlos a diversos satores do ••reaQa, qua val Qasde a dOslntonaQhçlo f'lnanca1:ta (f'or•açlo de Mercado .1nroraa1 da erlfdlto) atlf a
f'uQt~ ·de capitais.
28.
t i•prasslonanta o tnbaltlo Ucnleo daquda Banco, de
dlf'lcll ou 1111J)os'I1Yal eontestaçlo na fasa lnflaelonbla vlvlda
paio Pa.b.
Aeoh.tre-aa, antea da transertçlo, que III· trabalho pravf
srstto catastrófico nas f'lnanças naclonah sa o tabalaaanto dos
juros for sp:Ucsdo laadlataaente, sa• a refor•• do shteas f'1nsnealro .a s.. 1 naeasdris a ;radativa sdequsçlo do •oreado Que,
regulado por novas nor•as, poded absorver • eu•prir o ••ndaaanto
eonstltuclonal: Eh, na integra, o astt.Jdo do anUdada rasponshal
pela axacuçlo da politica aonaUria naelon111
•A CIIC111o 1111 An.la11U11
II10lon•1 Conltltl.tlntl coa
r•laçle 11 leposl;lo do Ualta ps:l u ta&as di juros nl1s ••
1%X a.a., 0 Ailll lncluhlsl COOliiiSI O ll"'llSIIUif OUttlS IIIV•
nltiÇOil Cllfltl ou
lndlntllan'• r1r1rldat 11 eoncassla do
c1fdtte•, turf lnavltavolaant• use sfrll do .l!!nu.eütnclls
••r• 1 ocane•l• llftsllolrt.

o oiiJUtvo desta '"t'"' avalllr as constiiÜfnaha IIII•
Oldllll I IIUS rtrlOI:II lllllfl •I ftll l&tOtnt, IS OPifiÇGII
dai 11'1st1ht1ÇIIos rlnai'IC01r11 0 01 autufrlot I
POUPIIIOfOI 0
o
polltltt •onotfrlo, t trlbutoçlo
ooouçllos rtnaneoln• t
atiYldado tcGnt•lee, biS coas suteth prGYidfnclos qui pado.
rla• ••r ollotadat, prlnclp•l••ntl 1'0 lebtte ao ltnto tontul,
co• •l•tal
Glnl•l:atr os aflitos oo ll•lto;lo laPOitl no
tllftO C:OnltltVC10AII. tlbl ftlllltOII' OirO 1 llluntl Slrf ln•
tororottoo 1 raoult•ont•A• ••la " ' ' Co•~tloatntor contoret ••·
tGblllcldl '" uUga no 1f:z•, di' "roJota do ConnUvl;la •c·~

o••

t -

Dua.osnco

l 1ert1 01 fotOII'OS qu1 tOrnea 11 qutá're 1Attituc1Dnll
llrt•,llolra
totoleenu
lllstlnto 11101 tltutçO•• tua JtllpJurae
01 aallol•• oo •n•111o ocanO•Iea antl•·tt~<loa, , t••• 11 Juroa
lt u•a ltot~oalo CIP1tal1•t• devo r1rt1tlr ,
1111
rottrnt
••••riOI llol dlvtr•••
••o•sll'tOI lllltl a eo•ttlle, 1110
11
ltiJOctoth••• 1, do •••• 1111'11, •• r1rc•• 1111 Oll'CGOI
1011 0
II'IU:o dO
IIPIII' dlltOl'ÇIJIS Clll 11111'011' IIOIYIOI lO CDni;OÜIIPCIII
::::.~•r•st•• ·~·
'••I• cuo to prttondo ceetntr coa 1
tt.

t•••

t•••

•

O ou• leoort• rutalttr 1111111 f a 41Jitorçlo proviCtdo
pelo
rtatçlo
lnUJtvclontl
c:Ja t••• do Jurla, ••• tntrar no
a4rlto 01 1110 rlllvlncll ou lnovttabllldltlt. IE• Jll'llolre lu•
11''• u•• oworttual •urlcllnclo ou oac•••• di oferte •• o•u•an ..
;1 AIO p'DdotiOI ll'lrlUOIIelor O \III .I J ... rot •• 'otviUIItll'
dividi • t1•o;lo '"•tltuclonol. "•r outro ''"'• ••w•rlt redu•
1111'•11 IUDitlftCIIIIOntO III dlfiii'IAGII entro 11 •1~111'111 tOifOO
d1 ••retdo, tinto ntl, ootrac;Ott •• ••Pifatl•• c e•• no o 111
capttclo dO
racursoa, Glrtcu1UI'IIIt u llllltiltl •• ••~taull
011 •••••tl•ul• 1 dot•r•t•~eits •••r•;••• canraree r••••tnlltro•
as ctrcwnst&nclot.,

•n•

oue•nt•' 111•·1-uco' Gi'

h1.11'1fl'tl'o~l·l

h)' tnco•oiltt'IIN1d•do:·ea .. 8· s'tiltni• llo to .. ea · r.ávtuent•o qvt ~lgo:o no •1rce11e rlnat~cotr. lntort~oclonal, J•pldlndl
o ttouo
lfa
sratU a 1111 ••rcada, llo• c••• &nw1111Uh:ando
e-antratea· jfi't'll1.1t.ontoll•
" ' '
oll."t "I

li IIICIIOidod..- III lpUctçiS di 11aa 110Ut1c:o
fiscal
••1• aoarttdt, .,.,., o dlrlc~tldtdll d1 tlntfletselnto lflotorn• •
eaterno1
Jl 1f.co•o•U111UIItdl co• o otul1 ntv1l do t~'bYtoc:l•
•••r• 01 oo•roclto. rtnancolrlt (atl'llt o •••ohlt).
· '

z • n•acra •••· ozn.•••• A•r••
eu~:

•ao~:•r••

•.:.-ow:~~•r••-•""'

s1:a •aou.a••

11: •~:•nas

... ~ . . ·

'J11row 'lntofaaat••t.- ,..,atu•
,a.tn.Cio, .Cio.t••o,dc Cl o•ptttUhlt 1101 1111!01UIIarol tOlA•
lfo~eõlliie•::-a•<:••· to~:e•-••

011-,._.

t•f".. 'por'll 1 tri.:o~Pttlbtltiltdl on~ro • it,ht.'liÇa•"lio teu 111
$.Ora I I ·.o~ ri-toai; III. ·'•Pirlc:l•'o"·'IÍ: 8 uo i 1 11 Ctr f• 1~:eZ1.t Ide ce•IIO•
~HI!•"'!~~Ui.

ocor~or,

~~

1 ndo,

~orc~_d~_:II;P

h~·.~~

.. cr•11II1U .ln~~rallllclonot, oo111n11o
ttplttl ~ara o ••t•r~or,

Quanto ~~~ OPIUç5~1 prtti.IIIOI OD taplrl lfa losel11ÇIS
n• IIIJ 1 h ••••h pr1wl1t11 no ll'lfllhiOflto lfl aonll•fU• do
claDie I& wlgn, o t1te riXIdO
11 OlltriiC:Itl no aorc•••
1ntornll 11rf (nCOOPith.l tiO 11 lSUI
WIGifltll fiO aiTIIIIIS
ln••rfiiClonal (llri••··· Llllot-1 eutr•• t••••·•••~••rctdll ts ..
ctll),~torntAdo ••••s.t•Pr•ttleot lt1vlfw•1t •.
11 •••
itr1111 iii l)r!GOIII' llnhto QUO tfa ICOIIO IIÍtriio to' eorCIIIII
lntorntclantl, ottorsa lttJ•ultlllot a COIItrttlr
n•
1~~:tortor, J' que torlo a o•r•ntlo do roc ... rsos lntornoa • tesa
•'•••• do 12• •·•· Atwtl••nto, ' ' " ' ' uao op11rac111 1111 ••ar•• ..
t1eo Ottorno, lncllloe LUar Cc1roe IIII 'S) 111 •rt•• (ctrc• IIII
lOS), ••11 ••oraa11• 1110 cr1dor (cores llo ISJ, ••h coa1ulo ••
r1o•••• do Dtnc• i.tctn•l Cc•r•• ao IS), tl4• 11111 correçl••
e••IIIIOII ,aplic&volt cosa lrtllllxtdOT dai
llltloç&ot ll'ltlrno

••ra

•••.a••••
•••r••tt•••

uH:na~

Ollitlr~•·••, 11111r t l'l'lt t , .. '~"'' o· • r,.,., • lll·.·•••t ••1 11t ran ..
oolr• ftOI Godtlllftdoo 110 rlseo • l•or••tleot 11r1o rortiOII'Itl
otetoaa Ptlts o•clllc;lts nn
11110 Juras
lntlfAiclanols
vte .. ll":vls de Ualtt oltallla.cloa ••· lllteorl'lnela,Jf•· frtellldl•
III 'llo, control.t da lntloçlo • ao lllltnço 111' P•o•••ntllt •• rau~rot 0111· Celet:la 1 iYhtl ••· riSITYII lfttri-'l'lltl•n•ts· ••
11"tuo;l•·, vulntrf,ol 1, per -eoa.tooy~nt.t, tlt•••t•• ~I''"' 111 ln•
soouranç• 0111'1 o 1nwosUIIor ••ti.JDG receber oa p,tt•••ntot
carr•••anlftnto• 111 -roru di •••IIII' ctrnvarst'va'i·.: · · ·

ti•••

IEe conooq(Jtneto, o sllt••• 1•t•.l ' " ' w.t•r t
rsoulll•
alfiUf . , jiPUIÇIIII II'IYI1!11fld0 aotiiOI llttlaflltll IIIWS pro ..
ve-: o ate.'apilcUllld•li• •• ileltaçll Oa
Ju••• tio 1ZS
•·••• " ' ' ver que f l•••••Jvtl. lllloOOtlr o eore•••
rtnell.t:llrl
lntorntclon•l • ue proco.lte constttuc1onel •••fatlcl,

i•••·.••

Os ruo, s'1 •• eP•r•c:aos tnurnaesnau ·n11 raro• ••·
el11flfat 111 rtrortoo lleltaclo, os cantr1tao ttcarlll t•••ntOilltadoa 111 stroa eueortdot, acarrottnlle 1 noeottlllalla 1111
o•t•••ntt
lntoolptlo •• leor•atle••· Alfa 1111•••• actrratar1a
proJwh•• o•ro •• intUtvltl•• rsatnollroa 0111 J• r••••••r••
riOUIIOS CS8tllltl n1 I.W.tOJ'I,If S t"taSt•' t1UtUI .. tOI 0 111'111110
tlndl • "IIOttldtdl •• ttuaUrtsao •• toalt ,_110 ••••uro lia•
llltnal ·"• ' ' ' ' · ' " e••sttlot til tunNs.o •••ti'HI••tlnaeot.t•
dOI SIIS IIIIUII'III do 111'110 IIIOIIIIillo
.

A ll'lt~ID111óoo lrt1r1nt1 11 ••rcodo f'lniAcllro do lU•
stl • •• n..,tutçlltt conj~tnturalt ilt oconaaU 111 tnc•••nt.
~•'•
coe • 'f••clo llo 11•1tla ou P11t& ~torl 'llrocoa• AI ••r·
catlo. Dt cualq111r •ollo, 11 c•nstqúlnc1os 110 fl••c:.lo 111
dt jurot ctop1n111110 ól tor•a llo tOIGIIIÇII (O UIÇia) !lo lltUao
• llllld ••

IEa r•suao, f runlltelntti • l•elwslo 1111 OIPiroçoo• do
crflllita• lntornactonoh !lo li•U•clo or•vlsta no novu to~~:ta
COfltt1tuclentlo t ' ' " ' ' que
(I0•1bi11;r.odl •I dlf'ln'tçlo do
1nlltatdorl1 o•r• ••••• o&loraçlll,

"''"'''' constoülnelas ••1• JeU11ttl sorlaa~
o) IIOtlnttreodllc:la rtn•nr•ln, 011 ••Ja,
rot11lltçlo
III •P•nçlloa tlltlcat óO lnstltltlçl•s ttnonc:olnt rer• do Sfl•
ttOO F'IAOI'ICOIUt Ntclllftll {ro:••çlo 11110 SlfC:OtiO lrtrorell IIII
crfllllttll

2.2. 1

t•••

11) pOtlla IIII triAtportnclt ne ahol PfiUCIIIIO di t1a11
IIII JuU11 0 no •1CIIIIa •• que 01 lftltltu1çlll flnanc•ltll 111111•·
rt• • t•lglr ••i•r ru:10rtcld.ollo ••• clltrttlll

··.

••J'•

lnltltlllÇIIoa COSIIOAtnUt III Slttlla
rtnanc:llrt u Htbltlçla

Canolttrartlle Q1tO • Prlnct••'' rontt 111 r•c ... rtea 11111111
lnttltul;IIOO (lfOD,IltGI 110 POU110Ata) 0 011 CDIO O a11or Olrto
do 1ua1 tpllet;l••• to•
tlle&nlltlllltl, • u-,,t-o"çlo 1101
Juro• reaJa •• 121 •·•· dltlr•fnarl• u•• rollll~tÇio lfr4•tleo At
tlal di flntOIIIliOSdl dii.OI lftltltulc:loa, CIIO 111101\0trt 1
taloo1• • •••"'"

t••••
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11'1'1111, PlfOII 01 btncos •••• dttlnttrlllllleçlo,
111r11
Co•trno 11111 •1nor trrtctat;le 1 Pilo .,.,., cofltrelt 11br1
ll!IUIIII I 1111'"1111 01 IUtU,fJOI I llftOUOIIIIIf''l
11101
lli.rll
~blCII I lftt19Ulln;t
11111 OPifiÇOIIo

I

ITU

'"'"""'

TUAMlA
lUITMIUil

l\,32

....
"·"

'·"
1.»·
'·"

....

z.4 -

~·

O 1J•1t1

''"·

lnUihol~lll

ttllll Cll'ltlzte, peu pertltlr que 11111

centJ.nu•• llltlndl, •• ugull'lttl eelllldll ••• euou.htlll

e) ·u• 1 ur todel •• ttaa'e 111 epuc'eçio, obaentnde: o

ll,elte cel'lat.ltuclal'lll de 121 a.a, 1111 eedlde lepUcarla 111•lner , , ' ' " ' ' lll'lwJlegleclea pau rlnanch1110to1. JeobllUrlel.
lnferler•• 1 1.000 OlN, pentllzende as ele•••• di tela blllla
rende, TldiWI1 1 lldlf•SI•II llftLif I dlfiCIII'IIIII'Itl Plf,l
11•,
IIOUZif
O
eteiUUIII\tG dllllll Glllll"o ,alndl qui I U.. CUltO
a d i t l t • l l l o 1111111 11111, O ljUUIIII'Itl dilUI
JrtUltUIÇIIU

ecorrtf6 epenee 1'11 l••t• preze, Jl que 1 eaturlllllede.,•lclla III

apUce.;let heblt~ehnlla ' III •r••• •• '" '"'''
., reYh·l• 111 1Í1.11l eJit . . &Uu dt tr.lbutlçlo •. contrlllulçO•• oerettecele ( .. tsn•e•tlt t rtr.eoi:lell
atl..-tlladtt
1111111 lllttlt.ulÇIIIII

n••

Ptrt Ull Utl III tllliCtÇit IIII US t , t . , dltcontl40 UI
•tllfttllf• olllllil dt ordtt llt ),SI •·•· (1nolulndo
rlnsto,ltl
t
PlS/PtltP),
UI lltnoo
llt Jn•tU.IetnU U101CI IIJOIIttlt Cllltlr
ttCUI'III I Ull r'ttl nlt•IUIIII'htf I I,SI, 1,1, ltllt .. JI,
Ctftll•
1111'1111 t l l . t l r t IIII ttnllt I I I , , . lltll'l I Vlfthl III CIPJI.tlo UI
CDII ooltlll'o tll4utlt t••• or•r•e•rlt rtnrotlllllltdl' ll<aullls ·~
.,,.,.,,.,, dt J,)S, t.t•l 4u• at oettrt .lnttrlor ••• ,,171. otl•
rtcllltt otlt (ltlllrntrl III pouotnçe. Ptllllt•ll conclulr, porttn•
,te,
<IIUI 11 lltflllltl di IOI•tttltlntt tttlirlt •lrLootlttnt•·'ftrt
•• llf(ltllt.
rt~tncltltnto...ll •.

'""'''""''""
" s.ltue;lo dtntt

..

••DrttÍJ, c111 1 illocle llo UeÚ't ••
jui'OI 1'1111 III IIS lo lo 0 III IIIUU I 11011 tltneet 'di
lfi'I'IIUO.
''""'•
fiUtfltl
• IIJtrlls tt eo•••t.lt.l.•lllllllt na ca~ttaclo di r•eur•••· lntrttlfltl, • cert1Jro 111 ••ordttJ•• dos
rtntiiCtlrta
III ltUlYII'IJ:ede. oor ••flutflet ti1JII'IÇ0tt 0 ,. qu1 rttul.tt custo
oplrtclontl a rltct otlt tlt•1d111 1 retG qut t.ernt 11.111
1'1'11•
tltulçlll 1111 ''fult~triii•IU tlfldl,

uu otfllllt sdlclenel que contrllui1'r11
IIGI CUitll liiJiftC1Cifll11 011111• tliiJ%11111 llf1•1 I
terlt•• 111 ••r•lv••·

:í.i . .- •

ptrt
rt-lluçlo
UattiÇIG III

Socltlllltt 1111 A:rendtlltntt llarêsntU

A 'I'Ptrtçlt oreelput d1 trttfldtltnt.o ••rcsntll nla
11
1n1ore no
otnt.t~tl
dt tPifiÇit flntnctlrl, l"dl III thed'l 1
u . . dt Jurei, • 111 aentra ti llrttlln di lVI 11 "''"
llt
11
e1ncellltt v• e:llllllltt 11 ellentt III &:11111111111 uo IIII ~ tul llltPG•

......

l••o•~o

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

pelo ttato

constlt.uciallll
J"r'
rtll Prltlcldl no l f t l l l Jun~•••nte co• t trltoutlçiD lt!CIIIIIIntl
sebrl 'tt ,optrlçles
tintnrelre• dtwtrlo reOullr da 1111111
subtttnc1tl 11 l t t l l liquiOtt 01 re•untrtçlo
111r1
tolltt Gl
IPIICI<IOtll.
01 hL!3 1 11001•11 de•onstrtf CIUI 0 Ot•IIIIO lllo ....
rlot ltpoltll, t ttxt rtll de ••11rllllsti•a flxtot 11 12S 1.1.,
oertlt~OO•tt
di " ' ' tlll bruu de COI IQutl •
rltulttr~ nua •s.pre.td', ~t_nclllrlo. f1Ul1 1 1 ttbtrl

'·'"* •·•·•

uu

...

12,0DS 1.1.;
2,JU 1.1.;

t)
do ••llr••tt•a
b) f'.lntac1tl I I"IS/1"11.1111

c) •sprttl' r.snc,rlo
d) t111 bruts psgo ao apUcado'r (l•b'•C)
I) IIPOI\0 11 rtndo fll refltl
t) rt1_un1r1çlo llquld,• de tpllc••tr

t,CSI 1.1.;

) , UI I. I •I
1111,171 •••••

lU •unteoe• do ••••PIO, et•ltlv•lt
lt~tltçlo 11 101
1,1, 0
Ull
"'''
QUI O f'lfiiOC.I.Il I O PlS/PIIIIP III CI~Cullllll
10Dr1 1 riCiltt ltrute,
Nl tPtra<;lo •• t t l t , o tllllctdor fllo-flntnctlro rlcau
coo 1,271. •·•· 1 o Gow•rno co• ,.,7JS ' ' ' " " ctbtndo
tnstl•
tulçlo
flOitnclltt
u11
t111 nula 111 rttorne, tlllll• 11 nlt ••

2.2,2 • lltnOtl III lfl•ttt.lltfl~l

:a,2.J • 5oc1tdtlltt 111 Crlllllltl,

Trlllutoçl. IIII~• etllt ..tl••

.

.

As cet~tr••rlttiCitl t l t detlnlllll co•• PlfCifltuel
de
I'ICUPII'IÇII 11 cutrG di 1:111 tlljltl dG ll'ttndtllflt.l, ICI'IIC.Idl
de
•tprtad' 11111 e~tlrtçlt. rento f qut t lncldlncll III 11 155 1
nlle de Ior. ••••• c••• n1 •ru:torl"l'• n11 nlll
u•
coopont'fttl
di
•tt~ll! di jllf41° lllllut1IIO ftlllll. tPII'IÇIIIo di 11111 QUI IJ
111111111111 IIII IIII'IC.IIÇII flll l"tll'rlfl '"III IOdllllltdl.

contldtrtre• 1 ttxt dt ritco 1 o cu•t• eptrteiDntl III IIDllot•
çle.
lEna tubciuftat~l i,.e~úc•• •• unttDJ.lldldl o•r lllfltt
torntr' ••nos ttrttl•• ' ' ror••• trtdiclonllt dt oouosnçe fi·
n•ncttrt.
li
etctnu 'de poupsnçt diflculttrllll tlfllllll 1111 11
ln•••tlotnt.at. •• prtJúho
gen;lo dt ttPI'IQ+U 1
III ,.,,_
Pfll PfiiCIIIO di CliiOIItntt IConiiiCII,

c.•

Mo ctao dot titulo• ptlbl1COI ftlftrtls, 1 etc,nlct III
·trlbutl;lo ui,ilreoe· t11 t*'rtdo tlou••• lllsttrçOII, na 1111111111
•• Qui
1111
custõ f trtfltfer.ldo to C•••rno, por' tCtiUI ••
colact;lo doa tltulos., tob • toro• dt tlxt di Jurei ••1• tll•,
'ftdt, Altle, torne•tl clero qui, nt ttat dt jurot
dltllllllltfe 0 '
ett.&
lobutldt
u11
co•pontnte reprtlolflteds 0111 t.rlbut.t;le. ·
IHutltln'te, co•o o t•ootto err•cscteoo 4 ptrcltl•tntl trlntr;:J~
rllfll 1111'1 llltldtlo I tun1~1Pl01 1 ,IIII COII Dltl llflllfllll
•lÃt'~
culallllls,
lttl'llfiiCI
1111 t llÇidl 111111 Ce•trflt f'ellertl spen11 o.l
lllfCtlt cttrrttDIIfldtfltl I 111111 tllÇOI do
t l l t l •. Çet
I
fiiiJt•;
constltu.tçae, e ~troilhlle it IQI'I'fl llllldl ••it,
1111 1111... 1
dO 111111 I trt!QO 1111,, lilcl,io' .i, do prlldUtl 11 II'I'IOIIIICII ••
.liDOtto_dl r1nd1 l·dO•IPI,• "71. teria trlnlfii'.I.OOI
III
tltl•
dlt, t1rrltlllr1111, •unlelptoa· 1 111rt tplicuao 11' •rotr•••• ••
rlnlncla•ento
10 sttor proovU•• +:111 roglllea N11rtt, Nerdt&ll
• Centro-otue, relluzlnlle; oorto11Uo,
perce11
Uq.,ue de
UfiiiG 1

••1•,

ée• rlltçlo 1101 tJtulo• •rl•edot, • lt~oldlncle III lt•.
pott.O fll COI qui I t.liCtdOf e•ljt llltr I'IIUnlfiÇII, 11111 11•
ntlrt 1 prtstr••r aut -ronteb1111sdl llquldt, o Qui •• rlltlet•
nt IUIIIfltl IIII liiUI&G dtl. llfltftt.l•Gio MI hlfllltiU 11 lt
•tri~
tiCtr
fiiUÇIO
01 etl'l'lfl .. ll ICifiiiiiiCII CIGI OOniiiiGfnt.f.l III
suetnto lea teaat 111' juros 401 ••ptfltl•ot, 1 Qowtrn.t tlttrlt
4tl•tfiiD dt srrtcsdàr t.r'ur. .. ra.·.
JOor
ctfi11Qu1ntl,
••••• "'
UlllutiÇIO Clltl rttulOI flrhtd01 0 O COrflllllfllln\1 IUIItPtll dt
eus.t11 ecebe 11n11e lt~d!rlt.e•lntt r1p•••••• •• co .. erne,
C lllportti'ILt rttttlttr que to4ol 11111 •••1cttt IIIYI•
rle III'ICtr esoecltl sit'nçl'o -ooa ttnnoret ClfllfltllS.LII .. .,, ••
IIS. III lllbltiÇIO di 1.11 oCIIPlllltflt.U QUI Utllll-flt .. r41 S.
U•
11t11 di tUI ohltl lfl Ju;et •-• 121 •·•·

I •• J
Aio centrlllrla do lfltlflllloente 4ue
ponhllltntt · norteou
1 dt1:hle ••• conttitulntea, 1 11t1tlçlo dt t u t dt ju~
fOI nll flllflllntt fii('IISifltllntt llll!tf{c111 lOS tOitdOtll III
ll.tlllttliGS ftll otntrtl ·iJenfttl llltl ltOUDIIIGrlt. IE1t11, SI
niO
ClftiiQU11'11 I'IIUnlfiÇIO ldiQUIIIII ptrl tut' CIIUjtlfiÇI no SlltiCII
f'lntnctlro ln•tltuclantl, procuraria ctnellr•·lt Ptrt tPllct~
çDtt
altarneU••• 1111 lntereattntta, ttduJ.Indt 1 oftrtt dt
tiCUrltl dl~ltlfl1•tll no ltrctll, 111\lllfltl n1 llllntl 11 !IIII
1J IIIIOidl ltll' 11111 rtCUflll l l t t r ' IUIIfltlndl, ltflldl
IUll
••rtPICtl•e •• eofltr cutte tlfltllctlrt.
Clll Clfiii.ÜII'Ids di t l l t f dlllftllll per
11prfttl101
I
di
1CIIOII.f.tl111dldl
di 11 IOtlolOI no eerctdG lntt1turltnt1 1
fiiWitf Oflfldl lnctnti•o 10 llllfiCIIIfltG di llfCIIIIIOI .lllfllllll
01
ertolto,
coe toll•l 11 dlstorçlllo • lncon .. snitntts • ••••
lntflclentl proctno dt dttl'l'lttl'tllllçlll t111tncea1.
Dtlll fOfllo htWif' ttriOfllttnt.o 110 llfCidO
lflltltu•
clontl
da crtaita, co• dlflculdldtl 111r1 •• toteltrtl 11 ali~
ter recurso• de •corda cot 1 nteltlldtOI do
rtuKI
de
c:t111
dlt
ltPfllllo
que podlr' lnfluencler •flttttlwtltfltl I. tul
lltoduçlo.
No •trctdo Jnforosl, t.1n1111• •• •ltLt o ritco 1 • cutt.t
IIIOf III tronstÇII Pll'l I PIUIIIIIIfo 0111 11n0r nl•tl IIII 111111•
clell:i:tCID nt ttl•llltlllll 111 lntttltllltçiO flnoncllrt,
•
111
Jur111 1111 op1reçle t.tnlltrlll 1 •• sl&utr •• ' " ' ' ' ' ' ' •u•erler
• IIUill CIUI Sttll llettrtlntdD 11 111111<;111 llllllttl&lwllo

t•••

• PeUUe• •••et6rlo

Nt 'Udldt 11 Qua' • llenco C I" trai rtce iiPidlllfl IIII socttrlctr 11 Ltxts 01 Juros. sUo da"llllltl tlt.lpullllfO, oor
••·
t1•o•
ltgt.ll
ou
flpere.clofltls, 1 110ltt1ce •onst,rll ••••• •
ltf tOLIIIIntt 111111••• Nllll CIIOo CIUII elttrnetlYII llllfl•
•••
dt
1101lt1et lco'fl6•'1ct pooerltt 11r ~ltluobrldlll •Jutte
fiiCil ortodo"o 1 rtcttl.lwo ou ••P•n•l• •ontt.frlo hlperlnfll·
c.lot~h 11.
, Co.,tiOitlndo l.lepot~olbllldtdt de s1 COflltQulr•• cortts tdlclontll III CIISPIII no CllrtO Pfll0 1 I POitUtl do GO .. If•
no 01111r' ttnllllf 'PI I' I Ull pOli C III
i"tltlldl,rll
III
l'lltçiO
1,1
lflll ClloOI
t•ttiiOI 1 O flUI IICICJ.Onltlo O 111Wid0 111 .. 11
lnflaclon6rlt wlglntt 1 tullfttttit 01 rltcos 1111 1u1
tcllltl•
;lo •• cont41QÜinclt dt cnoqu•& 1ft oftrtt ou Cltltnlt.
0 IICIIIiiCIO III tlntiiCittlnro lO- dft1C1t ptlbl.ICO
11111
colocsclo
dt LJtulot 01 orero • • h longo rtca ltttncltlllllltl
'""'lttllllliCI.I, DI lllldlltl, 11.11' PtOCIISO
01
flntnCIIIIIIItO
11rlll
til•"•• racti•ll ttrt•f• 1111 utlllztçt.o dts L~T. crus, 1ob
t dtlct de Qttndt pertl doa ooupedoras nlo-rlnsnctlrol, SIUVI
CIIIIO IPUCIÇII trtnlltó.t1e. Nl •ltdldl 0 co• I
t•Oiulh.ldtCI.I
<ttt L1'T
l)trl
o rtnenct•••"t' d1 u• ••rtclt 1ft ••oniruat ao
stut1, ororrorlll 1 ••lstlo 11 Qutsl-•oldt,
çorriglll•
lf1ttlt·
atnCt, o que contlgur• u•• outrt ront• dt ••scontrolt eanttlll~
rlt 1 nt
•111111 11 qu1 1 crtllllllllllltll •• 11u ' ' ' ' ' ' ' dl,rJ.e
v1n111 t st lflt'••ulcer •
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l!ee r•l•~··-· iilllatfttai:iaCia 'eaa ta><aa IIII

reu•

•aviU'Rllh&'

conalolu'llllal aa Ufulnttl aUuatllll lle ••••.Uçla •• 11•

111&11 IIII l l l lolol

a) ea ter••• llllltrlea, a .. .,. uria prtticaaaltta '""''·

·•al, 11111111 a aaaUa;le lllfaranta 11118 fiUCCI ao longa tia •1•1
lt)

aa tar••• dt •""" anqeJ, e qua tornaria a Pllitl•

ca da eeraalla aberta prtvJahal 11 1

CGfiUliÜflntaaanta,

lnttl•

C li•

No lflllt ae rafart 11 o:tlllllfll,rle aobrlt dap6altoa
aua utltUacle caae lnetruaante da pollt.lcl aanutrh

Ylata,

Yea lillll'lllltdO

IIIJIIIÇII Rllll 1lltl11111 lftOio

IIII diiC:III'flnCII

IIII

IIC:IIR•

tuada queda •• ,artlclll•c•• lleaaea da111!1dtoa noa havarea flnancelroa (da U,OI •• lleraaarell• DIIU ' · ' ' •• Julhalll). (a

~:anllltiiiUincte,
ta•·•• cenalllaraCIIÍ • lllldllllll;lala da aiLind•r
I J.nllldfACJ.I lia Cai(IUJ.Ifrll llllll tlllllll 11 IIIWIUI
t1A111Cile
'UII COI I OIJJitha III UCUitlliÇII (!IIII J.l(lartanU lnltrUIIfle
to 41 IIOlfttca 10111Urla. A 1111r allrantfncll Elo coapulaôrlG,
COnCUEIIo IIOdlrh flltrlllfttlr IUIIIU.I do CUitl di CIPtiÇI0 PI•
u
alou••• 1nltlht1ÇIII rlnancelfal, razio plll qual nlo ••·
1"11 IICOIIR(I,Yil I IUI 11111111ACIÇII Ali ILUih ClrcURitlll•
Clllo
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pela constltuiçlo. Nlo alo -•~•n•s le.r. ou atoa .inco-nat!tucionlls
:n 111i1oua dllintevrac;!orea da ,or•• 1un~a..ntd, ...aio tallbH a
apliC&cio erud• • dlvorclada doa cuida~oa f'or.aia a que a condi-cionou o conatJ.tuinta~

n~

, .MAUJtO CAPPELt.ETn, Ull doa pioneiros n• ellbor~lo da
sJ.a~··~~ica do Procesao. Constitucional, advert'a que •• deticUn-

cln di .tut•llll das direi toa constltucionllll•llinta dof1n1doa •r.t ..
a pr6pria eastncla de1 .. (•t.• GiurUdhione coat!tuzionde della
l.ib111rU•, C.iurtrf, Milano, 1 9,),

n.

Entre n:Ss,

o oxcelenta

conatitucioriaUata Prof. JDSt
. . , livro .Íiuito ba•.

AI.FR~O .riE _Ot.IVfl~l. 9AR~CHO· lançou~ a~b,.. o, h

eleboraçloz
anr.-.f"" ~

•Proceuo.: _con-!tltueiar;'1~1~.·- (Fdr•riail, 1 9if.); llll

~·s.

... 01 1M IIII' -,CIO I III'ISSUCICUtat IIII VIII. • T111111
Geri I
te•
tile •arutda 01waran 11tu,1111 1'11,11111•
tr.lnl ,t,:strlllgllr&., ,Ditl_nlr 1111_ 11111 Prtllctillt:.l• eatr"turala
conaUtuf t111 C.lntnl' que POIIIOÚÜ.• 111trer 1
v1ea1111114•
El.t.•• s.lu 1'ttJ1t1....
· • ·
· ·
· ·
·~ ·
- - - ·

H 01 aaprfstl•a• da 1111111111111 davarla ter 11111
ta•.••
llllttldll
III
lllitl
di l:t• lo lo 0 O ql.ll nla IIYil' plOYICII
llistarç-011 0 diiiO I l l l l t l lllt.UIIIIIIh PIIIIUiftl dliPOnhll PI•
ra cac1s lllancl, qualquer ••Plhçla 01111 llaltl, todawll, 11111
lapliiiAtldl Junuaente ca• lldhlll lnlàldaraa di 1111
uUU,.
IIÇII COII tinta IIII tliiiAG'IIIIRtl lllriGRIRU,

•rac•••.•. ca,.atltuel,anal

t.a •

!:·~::::!!·::· ~~~::~~:. ~::~·.;::;:::: :~:::~i::;::=~~~~~:.:::lt:~:

At1Y111111111 IGIIIIIII

0 IZ:IUIIntl IUbJICIRtl li . tllllllllntl
dOI
jUlll
IIIPU Ra IIAtJ.dl di QUI j)IIIJtJ.rll IUIIAtll 11 1nYIIt111At01 0
pela raduçlo lventual da cuatal a, consuiiantlaantl, priiOYII
1. craacla1nta acon6alco. MI naUIIIIIa, contuda, pua lnwll•
tiro ' AICIIIIIrll QUI IIIJI PIUIIIIIQ1 0 I IU1 0 COII 11 11111 0
'

tunçll
da
ranlllll 1 di Cllll di Jurai, 111r cans•tulnta, • rata
da 11
t11111 11 Jurai atrtantal 1'111 11 alllllçll autlal•n•
ti llllrl IUIII'ICir 11 lnvtllllll'llll, Nt lutrl JIIICI 0
111'101
lll.lltlr IIIGualdllll IIJIIIIOOtlll:, .CIUI11 tlllo I allrlr 011 11 IIU
eon•u••
pra••ntl 111r1 ~tn•nctar 1 lnyaatlllflta 4111 lllllntlrd.
1 pralluÇio nl to,~ tuM.· C111 cant~•rto, o nau lUdo urll
IlLI•
"''
IUIII'ItO da. d11111111 ltrltlda •• a\l
eantuo&dara• •
lnf.-1 t1dOIII dltlllltlnlll tlo'tiU lfllllllltl I
11111 lltGQIUI,.. l i
llll'll
1 llrYIÇOI ••o I'IIWIRIII1 0 Clftlllliilntlllllltl 0 1111r11 OJII•
•••• aollrl os oreçe'1. C11 01 atua.&l nhlll 111 ' ' " ' '
di
ln·
rteçle,
o protllll dlacr.ita 11rd UI ltalt IÍ'Irllrl 1111r1. colocar
1 lla.&:s tlllldlllfltl RI Cllllllll III fllllltlntllçllo

t•r••

••J••

Ali• 111111, uo DI.&:S •• dlll,.wlhllll'tta,
cara.nco
de
Ctlltllo
IIII
110111 IIIIC11111r 0 di t1111 nanfiUII, di IOU(III'IÇI
1•tarn1: • eate, Plr lua vea, ~,, Jtildr• •• 111c1ntroz: Clnll•
ç DI 1
lllqUidOI 0
lnt ri 11 QUI II I 11t1D l1 I OIIII ICII'Iê•lal ·I I
fiiUIIIUÇIO 111111 POUIIOAÇI qua 11 U'ldUI Ali tlllll 11' Jurll,
011.11
ter••• quando o lbJitllll 11 1tra1~ IIIGUIIIIR<;I ••t•~nl, 11
t11111 di Jur~t 11111111111'11'111 III lluftlO PIPI! I
CIO,.Il

0

I) pilO IIU nfWil 1111r III 11111101 QUI I IIICUI llltlrRI•
IUI ..IIlll a llltll'llll , ... tugi Ól UPlttlll

(I) 111111 IUI tla•JIIIllclldl
011'11UO ii ~uUrldldl
IIII•
1
Althll
utlllJ:6•111 COla lnttrllllfltl J.I~Qftll'ltl di 11tllt11J.•
dadl aconOa~cl."

A leitura atente do trlbeltiO do Benco c_,tral conv•nceria o intf:rprete a opinar pele neo1nidadt de lei rogul1dora.
linda que nlo I'IOU'-'IIIe' o expr•sao unde•ento conlt1tuc1onal con·
tldo no II:U;ao 1U.

2J.

30.
Oilnte da docllllnçlo pro2n•tuCe, coa taaanl'la rep•r·
cusslo na "ida finlncdu dO Pds, a nonl nguhdore 1 apUcadoe
ra di respectlv• obrigatorioded• ter• que ser ttlaborada ilob rig::~•
roao culdedo tfcnico, di ror•• a r11111truturar o conjunto do ••r·
cada • su~a diversas oporaçl!lu, da.t: extraindo-se a doriniçlo dO
qua sla Juros reais ne nova orda• rsnaneairl dosejldl pila nossa
cor.sti tulnt•.
31.
~certo que o legislador poda • deve revelar o dlralto
J6 existente: n• conseitncia COIIJ._ do povo, a que ele 06 consis·
tlncia • efeUvidldl, •u nlo :IJSraaplllitar• u n;r .. chntH1c:n
do d1relto para a apUcaçlo da noraa, sob pan1 dlll frustru, pelO
Procuso inadequada, o :onteúOo d, próprio dirllto.
l2.
o Procouo constitucional axige u11a rigorose ahu••U·
zaçlo c!ent!rica ~uo, sobntudo, nlo ~M:Nita a viol~lo da nor.a
cnnsUtuc1onal, violaçlo que •• pode du P•la apUc•;lo inacr.qua..
da, ou errada, de tal .ror•• que dllintegr• o d1n1to usegura:to

~ • "<AI" ·fr•cfl'fliill'.. 11 ·ttt~ltl' di t10rt1 I IIII' CO'fiUttlll ·CO,.I•
t1htCllnl'11,
d1 tHrlli 'Ga ·1naannttuCie111U6•tfl', di Getl•ra•
çle· da lnconat1tuclonatldadl 0•.dl rtwllll Jualchl aa cGnltl•

(~.· ~.~~ ... p4;.,,1).' ··'•'··•'-

.
: ... i '. t•

~

'.• . . '

Aperfeiçoou-se, .Pau, o •ltodo' de tideUdldÍ' l telaolo..
g1• con•Utuclonal • passos
avençadol t~;~ra•· dado• para ineluir, entre os tredicionds s1sta•u de controle.· 'i ol!caçlo
suflcierite do direito pol!Uco n• doavios, prectp1taçl!lea :IV er-·
ros qu•, •• vez de at'itt~ar o direito, lllli:Plod" o ncici•o dt aua
t'o:raaçlo orglinJ.ca.
34. .
. . A,no:r•a J.nacl'ita no I ] I do artigo 1J2·61 no"'a c'onau.
t~.Í.Çto gUá.ur.lC:~·••• i,•a•~•l ..nt•• coÍio· ps-~tt•. a!'fl•~tb:'CI~I
de· lnt~. a. ract.•ar, ee: c•dter nacea.U~,. J udilçlo.-oll•
gial~Uva l?oncutizado~a f!to. eo••ndo nd• poa1tlvecto-, · • ·
lJ.

••is

37.
A 1eprescinil1'bil1'ddl da interpoatt!O: :iiig1jlilltor1a avi•
denei•·•• •• face da inSuticltncla •u•• dOs· ei;UntOa l.or!IIU.vos
que. 'eo.P.cea i. il~tr'uiura: .d~ re:Dra consutucionál:. qu'•af:lo •.
li~ ·: ~; .H• '•XPraaSl:va' 1.1;;1~ ·dos ••inent-:s ., ,p~Of!.at!tucionaUstas
CEt.$0. Rl8EIAO BASTOS e .cAfU.1lS.AYRES DE: IAITO:.(v.r .•Interpuhçlo e
Aplicabiltdade d... Nol'a.. con'ititUclonata•~ p, _41/U,' 1 '"• S•·
raive), •• ~or.•• de ,inteQt"açlo -· co110 a ·de que .orll! se trata
slo' •ine:qqil.t:vda
.tod• ,., sua potencialJdade··. ·eondieionando-1111, por iuo ua•o, .a sue ual ap~1Ciçlo, l edltlncla ·de •outra nor•• integradora l:le aent!do 1 da aodo a surgir uu unidade de
contecido entre IS dull ·eapldas noraat1vaa 00 •

u:

],.
Na verdade, .-sainela• 1que1es autorea, a c:o•pleaentaçlo
integradora do preceito eonat1tuc1anas, por v1a 1111Q1det1vá, decorre do reto, juridica11ent• :elevante, de • •atfrla nor.ada eindl nlo te~ ganhldo •der!niti~ldldl .. ••u perf'il."•
60..
Na nona selt enforcing ou exlllqühli"pó:r' ·ii . ••sa•
isto porque .pro,idl de •utie!ent• denaidada 1. ... 1 · revela-se-11'11 o
contelldo cruu1Uvo, a dltMlhe co•pletude phnÍI. Assinala JORGE
MIRANOoto (v, •M•nuel de Oinito ConsUtuc1onel• 1 toao U, p. 22'3,
n .. n. ,., 21 ed., 1 983, Coi•bra EditOra, Ll·.rt-.dal; qu• •o callllndO constitucional !llctull1Z1-se 16 por Si", ao contr,rio (los
preceitos dlltituJ:dos di lxlllqÜibilidade, que postull• .• int•rven.
çlo do llg!Slador, pau ehito dlll su• r1111Uuçlo ou d• aue erau.:.
vid1de.
.u.
Nota-se que ess1 d1stinçlo 1 ad•1tida peh douttln•, nlo
dUceucteriza 1 ne11 neutral1ra .... coao algun.s, Upi.r...nte,
pretende• tazar ver •• , • tlna11d•d• t~lllior da nova con•Utuiçlo,
Undentl
vo~•c1onada 11 sua iae-tiata apUc•cla, caao netural
consecUrlo de u•a •dglncla d1 natureu pol.Ctlcl, quer lhcr 1•pl!le,
no P1•no dlll sua nor••U~tldlde, instaura;lo ereuva dé. u•• ord••
JuddJ.ca inaugurai,

4218
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a an,ltaa do novo t.axto cOft•Utuclonal, qua p:rodlgall•
zou a aUvldada concratiZidor• lkl Podar L.aglSlatlvo, ltribulndo-lha a aupre•• incu•blncil da da11nva.tvar 1 nor••Uvideda in•rant.a a lnliuz:oa P!•cdtoa conatltucloneh da lntaguçlo nela
axistantas,' ·revela a presença, na Certa PoU:tica, da no:r.aa ablr·
tas ou incOMpletas, cuJa apUcabiUdeda dllpenda, . . sanclal•anta,
di a:dstlncia da u1 ato da raaltnçla a da atuaçlo do co•ando nalas consubshncildo. •·1a1, na c ..o presenta, atua coeo inatru..nto di' concrats.nçlo do ••nd•••nto canstltuclonal.
4Z-

·l~

A caractarizaçlo da Juros reais ••

tola absolutalanta
estranho ao direito canstltuclonal •• nlo decorra do texto aalor,
QUI saquar dllinala alaeantos qua posua funda•antar aquela noçlo
conca1tual. Nlo hf, portanto, UM COf1C11ta constttuc.t.onal aut6no•a, qua pautta 1 t.adllta apraanda do sentido •atarlal da tHa
nela valcuhdo. Aquela noçlo hf da raaultar, por lua •u•o, da
dar.tn1çlo • aar valculade no plano nDr•atho .t.nrraconstltuclonll,
qua to•• •• conlidaraçlo ala••ntos 1 subsidlos forRecidos pela
taorla acon6aica, aapaclal••nte no que partlna l estrutura (aaaanUalla) doa Juros a l d.t.acrl•lnlglo do~ custos, dlratos ou lnd~ratoa, qua lnfluancia• a aue aatipulaçlo a,. ainda,
dlhran~
c1açlo que o prdpr.t.o aarcado iep&a aos vfrlos satoras e Upos de
oparaçOas f inanca1ras.
A regra •• enfllsa constitui. cc.pluo nor•atlvo aborto,
cuja tndatar•lnabUidada ou incoaplatuda lapaa, co•o nquh1to
lnafasthal da sua a.uqÜlbUldada, 1 adiçlo da eto legislativo.
o congresso Haclonal, naasa caso, assuaa o papal d§ sujalto concntlzanta. s" çuja final daclslo lntagndora tornar-sa-f 1•posa1vll aprod•ar a norea eonat1tuc.t.onal rafarlda da raslldada a
qua ala sa destina por aar uaa nor.. da anc•cla condicionada •
1a1 .rutura.
44.

sal'lanta-..sa, por nacasdr.lo, que a abartura daquala
nor.. constitucional nlo conr.ra, " faca dos saua prdprioa ala"ntos cantanuUsUcoa, a faculdade de o laglalador procadar co•
trrastrlta liberdade, uaa ver qua. ntla, avldanct ... sa r~toras de
restrlçlo ao dasnpanho da atlvldada llglfaranta.

·"'d.

Col afaito, Yisluebrii•SI, no preceito coeantado, ali•
••ntos detel'lllnantas negativos, que t•Pad..; o 'laghlador; na dh·
cipllna noraatlva das taxas da juros r1111il, da axclulr, do sau
concal to a caeposlçlo, •ca.bSDaa · 1 quaJ:squar outràs J'l*lnaraçDas
diniU ou lndln~ta :refarldaa l concaa..o cM cr,dlto•, ou,
ainda. da autor.lra...thas ta••• •auparlol'aa a doza por canto ao
eno•. N8ata coaando, por••• nlo aatlo lnclu!doa !•pastos, custos
adlllnistratlvoa, cantrlbulçCaa saoiala 'CPIS/P~S!P), nH dlflnlda
a ta~~poradadada do cUculo doa juros ac::lA da lnflaçlo, aa l infllçlo pes..da, ou l 1nrlaçlo futura, ou contaeporlnea ao vanc1llnt0. da açdst.lllo.
U.

Exsurv••• ass1•, daquela regra, ala•antos datarainentu
poaltlvos, que .J.epGaa ao Congraaso o d•v•r da quallf1car. 10 ragular o novo shtlla rtnanca1ro, 1 cobnnça, ac1aa daquala 11•1·
ta, c010 delito da u~ura. E quaiS os atas a sara• panalaenta uplflcaaos? oa pratlc:adoa hoje, ou aqualaa que vlar•• a ser quallflcad~s coa~ 1Uc:ltos palo futuro slst~•• financliro? Sa u11a nove
lal panal for adihda agora, ant11 da rarorea, utarf ravogadl,
ou anvalhae.ld~. quando aditada ror a hl coaPlaaan'ter da astrutura;lo ao slsta•a flnancalro futuro •
47-

~ quastla augarlda pala Gabatl do taaa .condur, por
sua
J:ntl .. cona•~o, nacasSarlaaanta, ao problaaa do raanvlo constttucliiMl..

41.

U.
Na aaglst•rlo de J. J, C!IMES CANOTILHO (v, •conatituiçlo Dlrlganta a vlnculaçlo do Legislador•. p, •OJ, l 9112, Col•bra
Editora, L!Ídtada),

•ll ~•nat.UuJ;Ia ~"•••ta au r•••nl'll P•r• 11 l•ho t•
•1r,ud• d• ••artura, l•c••llllatu•a eu Jn••'•r•1na.,1llds•• du
su•s neratl, • eanereth•;Se ••• puc•ltaa · canat1tuttan111,
rrata-u, tuns•••ntaJ•ant•, d' ua ••envia •lnlaJc•, palt o
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I .. IJI•I•do~ çoop•~• "' Gl•tera1neç1e
a obJ•tta
:.,.,.,la.•

(... ) I I

d•

Note-se, portento, que a in-tCgràçiÕ nor•aUva dO Ptaealto constitucional •• quaatlo, a dacorrar da atlvldaCia desenvolvida pelo legiSlador~ nada •aia aSgilltlca' do qua •aba:rtu.ta · iii
coneretluçJo da c::onst1tuiç1o "gUndo la la h• (v. CAHOTit.HD-,- op.
clt., p. 40&).

50.

Essa realsslo canstltuclonal para u 1111, da car,tar
vertical, poda derivar, lepllclta•anta, coao na asp•cia, da ror.:.
1..1l1çlo jur1d1ca plu••d•~ no aatatuto fundaaantal, aspactal••nta
Qulndo asta ravalar, co•o no caso ravala, ala•antos tnaut'lclantas
para a aue plana atuaçlo • illadlatl apUcliçlo.
Jl.

~bra-sa, pois, •• faca da nor11a referida, ua aapaço) da
llbardeda di'C::ia6r1a •• ravor do pr6prlo Corig"reásO Nae!onef, ,a
acentuar, naquilo que f aasan::lal, a d1aanslo crledora a conror .. ·
aadora da sua at.f.vida;:Ja' leglfaranta Ccf. CANOTit.HO, op, c1t., p,
2HI). Segundo o ilustra -stra da Col•bra, para os que pansaa na
lei coao conforaaçlo di Canatltulçlo, dlsp!la, o parleaentar, •da
ua ••plo dO'dnio _pol!ti~o pua pondanr, valorar a coaperar 'os
r.s.na dos preceitos con:.~t1tuciona1s 1 procadar a ascoll'las · a to•ar
decis!les•. ~final, reualta, nlo sa poda clesconhaear, rranta b
nor••• constitucionais nlo suflcianta:~~~onta dansaa, co•o a da qua
ora se trata, qua aquela tr11111c:a lt1Yldade -- di ·ponderaçlo, . da
vlloraçlo a de escolha .... uU 1 significar qua •o.laglllador,
eabora jur!dico-c::onst!tuclonalaenta vinculado, ·duen.Joiva uae iu~:
Uvldada poUUca criadora, nlo subsua.lvel a esqutu.. s de axacuçlo
o:.~ apUcaçlo de leia consUtuclonais• (v. op. eH., p. 2lll).

5Z.

53.
rudo isto qua sa falou rapraaanta, da •ado cla:c-o, · ua
-doi •aia slgnlflcatl\loa aspactos da nova orei•• consUtuclonal
bruUdra, que se tradur: no princtplo da confiança no llfllslador, cujos efaltos conaaqüanclals realçaria, no 'ph.nõ do direito
positivo nacional, da UM lado, o prl••do da concret.t.rl.çlo consti ..
tucional· pelo laglslador ;, da outro, a Ubardada da conf'or•liç~o
laglslatlva.

s..
santlndo-18 a Aaaallblfla Nacional canatituli'lta no da,N
de encartar o tabal~~ento dos juro1, afigura-se . apropriadO ·,.i~
tuar, desde logo, •.• atlddadea praparat6rlaa da sua obra, .,,~
ap6s a aprovaçlo do ProJeto • pr.lMlro turno, ~·vat..-,-ne l _~~ctf.
çlo da lldldl.

.

.u.

E•bora cadiço, vale rnaaorar qua euas' tr-abalhoS,-~
nlo da...- ur considere doa daclstvos, podaa guardu .:Stgnl r.s.CadO
no 1-c»ulso da convicçlo. condudndo 10 Vlrdadelro sentido di nor•• eonst1tuclonal.
s~.

Inielal•anta projatada no artigo 1t7, I li, da anU1aa
:lo anca•lnh ..anto da aeUrh nlo • po ..hal racolhar ••ntrastaçlo
,Qui t1vusa dlllonstrldOI, da aana.J.:ra parcucllnta, a ,apllcabUlCSada
1aadlata do pracllto, •inguando a pendlncla qui corrente ~oata
nela pratandt vlsluabrer; ao contrlli:rlo, ••••o no1 astàrlatipados
1 suc1ntos p.rtcerat que
rara• tM1tidos perant·lj ·, -,Coallslo di
Slateaat1raçlo -- ·pars instruir a uJdçlo da •••nd•s tuprall'dvas
---, poda-sa, se• exagero, flagrar a diacutlda cqriot_áçlo da !Rtagraçto, conrorea o qua 11 trtnacl'av•:
•A cn•ctn'' •l•nclo Cltl t•••• •• J01-tOI 'u•'ta IPI'Ul••••• poJo 1tn••• ttn•nc•tro toa preJ~o~llttd• un•.l.•tJatnto •
u&or IPta.ruu .... •• acan••t••
N~a t p•rt1nonto, ••rt•nt•. tlo:l.xor
•• ••nO:I.Iftll' ftO
t••&• oonatJtucJ•n•J a
criar
l••utuclaftalo lJU' IPitaltaa •v••••r aot• tr••• lllll•t•••••·· (Çrlfll. Var a dureeho das Eelndas fiGa 4, 103, JO~, ,•ts, 82,,
llOJ, 12U I lJ77.}

••••••1•••• I I •

••c•••••••

S7.
Se• oebargo de ..Plltude •• qua avalia~•- a quastlo na
All .. bJUa Naciond Constltu1nta, oaraca carta que . ~lo sa poda
d1scut1r a ieportantbslla lnovaçlo c011 o desprezo ao estudo r•-
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Ola ••1911'·•• pela 101'1 110 01011e10t0 di oll•llilll
naa 111Quldaa 16_ dapota d1 au• U~uld•cla.

~t1wo

::la longa avo.tuçao da probh•4Uca doa juros a da uau·
n. n:t dhalto poaiUvo tiraallalro, notada•snta a partir do advento ã CcSdlgo C1v1l, a to da Jandro da 1 91'· .

.sa.

E..a illpteacln-dlvd racoltPosiçla, longa da quntianar o
alcance do pul•atra constitueiof'lal, par•lta du::~brlr as natu~aJ:a condlclonantas qua ta~ anvolvióo o
(pua runltu a

te••

d.lflwldlde

--

ou ·, .içaaslbilldada -- da ajusU-!o •• antandl-

antn•oatrar,

•nt.o unJ:voco), anta as QJ&is podar-aa-la
~~ o c11a1n~o da ranovaçao.

dlatu-

e

ao.

ou dhtlntas vartrtntas h;hlat1vu ralacio"'lsdu co11 'I
llaltaçlo dos Juros, o Prof'. HEANANI ESTRElLA ru .,. •lnudanta
blstdrlco, no c . .po do d1ra1to cOHrclal, adudndo!
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

0

0

O

O

O

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

O

0

0

O

0

o

O

lf'lo~IOI•I,

F'-ol. alU.s, o qua nllantau-, dt pusagaa,. o advog•~o
ert1ga lntltubdo •Taxa de Jul'oa •
Vllillot n:Jalnal a valor l'aal•, ·raalçand) a continuidade da t'ratt ..
=lUla, tad';Jal•ente:r

62,

ER.-.sNO OE CA"'AR~ s6tbrze:R, n

•••t••••

· propdsito da oposiçlo ao trat.-.nto ordlnfrlo dlspenslljo ao ••~
·.-unto, •••
so~ratudCi-; PaiO es-for;o 'rdua q,a continua a axi'ilh'
:to lntlrpnta, da ruultado suu•ante ~wldoao .... aU pela ln'r·
cia di trad1çlo.

O
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Mavanoo aatlautaclo da .!11roa ••• dacl•raçla 1111 ""'"•
- tltltiYDa, "" do te•11a, pra lu••·•• que aa toartas tan•laraa
noa Juros d1 tal, 1 ' ' pale aara (ert. UI).•

"ol c••tea caaa~•••• •• 1110.
a 11111artllcfa ••
aet.t, .. .taola, '-raUolu •••••• a •-•t•altea, •• 11111 art. zsJ,
co• ••c:•cto 61 ecuau1açllt 1111 Jurts YencJdea 111 aallllll Uqut ..
doa aa conta correntt, da 1111 • ane.• (ln Cadernos de Dlralto
EconOalco • Eapn. .l'ial ... RDP 1 4f·50, a•o. 2tl),

''·
Por lua, sob datar•inadó upacto, a dt.rnativa agora
•lcada ao nivd constitucional nlo daha da dar a 1-.ansalo da,
n11 prftlca.. ata:rnl:rar a polhlca, nto só •• vl:rtuda do conrauado

•. O
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O

O

o· o~

O

O

O

~O

O

LO

O

O

O

O

O

O

»<o>

•·
oa te•Piflllllta• peuaa • proltllçlo, 11rc:l d1 rUGia
••r111, naa1adaa1nt1 d11 c:anataonaa ••1tlnc:111 da c:a••rcta,
propararoa a caalnfto part a rutu,.- 1 daUnltha Jltlll'tiÇia
••• cantratoa ao oapr••U••u a J!!~"••- da qu_1lquu_ 1ntlfhrtn.
d.a •• 111. Paata t11 toartlllla •••~• na•• arsantaqla paz-1111 III"
1 al911'. til I •• al.la IIII tiiO, p.~G qn1 O
~l'llu:lpa
III!JIR.tl
na az-aall, aa wlrtudl d1 I'IPI'I):.•ntaçao di 11111 Junt• da Ca·
atz:•Uo, AtrJeulturl, ''tlrlcaa a Navagtçlo, taz:nava Uclta dar
tll111i11lra ou outra1 rundoa a risca pau a caaheia •arH11a,
pala prtaJ.e qua foaae aJuatado, ••• raatrlçla •• 11uantla, au
•• taapa.

o.

Chaga..... aula, • disciplina do C6digo Ci'vU. Da ÍnJ: ..
cio, podal'·••-1• auaol'_ qua o toe aels •aaMnta dado ao tl'ataaanto
da eeUr1a derlvarlt da Codit'J.clçlo COHI'Cial. Todavia, • verdade
' qua hbas sa lntrr:mc.•· nu•a tonh ca... ,1nda de 1 132, pois
tallbÚ O· E•tltuto ele 1 t1' t'Ol •pi'Oduto da -uet1 'POCI di IXICII'bl.,
•anto do·lndlvidutlluo•·; que •d•u b partas llbardad• di t'harM
• taxe di Juros qua·quJ.aaasH•.· (SILVIO ROOIUGUES• 1n '"01:ra1to
Civil
P1rta Canl daS·Obr!;açOII", vol.' II,j 2• ed., Max Li~
·niccl, Slo Paulo:, 1 9&5, · P•ll· 338)'~ ·

'"~

...

~·

:-n
,p.raasa,
c.a.lll~

.

onde

a• eatab....

'

·"'•r.t. 1 %&2. C. PlrraU.tde 1 ••• ••
ar Ju.ra~ eo. aap.r,at,•• ••·
runglwlll,
.•.
·

rt ..

·

to•r-

cl,ua~o~le

"'""'Ir•
·

,,. ..
au •• autraa

11111 Juua pa'daa rtaaz--sa aiUlaa ou •eSaa ·,..
aa• ea,staun; ... •

.. ; ................................................. ··-· ..... .

••canllacil, outraaala, a ••••• dlPlaaa laqal, aC11u1n.
,.., • tai.a caaa ra~le Juat1t1canu da
lllllrlllallla da Uaa
•• Juca na1 coiaratoa oa clatlle 1 risca, qut 1110 ara ra,aado
11aJ.t,.loa l •aoalca q~o~antta aa elnco ~;tor e111to, quanaa Par
aate •11a1 tl•l DI praprlat,riDI di Clbldall Gl POCIIII dar a
·,turaa coa aavunnca da penhorai a ae hJpótacaa.•
C jultD supor, pila arlt•• daau lal, por aua oróprh
aeti111Cia a llnda PI h dechha 'tnflufncla qu1 ••areia ,!unto
11 •rfllelpa, 11 tlll IIIUIItcn, O nDIID preclaro JOS( 0[ SU,VII
1,U1C1, qua • aata aa deva prov.t.otnch tlo altl'llrlcatt••·

Oet. portanto, ...- ragr. dQ artlgD. 1 za~

lace.qua

la:~•l~!"~· _1_DU)Lco~ au_

ta••

••111•

Ca• aflita, basta co11tro~t•r 1que1a aaJto eaa a llçla
•111•t11 ltll CIIYI.lJ ICII'Ca III lagitiaUada CIGI JufOio ltlfl
••r-ae 1 1aant.t.011111 de l'lllll, tljnta na 111• coaa '" teoria,
a IIIUI panca rnar catta 1 autari"! lnttlactual di prlaalra.

••li

rlquua aa '"''' otua~W~ÇGII, pela lueldl'l r 16tlca da ''u r•chclnlo, ao taapo; pala autoriGIICII' lncantaau
cfa IIU'allllll;ll•nta, 1 doutrina da JOSII! 01 SILVil. LISIOII, dava
,,.1: caiiCGII'rlaa polnaaaaante ~t•r• a aovanta da Lal da IIJ2,
'"' tlaelll'llll 11••• a pz:la.ta au Jura ola dl11h111:a •• !lull!IUII'

..... ..
.~

IEaLara nla l11fanao • UaltiÇia aa ta .. da Juroa, SIL·
'IA LUIOI, la•aao naturalaantl, pelai ld,ha aconOalcaa oa
âi'U taape, PII'ICla nla aCI'IIIUal' •ulta na •c•rta •• ••••'"'"'"
ta lllrl•tlflneJ.a, lncllnallde.aa, pai' lsao, '"'' 11 Una _jaga da
etotz-ta e aa procura, co111oanta o qual, a aqui aana-aual Pio
Íl91"la, •• Juro aódlco 1111 tllnlla1re aa •••l'•atlao ratullde PI•
11 •••111111a a plll cancarrfllcle, ••tunda a coaua raora di tO•
••• ea 1111 fulldlll • vatorea.•
1 llea• da riiiDIIda aaatra braallelz-o ·rara, •••. tlohl·
ijl 1 .1nfluanc1er o.~lz:laaalltG tio prlaaSra J•o•rlo, 1t•tnda•O •
•••reUçla Clll ltS llle :r4 1111 autu•ra •• ltJ:r, qua tor11eo.t l h u
1 aatlpulaçla 111 c .. a de Jure eu prlala aa dlnlletre.

<'•õi •reorii ~dai· j~ro;.~nD ·êódiQõ · co.;erciii•: · in ·Ri; ia ti.' di·;;: ..
cuidada da Direito• da Univanidada di Slo P•ulo, val. XLV,
1 uo. p'gs. 410/2).
'1~

Cantaaphd• -a Ubardade pau • uttpulaçta d:ll juros,
Nada que avençsdos pai' escrito ou deearrentes da •ore, nas pra..
cisas terao1 do diploa• de 1 1:52, o pr1ne1plo l'oi praat19hdo pela Cod1t1ceçlo Co.rclal da 1 1.$0. C')nsa•nte a clara prucriçla
11u !'rtlvo 241, .... rblaz

d•
1

•art. :UI. E• o=oadre=to pOdia 1.11'111'•11 Juros anda •
taapa tle lltllaiUlae, allldl ~ua nll ••J•• eatlllul••••; 11 · to• •
••• 11 Clllll a ... IUI par Glt.l Cdá1JD ala ltaraltlliiOI OU li 11ft•
IIII Clf!UI, tara .lltlll l:tlll, nlt aanllla eatUulldllo ' ' IIII~

'"lrt.· 1 0&2. I taaa ao• juraa ••r•t•z:ta.a; qu1nda 1111
canvanc:tanaaa1 C•rt. 1 2&2), ••r' •• sala •.~~o.;en,• •• ana.•

ti5.
..Dispondo, •n.tlo, o Código Civil de r.onà •er•••nte supletlv• ·-- n• •t.!Sinc::la ..de conv•nçlo, a tua dÕa Juros davaril _sar
Í1gai ::.:, 'ae.arCa ai.' d*t••'tlea •ntlo vig·a':'i•, aacraveu J. N.
CARVA~~ ~SAN'!OS~ ·.
'

•a .ta•., GI&~.·Jutla. ......ag.' tnW~rUvalo,· 11 · '"""'• varla
aa •caz:aa toa 11 ~:trcu111t6nclaa aa teapa a •• l~o~taz:, ceaa ••·
punJo CfUI ' a·,. . ..,,. •o •1n11aJra-, COIItal"aa a 'atei-t• a a •r•cura ,(Cfr, CIIIVILitO 0( lllND,ONCI, alo 1 ·tac, cltt,).
.E• ;u.gra;; l"ta.aa ""' juras, taaa •raça. 111 cz:l"•tc•, ••·
t6 •• r111o in .. araa f• al»lllllllnclt a •• raaula••• •• ;hcula·
c-ia VÚ• c'•pi&ui circutantla, aetz-en•a, todavla, taa~:~•• a ln ..
flu•o du concapçGas aoz-a1a • de canjunta aaa oanhe;laencea
clantltlcea aa cada •poca da ••elut:la lluaana. (M, 1. CIIIVA'-NO
OE IIENOONÇA; alil. ett., 11 1 lU)~
.

Na ept111IO da aalnanU C... VAUIO DI NINDONÇA (N, L),
I
l'olp.dteae alta aeeJUval • torauler d qua • Jare d prapaz-.
clanal llluU•n•c•cllt.. • ••tc11s1o da tapl't"af 1 ,.,. tiiJII au ..
Unta a. q.ual f 11t1 colac::,lde. ,Nia aa. paoz.1.·r.aa. autz:a •••••

;:. '.j: 1':: I~!:~·' .• I·~:~~.':~ c~.·')~ !.1.(i~. ·Cdd~~" cêt?"i f" Bia!h!1::

Inta:-pratado.•, val .... XIV, 2;1 ad ••. Editora f..telt ... autoa, JUo
, da Jan~_iro... 1•..~38_, p•gs. 2,10/t}.

u.

A Ubal'dade de .ta.x,~çlo d.os. _jut~.• ..s•. c.i~.t.!='~scravau •. •••• prl. .lu tese da nono a·rra1to· po~ltl_vo •.. I.n~pir~da. f!,OI' ant'oque
'd.tv'erlo 'd& iioi.tt.ic1 legislatiVa,·· o dà HPn'üào ao.. cOÍiportaÍian..
toa abusi'los gar1d01 pala l)tepondertneil da orlentaçlo indi'lldul·
lista, t'oi •la roMpida coe • ldiçlo de Decnto nl 22 ~. da 7 de
abril di I ' " ... • dano•inada Lotl at• Usura, !nSIIifldl por OSWo\L..
DO ARANHA,
n~
Di apondo- sobl'e oiJ· Juro• ...... eont.ratoS,~ • lãportlncla do
dlplcea~r..·.-. .~1. 4oa ~hnd.· •nUO aduz'ido.",Pa.l.a...cutl do. Go.

varno.

P~ov.J..Wf.O't•

'·
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aava•laaaa " ' !;la •nÚga nUoiosldada. • (•o c~1•• ae usun•. ln
Ravhta foranll, vol~ LXXVUo Jenalro da 1 ,9, p,g, 2:tfl •Intra.
ça.a ~•h "" olltlvided~s 'lnenedn•• • ln ollrQYlvas do Mlnht'·
rio oa .1uaUçe, na 121, -~ço de 1 '12, pllg. 120).

t1t111 11 l1Q.IIl1CIII IOtllrflll l l l l t l l f l l l l l l UWIUI llftl
iriiU11t 0
.lllllll.lr I fllltJ•.Ir 11 111111111 llrlti81ll11 lllil 1111111•
rll •

4 til 1nLIUIU IUJIII'ilt • • ~lllfiiiSI da lllh nla t""ll I
Clllilll
riiUfiiii'ICII
lllllrltll,
t111111111111 I l l l l l l ' l l l ' l i - l l t l
IIII C l l l l l l r-:•IIV&II'IIo •

A.
Baaicuente, aa IW&I nor•u Juddicaa veca. a aaUpull•
çlo 0 • • quaisquer contntoa, de tau• de Juro• superior•• a 12S
eo ano (ut ... 1• ~ • ••• ao dobro da taxa legal.•); • o anatociu.o
(ert. U

..

•t

proibido cont.r juros de juros ••• ")1 declai'M

I'IU•

los, de pt.no direito, os contutoa e•lebradoa •coa 1nrraçl0 dl:at. lei• (art. 11); 1 ~. •cou dllllto d1 usura, toda a li11Ul&•
çlo ou pdtice t.ndenta a acult.:r a ._,ardldlin taxa do Jurt ou a
tuude:r os dl:lpoaitivos daeta lei•, prnendOo dnda. a IIOd&UIIta•
tentllda (a:rta. ,, a 14).

"·
ln1c1athl do ngl•e dltatodal instaladO .. 1 tJO, •
tn at:r~:tdo · •is
fo:rçoso uconhece:r qua o Deciato n• 22
etançlo pelo p:r1 ..a da nacuddada. antlo p:retaxtada. do collbda
aos !IXC&UÇI$ da usu~&. co- o anfnquac1•anto_ do 110t1wo eeonal.lé.
ta•b'• avan~ado. Pat!l o sau advento. '

'2"n

70.
Intaraaaanta 1ndaoar daaaas cauua aKUndú'laa .... a dOI
· efa1toa da apUcaçlo do Decreto no •oaaanvolv1•anto Cl.. cl•••aa
produto:ras• .... ,_ o J~ _1nvGCad'?_ ERASMo DE 'cANAitCO ·scHOTZEit _r••pon·
da:
•Me a-rn 11; · o co ... rnã · sj, i &eledG- e ii .ia · • ••V•s-i.;i-.' -j,
1 ''O ..-tU·•• e·llrec••·ceot· "' •hUn··dl e\' h•·•• 1 '!io~i··•••···.,
teu ,..,,,,,, eeclllllee.llll ~••~••,.•a"•••·
D•ntr• Di,s,.~
tnti\'DUinGD eÍJputrtc•••nte • teu,. •• J"~···. ~dli.eu-~•. I

••••••'••·

oec.

22.4õ2,,

01 ' · ' · ' ' •••

1 ·ulnh·t•••• •• ,.,.,, •• runçle •• t•ralltll Dll ••
IJeltlnD dD ••11-r•ltleo, a6
encontrar 1111 rule •• , , , , ..
UI &D Drilll ICDnlal'ce, •DJI 1111111 IID ceaete III ii.CIIill IID SO
•r~ 1 •orlcuU.uta aua auuant••• a • ' ' " ' ' ' • nu$an•l.

•••t•

11111, 1

1

••n·lot,

III

et~tendJ.eento ·JurlaPtD!IItnchl
•ttUca·•-.n-ii· -.'•'e•ll'trate u
lllihtft' '(1M" ·tt)-/in; IUil'_,,,
lU/UI etc.).
õ)' <•; ·.
o •'- '1 ;tl"f111l1' (,~
.li quanto • burle, aebou 11 tr1t111 !le ln•tltut• .IIII•'

al

:.!:=:c:~: 1~~ • ':;:!~~!~!! ~a:;·.~··: .~~!e&~::c:!!::.

•;:

•"•••tr-· ·-• .-tftorS•· "'""'""': 11111 • t•lll•4• .•• ll•&, .' ,..,.., '\ L•••,

•

•••1•1.Ualtotçlot
a 1•••••1~.11.1•••• "''t.lcc •• ee11elllcr •
!le Jul'otl D .DIDIIWDlYl•llltot DDDIII•lee

I'DD111!1ece
lllf.I.DGID ce•

GDYDI'IIIG l11$t,UI'D!II . , •• e llfl•e ••:' ,,,, ••. t.•a!ltle1D<,"41tn ... ·
1111111n t111 •opuU •t•, eat teu • li C. l•l· ••• • ·•• '11, I I ;JI, ... ._,.
••1• ' ' ' ' ' 1 ' ' ••r no ll'la11, ••tlnlu •• crt••• cotnttl • •••··
P•llular. ee,.tl'•
•ueur•• ••• • (•rtrgo • loe.

,..,•1•

•1•• •

c.t.ta ... g:r.t.rl.l.),
n.
' ' Acoapannando • tandlnc1a rep~e.. or• de-uaU:ti,
Utulçtlllls de 1 t:M. 1 ''7 a 1 ,.,, proeurere• albergar a dllretd;r
Que det•raJ.nerta a ebartura da aegunda faM da direito po11t1vo
braslll.l.ro • •• qua1a pe ..era• 1 disra:r, suceas1veMntel
• • ,~.

_,,,.: ':'· •••••• ! ••••

C911Y'~ «ioftilgtl~r 1 'a_l~dl; qd a tendlneb con•Utuclonal
rOl Ílbandeftedia M 1 .. ,,,, prere'rindo o constituinte, ao 1nv'• da
uÜUziÍr
-~•ar•'
.••p•cÚ.ica
~.lllauva
•. usura, 1 •doçla
da prlnc!pio
.
t
•
.
. . . _....
•
•
da •rapraaale ·••· aiiUeo do podar econ&aico, earacte:rlzado pel-O do·
•:til_lo 4ci• -.rCi!!dPI, ~- dl~l~~çÍO- ~- e~neorrl~c1a • o •uaanto ar·
Dltfll~lo ~' l~ro·~·· •·~•_o_r dO ~~ artigo ,_o, Y,

n. ,

7C.
KoJe 1 portento·, ualniÍe_fERHANOO A. oiii.IINO DE CLIVEI·
.JII~,''•clH'Ivíw•,.~ Dec~,22 .. C2f.~_ainde da ln~, coa a lei 1• .521, o
P~.~~~to' ••t~·i!lll!i~!"!'G' -~ ·.~.ill1te .. t101 Juros 1 .o ••g~do Upir.f.cendo
a Cfl.. di' uaura a O conl1dlt~do ofanelvo ii aconoah populotr.•
1•A. U•u.~afO. ·conCian~lo. l é""vlvfnclot•, ln· Caderl'!os de O.l.talto

Eprtne;.t.t.Co~-,; i'~~!·-~~i~~-, ~-~~· ~~·~~· ~~~a-

••·.-c.•-

*

:t2J),

'• .. ~~~Í.ri ·~··d~ ~~aluc:lo nor.. uve di ••tlrie vela

71.

YIUra, aw• ••r• •ull14ot

.

., b

li'.-t~ ttM.oüioi ••tatu!40 pala

,.-·1 tcA,

~~.s.on•il~

-··Ú- erúOô .• .,;_ ·.~,n~~iO vi,

aa' ~larw;llis.•• lllt.ribuiu

10

• eonhaelde •Lei de Reror·
Cort's'• .ih'á a co..,etlne1a pe:re dlsclpl~·

•'·-~~-f,~~~:~·~'!~ --~~t~.-:~; •• ~odas.~s su-.• aadall~
das • i'oraes$ a no 1nc1-. IX do . ...., praea.t.to, d•u·lhe o anc~Jif.
da l!altu P tplaa •
descontos. coalase .. • qualquer Ou;
t'ro érlt•r"-a_- ~ •~nci_O .de 'OPiraçDaa • aarviço• bancllrloa. ou
.r-'i,ancaJ.roa •.

JV:n,a-;

~o7t'•
:Ç~,r·~~n,- .H CÔntel~ t(onetfr1o Necio,!'lal podlun nu-•t.t•N para. U•ltar. •teaprt qui n•caadJ'io•, •• tax .. da Ju~o••

D par...tro 911nlr1C. da •t.IJ da Ulura•, de 1 f)l, ddxau da p~a ..
wâllil~er,_ .. ~~~tçlo: a tode .• chaaado ·~~cado r.t.nancelra•.

Neaaa

ID.

aan,U~o,

alUe. o entend1••nto unlnlaa do SuprHO

!'t:J~el Fe~~~~. o,IN'IIIUCfa,de no verbat• " ' di Sú.aule, verblas

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

... ,,, ... f'.: llntce • ·C .. •r•t••••

., ..... 41 ,., •• (1 ,,.,,,

n.
fdltlldo Qldt o rllhbtlac&Mnto da orde• d•IIOcdtlce no
Pah. a -t.el nt I '21151 iJ.aple sobre oa o~l•a contra a ~la
~U~ •r.....,._ a de_acr'1çlo da usu~• pecunl•rla • a raal. nas
ailne•• .i f' ~-·~··,~.:tr~of,.•~,
.

cri_l;;lii. ~~.~~'~.~- ~~~·~~~

••-:tt•, ••

nrae ••
•• 1 ,alllf.o'l-!'}•i·«•·'!'~" " ' ' ••

::j!"

,.

Lel 'n•
que dbpOs sobra a Pollt1ce •
•• ·InsUtull;a.• I!IOfteUril!l 1 . . . .tulilll • CrediUclas, ba• ... 111 1

•••••1•••• •

1utrot,

11 nttlçle •~rltiiiDU•tlf, •t• certe

p·g~ 275).

COI! • .....t~~ 4a
4' sts,' •; J1 .e· ........"

!:!!•::· i:::~J:.•":;.::·::..:::~:,.::.:~~!'!::::,:: . :'::!!i••::·
ectealalca, lle u•

JJ.
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JuFi.d,iGO dessas prapóaltos, o legislador constituinte antendau
sar nacass,r1a a astrut.uraçlo, nova eatruturaçlo, dO slst••• fi·
naric:dro nacional, subaatando-a 11 •aia alta ror• era lagialaçlo
1nrra-eons_Utue1onal, a lal c:a•Plalfl!lntar~ que, pelo quol'u• qual1•
flc:acro. rttúna •aior consenso cros riJpr•••ntant .. era aaciadada no
ColiQttaSo Nacional,

MO

70. ·,. •L, }1. 1~~t:~orti.neJ.a dada pelo c:onsUtulnta a asta aaUria, da
alta r•lavlncia, nlo .poda ser rrustrada pelo intérpr•ta afoito ••
apUc::•-la. atravfs da rragaantaçlo da organlc:ldada do sJ.st••••
c:on.c:ab1~ pala nova Constltuiçlo.
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?1 •• " ,~ • Deixou o c:on.:tltulnta ba• c::lara, ao tratar

da aaUria
e• '-'*' único artigo, sua-vontad• da raroraar o slsteaa financeira
c:o•o-.ua todo a, nessa raror•a, incluir aa 'diratrlzu dispostas
nos incisos • par6gnroa do coaando principal.
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•ei'éadõ; -Poli o atuat di;taaa I axtraaa•enta coaplno a sorlsucacra, c:onroraa o daaonatra a 1apraaaionanta anUisa do Banco Can•
tral, tranwc:rita naata Paracar.
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Quinto·l 1111 panal, n•· d• 'sor· fal'ta '.tgualMtll'lte, pasto
qua a SúMull, ~~4 ,do _SupraMo Tribun.i f'-ad:r:i;l,, éo11 • b~l· ~~ Le-l ~~
~'ll~/U, ·entendeu que uta, para iS'ir~sUt0iç-15as r1narica1Í'u,
clarrogou a valha La! da Usura da· 1 ' " · A futura ravogaçlo, pela
pravlsta lei c:a•plaaantar, da La:l nll a '5J-5/64.''niio- têlr' éfoita :rapristinatório, "par e11prana prolbiçlo da Lei aa·' tntt"ocluçlo ·,a Código Civil (a~t1go 21, i lO), 111110 porqua;•i'ni atual1da'da,"' oi ·.
•toa a
tipificados sarlo out"oa, 'dbarsós dos que
ptat1cava• 1111 1 '"~ eMbora utaa poau• solo i>epat1dów' na~de':Jct1-çlo·
tiplrlc:acron da lei a Sltr &laborada.
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CONCL.US~I?

87.
A c9n,st~tu1çlo, ont111 ·pro~ulga~~.;_ prqp_l:l•·s•.•_a _.c;:1ar-""ua
Estado da Dlraito v-eltatlo l causa aocial e.•. Juat1ça. No 1d.. l11•
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Conaultfr-ca:rel 'da RapObUCe.

?4 Comissão de Assuntos Econômicos).

.

PROJETO
DELE!
DO SENADO N• 57, DE 1993
..
"~ _- Dispõe sobre a. execução de sentença penal estran,geira e dá outr~ providências.
Q'. Congresso N acio!lal di::creta.
Art. 1~ O art. 9~_e seu parágrafo único do Decreto-Lei
n' 2.'848, de 7 de dezerilbro de 1940 (Código Penal) passam
a vigor~~·com a s~g4i:rife__ redação:
"Art. 9~'- ..A.setença penal estrangeira, quançlo a
lei brasileira prodüz na espécie as mesmãs êônseqüências, pode ser homologada no Brasil para que surta
todos os efeitos. •
Parágrafo único. A homologação depende:
a) da existência de tratado específico entre o Brasil
a o país do qual emanou a sentença;
b) de pedido do país do qual emanou a sentença;
c) de pedido da parte interessada para obrigar o
condenado à.reparação do dano, a restituições e· a ou~
_tros. efeitos civis."
-

Art. 2~ A senú!riÇa estrangeira será executa~a segundo
as nqrmas contidas _iia lei brasileira, salvo naq~ilo em que
a lei estrangeíra for 11!ª-is favorável.
Art. 3~ Esta Lej entrará em vigor na data de sua publica.;. ção •.revogadas as disposições em contrário.
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Justificação

A futura unificação econômica da América Latina através
do Mercosul exigirá que desapareçam de nossa legislação penal os velhos e surrados obstáculos à execução penal de sentença estrangeiras.
A possibilidade da transferência de presos_ condenados
entre os países é hoje uma realidade, bastante para demonstrar

isso que se ·atente para a Convenção Européia específica,
para as conclus_ões do VII Congresso das Nações Unidas para
Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente (Havana,
1990), para as conclusões a que chegaram os juristas latino-americanos reunidos _em Assunção em maio de 1992 e os pareceres favoráveis já recebidos pela matéria no Conselho_Nacional
de Política Cdniifial e Penitenciária, de lavra dos Profs. Jason
Albergaria e João Marcello de Araújo Junior.
Além disso, as modernas técnicas_ da execução penal,
apoiadas em direitos fundamentais do Homem recomendam
que o condenado deva cumprir pena no pafs de seu domicílio,
de maneira a poder se beneficiar da proximidade da família.
Sala das Sessões, 10 de maio de 1993. - Ney Suassuna.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N'' 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
CÓDIGO PENAL
Frações não computáveis da pena
Art. 9? Desprezam-se na pena privativa de liberdade
as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de centavo.

(À Comissão _de Constituição, Justiça e CidadaniaDecisão Terminativa.)
-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues):- Os projetos
lidos serão publicados e remetidos às comissões- competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte_
REQUERIMENTO N• 454, DE 1993
Senhor Presidente:
Nos termos do § 2"' do art. -50 da COTIStftuição Federal,
combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado,
requeiro seja informado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social_- BNDES, por intermédio da
Secretaria de Planejamcnto, Orçamento e Coordenação da
Presidência da República, o total de aplicação por Estados.
Distrito_ Federal e Regiões brasileiras;- nos últhnos 5-(cinco)
anos.
Sala das Sessões, 10 de maio de 1993. --Senador Beni
Veras
(Ao Exame da ComisSãO Diretora.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Orequeri·
mento lido será despachado à Mesa para de_cisão, nos termos
regimentais.
A Presidência convoca se.ss_ão conjunta a realizar-se amanhã, às 19 horas, no plenário da Câmara_ dos Deputados.
destinada_ à discussão e_ votação_ da Medida Provisória n9 316,
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de 14 de abril de 1993, que dispõe sobre a remuneração de
cargos de provimento em comissão da Advocacia-Geral da
União, dá nova redação ao caput do art. 1~ da Lei n~ 5.899,
de 5 de julho de 1973, revoga a Lei n' 8.200, de 28 de junho
de 1991, e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o Ofício n9 967/93,
do ilía 7 do corrente, enCaminhando a complementação dos
documentos necessários à instrução do Ofício n~ S/29, de 1993,
referente à operação de crédito a ser contratada pelo Governo
do Estado de São Paulo.
O expediente será despachado à Comissão de Assuntos
Econômicos paia ser anexado ao processado da matéria ein
referência.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi·
dência recebeu do Governo do Estado de Minas Gerais o
Ofício n' S/40, de 1993 (s/n na Oiigem). de 22 de abril próximo
passado, solicitando, nos termos da Resolução n~ 36, de 1992,
do Senado Federal, autorização para contratar operação de
crédito externo no valor total de 71 milhões e 560 míl dólares
norte-americanos para os fins que especifica.A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Foi encaminhado à publicação parecer da Comissão de Educação, que
conclui favoravelmente, nos termos do substitutivo que apresenta, ao Projeto de Lei da Câmara n' 90, de 1992 (n' 3.019/92,
na Casa de origem), que estende .aos educandos _das APAE
e aos educandos que recebam atendimento especializado o
disposto nos arts. 1", 4" e 5' da Lei n' 6.494, de 7 de dezembro
de 1977, e dá outras_ providências.A matéria ficará sobre a mesa durante_cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235,
inciso II, d, do-Regimento Interno.

.·o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi- dência comunica·· ao Plenário que ·a Comissão Diretora aprovou~ em sua reuniãO do 6 do corrente, os Requerimentos
de Informações n'S 349, 350, 357, 358, 390, 395, 405, 406,
412, 415, 422, 425 e 429, de 1993, dos Senadores_Gilberto
Miranda, Dirceu CarneirO, Cid Sabóia de Carvalho, Carlos
De'Carli, Esperidião Amin, Eduardo Suplicy e Jutahy Magalhães, aos Ministros que mencionam.
O Sr. Gerson Camata- Sr. Presidente, péço a palavra-pela ordem.

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigtiis) _:_ Concedo
a palavra a V. Ex•
O SR. GERSON CAMATA (PDC-ES. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, trata-se também de
um requerimento de solicitação de informações.
Gostaria de solicitar os seus bons ofícios para que reiterasse, junto ao Banco Central, que atendesse um pedido de
informações endereçado à então Ministra Zélia Cardoso de
Mello, que requeria que nos fossem enviados esclarecimentos
sobre todas as transações efctuadas, e os nomes das empresas
que participaram, pelo BaõCo Brasil-"Iraque,-que, com a Guerra do Golfo, foi dissolvido.
Pois bem, já Ministro o Sr. MarcHio Marques Moreira,
ele remeteu ao Senado carta em que dizia não haver obrigato_!i_edade do fornecimento de tais informações. A Mesa, na
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época, cncáminhou tal carta à Comissão de ConstitUição, Justiça e Cidadania, que reiterou que as informações deveriam
ser fornecidas. Passaram-se dois anos, tivemos Ot.!_tros_ doi_s
ministros da Fazenda e essas informações não chegaram ao
Senado.
--·
Quero dizer a V. Ex~ que, dois anos depois, não tenho
mais grande interess_e_ naquelas informaçõei-Cnino tinha na
época, mas acho que há necessidade da atual Mesa reiterar
o pedido, porque pode-se adquirir o hábito de não mais remeter informações- ou de se es.e.onder informaçõe-s--=- ao Poder
Legislativo.
Há poucos dias - veja como a prática se repete- - ,
Sr. Presidente, o Senador Garibaldi Alves Filho, na famosa
CPI do PP, ressaltou essé fato: foram endereçaQos algunspedidos de informações à Petrobrás, e o Presidente dessa
empresa respondeu que as informações eram ião sigilosas e
estratégicas que não poderiam ser fornecidas nem ao Poder
Legislativo. Veja V. Ex' que eram informaçQ'eS-sob!e transa~
ções e compras de petróleo efetuadas no mercado spot, por
operadores da Petrobrás, de determinadas empresas que vi~
nham se repetindo muito como vendedoras. A CPI desejava
saber por que tais repetições estavam ocorrendo.
Para que não ocorra aqui no plenário o qUe aconteceu
com a CPL Seria interessante que a atual Mesa reiterasse,
dois anos depois, que há necessidade do cumprimento da
Constituição, do que reiterou a própria ComisSãó de Justiça,
que é a obrigatoriedade do Ministério da Fazenda~ no caso~
do Ministro, de fornecer essas informações sobre: o Banco
Central ao Plenário do Senado Federal.
Agradeço o empenho de V. E)(' Na época, V. Exa não
era da Mesa, mas como o vejo, com autoridade, a12royando
requerimentos, impondo a necessidade desses pedidq_s de in~
formações, gostaria que incluísse, nas suas preocupações, também esse requerimento, dois anos depois. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Como sabe
V. EX1', os Ministros de Estado_ que não prestarem as informações em prazo hábil estarâo sujeitos a responder por crill!_e
de responsabilidade. Já o Ministro é outró, entretanto levarei
as ponderações de V. Ex~ ao Presidente titular, para que a
Mesa tome as medidas devidas, na forma regimeptal ~ constitucional.
Passa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao riobre Senador Valmir Campelo.

O SR. 'VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,Srs. Senadores, há mais de uma dezena de anos vivemõs no
quadro desolador da estagnação económica e do agravamento
da injustiça Sõci31 em rlosso PaiS.- Depoís de um ciclo de expansão acentuada, que começou em 1930 e se encerrou na segunda
metade da década de 70, passamos a um período de índices
baixos ou mesmo negativos de crescimento eCOTI01:11ic_o. EsteS
primeiros anos da década de 90 têin sido de a_gravamento
dessa situação. As medidas restritivas do primeiro Plano Collor causaram um recuo- drástico do ·valor do Produto Interno
Bruto a partir de 1990. A contenção de ati vos_ e o arrocho
salarial, além de causarem a queda da demanda agregada,
que os economistas clássicos apontam como causadora de inflação, provocaram o colapso da produção e do ~mprego.
Os custos do ''ajuste", desta maneira, têm sido pagos principalmente pelos setores mais desfavorecidos da população, in~
capazes de se defender dos aumentos do custo de vída ou
de conservar seus empregos.
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Isso trouxe êomo resultado um dos aspectos mais tristes
da crise brasileira: a marginafização acentuada de uma parcela
crescente da população. O Brasil figura hoje entre os países
de mais injusta distribuição de renda. Dados Publicados na
revista Conjuntura Económica mostram que, enquanto os 20%
de brasileiros mais ricos figúranl na média inte_rnacionai do~ _quadros superiores da renda nacional, nossos 20% mais pobres
estão atolados entre os mais miseráveis dentre os miseráveis.
Em outros termÕs, os ricos brasileiros podem ser campa. rados, quanto a seu nível de renda, a seus congéneres de
países como Argentina ou México, -semelhantes -ein história
e economia ao Brasil; os brasileiros pobres, no entanto-; so.:
mente ombreiam com os pobres do Paquistão e Bangladesh,
países incomparavelmente mais atrasados e desprovidos de
riqueza nacional.
Esse, dizem, é o preço--que- temos de pagar para controlar
a inflação, considerada a origem fundamental de nossos males
económicos e sociais. Esta, contudo, tem resistido a todas
as tentativas de controle. Tanto as políticas chamadas hetero~
doxas quanto aquelas que buscaram seguir a cartilha_ dos banqueiros internacionais foram inCapazes de manter os índices
de inflação mensal abaixo dos 15% por mais de três meses.
Parecemos condenados ao patamar dos 20o/o, 25% ou mais
ao mês, onde patinamos, permanentêrtiente ameaçados pelo
fantasma da hiperinflação que nos ronda cada vez mais que
o índice se aproxima da casa dosJO%.
Vivemos, desse modo, o dilema aparentemente-insolúvel
entre inflação e crescimento económico, en_tre estabilização
e justiça social. O discurso dos anos do regime militar, segundo
o qual era necessário ptitneiro fazer crescer õ bolo para depois
distribuí-lo, já não pode, mais calar as críticas, pois o bolo
ficou sempre mais concentrado nas mãos de uns poucos, mes~
mo nos períodos de crescimento~
Mais que IT;udar o qiscurso, contudo~ é preciso mudar
-=-a ~Ç_ão. Precisamos sair do círculo vicioso da estagflação e
promo_ver o desenvoly!~ento cox:n justiÇa_spcial. Esse é o imperativo político: já não é possível insistir no _Caminho da_reces~
são, que nãO reduziu o crescimento iilflacionárlõ, nem taro~
pouco podemos optar pelo desenvolvimentismo dos governos
militares, que causou o_ endivid_amento ao País, sem conseguir __
concluir as obras que iniciaram, nem fazer o capital emprestado reverter em benefício dos brasileiros, como foi mostrado
erU reportagem qa r.evista IS.TOÉ do mês Q~ abril. Precisamos
encontrar outros caminhos, e, para isso, é sempre conveniente
nos mirarmos nOs exemplos de países que saíram de situações
difíceis e atingiram níveis elevados de riql!~za_ e bem~estar
social. Refiro-me, especialmente, aOcaso da Alemanha.
Como todos sabem, a Alemanha saiu destroçada da Segunda Guerra Mundial e ressalta hoje como um dos países
mais ricos e importantes do mundo, detentora, além disso,
de um sistema de seguridade social avançadíssimo. Corno se
explica esse sucessp? Tudo começa nos primeiros anos ·a-p6s
o fim da guerra, quando a sociedade alemã, num amplo acor~
do, estabeleceu as diretrizes da chamada economia social de
mercado, que alia a eficiência da economia de merca-do Ilberal
à compensação social da justa remuneração do trabalho.
Seu primeiro princípio é o da liberdade individual de
empreendimento, entendida corno essencial à existência _q~
democraci~ Cada Ciaadão decide o que produzir e o que
consumir segundo a otimização do seu interesse, e a soma
dos interesses individuais resulta no bem coletivo. Contudo,
essa liberdade não pode prescindir da coordenação-po-r parte
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do Estado, porque o mercado totalmente livre tende a distor-

ções tão insuportáyeis quanto o- dirigismo estatai, coin:O a
formação de oligopólios e a cartelização, ·que excluem concorrência e ditam à sociedade preços;·qualidade e quantidade
dosprodutos.
____ :_ __
,· .~.
Numa economia social de mercado, portanto, 1:>" Está-do
tem um papel fundamental: regulador e disciplinador ·cta' livre
concorrê~cia. Não apenas é preciSo imp-edir a concéntração
m~nopohsta~ mas é também necess~riq reconhec~r que não
ex1stem e nao se formam por si mercados funcionais_ para
todos os bens e serviços. Deixado absolutamente livre o mercado não seria capaz de atender a denülri.das cOm·o· ;•saúde
a educação para todos, nem satisfaiiã ile~sidaâes em setófe;
de lucratividade mais .baixa ou retorno_ mais lento ·cte investiM
meítto. Isso, aliás, é particularmente verdadeiro num País
de recursos escassos como o nosso, e onde o inveitimerúo
privado sempre busca, naturalmente~ um lucro mais elevado
·'i;'
-,.
e imediato.
Uma outra função do Estado é a de garantir a estabilidade
das políticas económica e financeira. Sem a confiança contiM
nuidade dessas_ políticas, o capitalista não se vê estirimlado
a investir na produção, mantendoMse em, atividades espe·euM
lativas que nada acrescentam_ ao produto nacional nem resultam em benefício socialmente aproveitável. Esse, aliás, tem
sido um dqs pontos_ críticos de nosso círculo viCioso de-estaoM
nação económica: a sucessão de pacOtes, choques, errtb3rgo~,
confiscos e congelamentos; embora niuitas vezes buscando
a liberalização da economia, acabou na verdade minahdo a
confiança de investidores, nacionafs e estr-angeiros, bem como
a do público em geral, que não vê melhorarem sua"s expeciã-tivas d~ rendimentos frente à alta corist:lnte de preç-os.~' · ·
Ocaso brasileiro tem ainda um outro aspecto: o·da importância da ação do Governo no desenvolvimento. Historicamente, em nosso País, o Estado teve Q_ papel de iniciado! ou de c~talizador do processo de industrialização e modernização. A fraqueza e insuficiência do capital privadO--nâ.Cional
e ao desinteresse e subordinação do_.~pital estrangeiro aos
objetivos do país de origem, sempre -preCisou o governo responder com capital estatal para a defesa dos objetivos do
desenvolvimento do Pais; muitas vezes;~ Cónlo no caso da indústria petroquímica, servindo de terceiro sócio__ nas parcerias
entre os outros dois.
Mas é sobretudo no campo social que a atuação do Governo se faz mais agudamente necessária. _É preciso retomar
o crescimento económico para prOpiciar emprego aos_ milP.õ.es
de desocupados e__subempregados que buscam na delinqüência
e na economia informal as alternativas para a subsistência.
É preciso propiciar a todos os brasileiros a condição de ,moradia decente, com serviço de água e saneamento. Essas du;:ts
constatações apontam no sentido de elçger a construção civil
como o setor de capital importância para a retomada do de_senM
volvimento, promovendo, ao mesmo tempo, a justiça social-.
Essa mão-deMobra ociosa poderia também, por exemplo, ser
empregada na reC;Uperação de nossa malha rodoviária, melhorando assim o escoamento da produção agrícola e possibilitando a redução no preços dos alimentos. São" alternativas
que dependem da intervenção do Estado e de sua decisão
no sentido da retomada do crescimento económico.
Assim, como o setor- da construção civil, os diversos outros setores_ industriais, os setofes de serviços precisam ser
revitalizados. Um exemplo é o de turismo, que poderia explorar o enorme potencial de belezas naturais e culturais do País,
com sua variada paisagem e a sua diversidade humana .
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, ,:-:-'<<Ceitg é _que·~e fàZ necessárió'aúmeàtar a produtividade
'eril- tbdas as atiVidades· t!COnômÍcás. Par'ã. esse fim é üidispen. sáVel o- apâmo[anlento ·-gefal da ·mao~de-obra n~cional. Nos
· setores·menêforladds; por exemplo: o dã. construção cívil, tra~-dicldrialmente êitipregador_ de· pessoal não especializado, a
··irielhoria da (iuálidaOé dã _rílão~Cé-obra traria como resultado
a economia- dos n:iilteti<ii~- de" construção pela redução das
·perdas e do desperdício~ no turismó, a· capacitação de guias,
3tendentes de hotéis· e outros empregados proporcionaria um·
melhor atendimento ·ao turista estrangeiro, o que teria um
·efe'ito·m.U.Iti}Jiieádor pelá propaganda pessoal que poderia fazer
--:dê: Votta·iwS Seús: pàíSttsY~ · · ' ··-""' · · ····· ,
· :;' ~- ;J.A: ~~lhori~-~.~- qualifi_é3ç~~ ao trabf!.lhador brasileiro de~·-vetiaTnà.t'utâln1Ç!nte·; $ii- ~àêómp'aiíhada pelo aumento dos níR
~veis·'sal~riars·,.·a:q4e'Sêl't-ôriúi-riâ poSsívél pelO aumento geral
:··aa pn:rduçã·o, re'snltinte''do inelhOr rendimento do trabalho .
. A qualidade e a âUâtbiiidade de nossos produtos, aprimoradas, torná-lOSRiam·-nfais cçmpétitiVos nOs- mercados externos,
possibilitando o aumento de nossas receitas de exportação.
'Pât"a.' isS:ó" é pre'Cis'ó'invest"ir n~-educação, no treinamento da
':hiã'ó-de-obra, nit n'iellhària doS padrões de qualidade de nossa
·PrOduçãõ. É'-réspOhSãOilídade do GOvernO tomar iniciativas
'nesse) sentido, ·berri ·'eb-In.O'-"Ciia'i·. 35 COndiÇões que estimulem
o investímento privãdo.
o:.Fr.CU.ro ç~t~ çtl.le ,o,.:gstado.não pode fazer tudo sozinho.
-Sabell)OS que,Çt O.oo,.:erno. se apresenta em estado falimentar.
E.le .é, ainda .assifO-.· a única_ instância capaz de conclamar a
sociedade para t}mEJ. união no. sentido de sair dos impasses
.,d~ estagQação .. :E.pt;e_cisQ 1 _artí~ul~r uma ação concertada dos
y;J:ç:~os ageqçes. e_ç_o,nô.rçiç:q~;-. 1 dQ empresário .ao trabalhador,
par,a_esta.b.eleçeJ; um prpgram.a tnínirno de ~nsenso em torno
'9~-- Objetí,vosJ{~m .eSpe&ífi.~$._. TrataMse aqui de defender um
_pacto._soçiaJ, me-~m.Q\proYi$Prip,_sem o. qual afundaremos mais
e1 mais.pa_crise.
,:,. ,;- ,:,-, ,' ;•
. . .,
.'
A o'rde~a,ção de.p.ma..economia social de mercado é uma
possibilidade. d_e realização dess_e pacto, como ocorreu na Alemanha a partir do final.dos anos quarenta.
1

. -

._ :li.'J ' •....i -_

. O,Sr. Gecson,C.lUll~ta.- V. Exame pennite_um aparte,
,Senadgr V:a!I!lirÇ~mpo.lç?
·
·-·. OSR. VALM.J.R CA~PELO -Com mUi~ó ptaZer, nobre
·Sehá.dor GérSon Camab.: • ·.. -, ·
-· ·

O Sr. Gerson Camata- V. Ex~ está abordando um assunto- que tem sido preocupação de vários setores através de
seus líderes - operáriQs, industriais, COme"rciários, do turismo .. da indústria eletro-eletrônica; enfim, de toda uma gãma
de ativid~des. E,, V. Ex~·,t já ao final de seu pronunciamento,
aborda_ um ponto crucial, a meu ver, que· é .a- ausência do
governo .de algum temp_o para cá - não do Governo Itamar,
que assumiu há pouco-, _em meio a crises da área económica,
inflação, etc. e_talvez não tenha tido tempo de formar solidamente uma equipe. Mas, há algum ~empo, via-se, no Brasil,
que o governo abrangia todos os setores; -não i-16 se-ntido de
participar empresarialmente, mas no de PromOver programas
para o_ turismo, pl"O'gtarnas de desenvolvimento de microempresas, de desenvolvimento da produção de eletro-eletrônicos
etc. Havia uma área governamental que, com ctéditos próprios
para os vários setores, cuidava, incentivava, ptdmovfa encon..:
tros, reuniões, co-ngressos. _O próprio·namai'àfy-diVulgava boletins sobre oportunidades de exportação, distribuía aqueles
documentos em meio ao setor produtivo, tentava abrir rner~-ado para os produtos brasileiros lá fora - aqUi dentro, é
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claro, cada um faz o· seu' mercado.
atualineni:e,'··percébe-se que esses programas de in~n~ivq-, ·~sS;t_ preSençaJotaJ
do governo para estimular __;;,·fato a que V.' E·x, ~e ~re-fere·
- • desafiar, propor, está de;;apareêendo. E mesil!!> quando
surgem as· iniciativas, elas sã~ LÍril.J?9l:l~O'ab:il!ld~~-' talv:~~-~-r
falta de um sopro de avivamento \>.'!r parte de al~u.m' órgã()
governamental. Parece-me que de al&u.IJ_S ·go_vemo_s_ para· cã
está havendo aquele paradefro, áêtuela'fidta de intete.sse;·o
governo está quase num,a_posiçãO'~e_espeCtado~ ào invéS' de
ser agente. Por exemplo, na _criSe; que -atr-àvéssà ~ -i~yOUrâ
cacaueira- cuja extin_ção~pod'erá t~zer até' proi?leiXuis-eCOlógicos sérios nas r~giões _e-m _-que "sé j)Iáfitliln-·cacá:u· 'riô' PB.ís
- o Governo não se fuOVilneDla-. ._A" êa,fet~i.tltúni' do- àràSü;
que emprega mais de um milh;lo de trabalha_d·ores. ru_r~is, est~
provocando um êxodo rural no Espírito_ s·àpto,· ein .Min~s
Gerais e em algumas regiõê:s do. Estado pe São' P;I_ulo._. Ni_ngué·rn
se moviritenta, ninguem S_é m~xe_; ·n~oJiá .u_rJia,i>oSfçao· do
Governo no sentido de melhorar as ~xpo_rtaçôeS: ou·der pa~i ..
cipai da reunião da Organização Interháciona\ ·do ~afé e pfd~
por a volta do acordo. A prova dessa irJérciá goVernairi'~ilt:il
é que, há pouco tempo, no rnês.de j~neiro~ d.urante.o pérío9-o
de convocação extraordinária do Congresso- NaCionál~ eStaVa
sendo realizada, na Costa Rica:·, uini it:uriião dQ~ p""iíSCs. Produ~
tores de café.
- ..,. .
-- ·
o

Dando prosseguimento, Sr. Presidente, eu diria que eSse
atraso na generalização de um nfvel mínimo de educação formal de nosso povo não exclui, contudo, a necessidade de
que um pacto seja tentado, e não lhe impede de dar alguns
frutos a prazo relativamente curto. Não podemos mais in~istir
em políticas. recessivas que ·sacrificam o povo e não reduzem
a inflação.
·
, Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Wilson Martins- Sr. Presidente, peço a palavra
para ·urna comunicação.

. OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. EX' tem
a palavra, na forma regimental.
·O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS. Para uma
comunicãção.-Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, trago, a registro do Senado Federal, o falecimento
de P.om Antônio Barbosa, ocorrido na manhã de 3 de maio,
em São Paulo, cujo_sepultamento se deu na Catedral de Santo
Antônio, em Campo Gra!Jde, meu Estãdo.
·Dom António nasceu no dia 10 de maio de 1911, em
São Paulo e, nesse Estado fez os seus estudos, desde o_curso
ele~entar até os cursos de Filosofia e Teologia. Em Roma,
CUrsou Direito CanónicO, na Universidade Gregorümã e· foi
profesSor dessa disciplina na Pontifícia Universidade do Ateneu Salesiano de Turim.
Foi o primeiro bispo de Campo Grande, eleito aos 46
anos de idade, em 23 de janeiro de 1958. Com a elevaçãO
da Diocese de Campo Grande a Arquidiocese, _pom A11tônio
passou a ser nosso prilheito Arcebispo. Depois de completar
50 ~os.de vida sacerdotal e já com75 anos de idade, deixou
a Dioce_se, passando-a para o nosso- Arcebispo atual, Dom
VitOrio Pavanello.
,-. Ao reverenciar a _memória do ilustre morto, quero ressaltar à sua inexcedível bondade e o devotamento com que exercitou a suá. nobre missão em nossa cidade e em nosso Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --Sobre a
mesa, aviso que será lido pelo Sr. 1"' Secretário.
É lido o seguinte:

A lavoura cafeeira b~asileira .está\iiórrendo ..'Cis proo~·
tores-do Brasil e da Colômbia iam .-à ·CoStâ J(iCa fàzer Umà
reunião, visando obter uma posiçã.o dos· Proq~tores p~ra à
Reunião de Londres, marcada para l!farço. I:oi de"Signaáo
um diplomata brasileiro como representante do Brasil~ Eu
estava até interessado em ir, a fiin ·de provocar algulna diSCussão, pois o Estado do EspíritO S~~tó !~t"~:.:Se1i~o ~Ujto, sacrifi..
cada nessa área da lavQura cafeeira, ··cbtn um !Xodo~ru'r-al
acentuado e_ a fa":elizaçãO dá gra~dç")~Jtõtj"f; _J';~i~tl (~.ril.c~rit~(b
com esse diplomata, p_ara·sab~r.q~aJ ._~,r_1a a pos1çáo ·a· ser
defendida pelo Brasil na reunião;- fáltava uin dia para: conleçar
a reunião e ele iria no di'3; seguint_é~- e,l'?. ~~Sp,onfie!J-.:ffie ·que
ainda não _sabia qual posiçâo"'iHa, ,def~ndei'. p-ois.~ha~i_á_sido
convocado naquele dia. A- ~O~ie, -ent~-~ ~c;i;v~~itt~ :~~Ír~(
em contato com ele, que_ me resppr'l.d~u que . a . _o·t~e~' erra
sabotar a reunião, a fim de que .não se dec\d_isse nãda lá
porque o Brasil ainda não havia· se posici~Oado~ -Ora, não
Aviso n' 306/MF
entendo isso. Seria melhor não ir do- que. ter..se· um .gast_o
Brasília,10--de maio de 1993
de dinheiro desnecessário, j:i q~e rtão_haveri3.dis_C!ISSãÓ ~lgu~
Senhor Presidente,
ma. Essa designação deveria ter sido ~i~a, _.Pelo-·m~eriOs_,__çÇ>m
Em vir.tude do noticiário surg;ído na impre"nsa, sobre opeum mês de antecedência, após Um:t'r~Uõ.iãó, ·ulir"debate com
rações do Programa de Financiãmento às Esporiações - PRos produtores. com as cooperatiVas, até c_~- Os' C'*po-i't3dqre,s,
DEX, analisadas pelo Comitê de Financiamento à EXpOrtaçãO
para chegar-se a uma conclusão_soqrc a posiçãO ·do Pars. Siiíto
"""-- CFE, venho colocar-me à disposição desta Casa. para em
um certo medo com relação a essa inérci~;..pãi'Cce "cfue ó'.GQ.;
q"uá:lquér data a ser marcada pela Mesa, a partir de hoje,
vemo está gelado, apenas olhando· as co!sas·a-cop.teCerem.
comparecer ao Plenário do Senado Federal.
E o discurso de V. Ex~ é um-alerta p,à.ra'cj_ut.Se CdnlCce·um
Aproveito a oportuli.idade para renovar a Vossa Excemovimento. A sua preocupação. .€ ·a :dO: P,a($ irrtiriro, MuitO
lência os meus- protestos de estima e consideração. - Eliseu
obrigado.
·:i· ~· ~ -_-,~ ·.;~·-'--.-;;>>'}. Rese_nde, MinistrO de Estado da Fazenda.
O SR. VALMIR CAMPELÓ :.:. Óbngadb, Sellad'Õr 'ôer! .
' O SR. PRESipENTE (Chagas Rodrigues) - A Mesa
son Camata. V. EX• .reaimellte .i-estiniiü O ·meu··'péri~airú~nro;
corilün1cà que em: fa~desse aviso do Sr. Ministro da Fazenda,
É exatamente disso_ que se· esta ·pre'ciSáildo. :Há _a· f3lt3 de
e apesar de a•nda não ter sido aprovado o requerimento de
motivação, priricipaime"nte dos órSãçs_nQrm.~thtóS dOioVe_fr{Q_.
CO!!VOcação, ficou estabelecido que S. Ex~ virá ao plenário
na divulgação de seus programas. _e ~le_s_pr~cisátti"~~~ iriC~n~k
do Senado Federal, espontaneamente, na próxima- quartavados, motivados, para que haja a abs-ptçãQ ·9a _mã.o-de-::o~i'fl
feira.
oCíOsã. ·rsso, realmente, vem se arrastando já há algum tei_IlpO,
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Cóncedo
não sendo um problema dest,e Govemo: ,". .· ~ ~ ., ...
~-~
a palaVfa ao nobre Senador Ronaldo Aragão. (Pausa.)
Agradeço e incorporo, com· mUitô. pnizer~ ·à"s· l-palavras
S. Er" não se encontra em plenário.
de V. Ex• ao meu discurso.
~· .·
- ~· ·--"~-· _.·.·.... .,
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gações sobre as questões que estão sendo levadas a público·,
através da imprensa, com toda a sinceridade e correção, dentrO
do e~pírito -democrático, com o desejo de obter as info:r:mações, fazendo com que haja transparência devida no_ Executivo.

Concedo a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves
Filho.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDS-RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem ·reViSaó~~dO orador.) _--Sr.
Presidente, Srs. Senadores, em primeiro lugar, 3.ntes até de
abordar o assunto que me traz à tribuna, quero aplaudir a
atitude do Ministro da FaZenda, Sr. Eliseu Reseriae,- ae se
coloca à disposição do Plenário do Senado Federal para prestar
esclarecimentos sobre as denúncias que envolvem o seu nome.
Denúncias esSas veiculadas nos últirriõS-dias_peia imprenSa
do Sul do Pais.
.
· ·
·
Na verdade, o Ministro Eliseu Resende esteve aqui presente na semana passada, prestando esclarecimentos sobre
o programa económiCO do Governo e .demonstrou, na sua
exposição, que esse necessifãVa de um bom gerenciamento.
Entretanto, Sr. Presidente, esse bom '&erenciamento jamais
será obtido se o Ministro da Fazenda_cootinuar sendo alvo
dessas denúncias, dessas especulações _da imprensa. Ou o Ministro esclarece essa situação, ou o gerenciamento dess_e programa económico estã ii"remediavelmente comprometido.
Portanto, antes de abordar o assunto que me traz à tribuna, quero dizer que o Miriistrá Elise_u_ Reserid_e faz muito
bem em se antecipar à aprovação do requerimento do ilustre
Senador Cid Sabóia de Carvalho.
Evidentemente, não__ vou entrar no IÍlérltO dessas denúncias e, desde logo, dizer que o País clama Por esses esclarecimentos, para que não se permaneça nessa ifitranqüilidade._
Se o Ministro permanecerá ou será substituído, se o programa
económico continuará o mesmO, se-haverá ou não uma-reforma ministerial, tudo isso, hoje, se constitui em motivo de
intranqüilidade nacional.
Quando da sua presença, aqui - atendendo até a uma
convocação formulada por mim - fiz coni que S. Ex~ visse
a necessidade de ser bem claro, taxativo e objetivo com relação
a uma meta antiinflacionáií a, quanto ao programaec-o:nômico.
O Ministro falou, aqui, que em dezembro chegaríamos a uma
·
"
inflação de 17%.
Ora, Sr. Presidente e Srs. senadores, se continuarmos
dessa maneira, essa meta não será cumprida, porqUe _o Ministro não terá, evidentemente, aquelas condições de gerenciamento que, como mesmo disse, o seu plano·- precisava desfrutar.
o c

·

_O Sr. __Ronan Tito__ ~ Permite-me V. __f.x~ um aparte?
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Pois não, Senador
Ronan Tito..
O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Garibaldi Alves
Filho, O arL 52 da Constituição diz o seguinte:
Art. 52~- Cónlpete- -príVãtivanien(é' aó Seriado FéM
deral:
V - autorizar opera-ções externas de natureza fi- -iú:mCeí:fa.-q~~ii:tteresSe--da--lJ;DüiO,.do~ ;E;sútdC)S~ do Di.s;.- tr;ito.Fed_e_ral, dos Territórios-e dos-MunicípiOS;
-

Lerei nóvamente o item V, e interroinper na j>alavra "União":
Art. 52-._ Compete privativamente ao senado Federal:

•

O Sr. J utahy Magalhães- Perinlte-me V. Ex• um aparte?
O SR. GARIBALI)l ALVES FILHO_;_,: OuÇo V. Ex•
O Sr. Jutahy Magalhães - Antes de V. Ex• entrar no
mérito do pronunciamento que irá fazer, brindando-nos- nesta
tarde, eu gostaria de reiterar o que V. EX" está afirmando.
Como o Sr. Ministro da Fazenda Eliseu Resende resolveu,
espontaneamente, comparecer a esta Casa, na quarta-feira,
às 14h30min, horário normal, será o momento adeifu3.do para ;
que todos façam suas indagações, procurem dirimir suas dúvidas, façam qualquer tipo de objeçáo e discutamos, aqui, francamente, com o Sr. Ministro, a respeito de qualquer questão
que esteja em pauta no noticiário dos jO-rnais oii, então, na
consciência de cada um de nós. Os casos factuais terão -que_
ser abordados com a maior siilceridade, porque aqueles_subjetivos, infelizmente, ninguém pode eVitar que sejam feitas·,
ou não, ·especulações, mas aqueles fatos concretos precisam
ser esclarecidos completamente nessa próxima vinda do Sr.
Ministro. Pelo que afirma, S. Ex• eStá- drSpOsto a responder
,todas as indagações que desejarem. Não há liniiteS"pârã IDda-

V - a:utorizar operaçõeS eitein-ãs de natureza financeira, de interesse da União ... ·~
'
Na verdade, quando nós, os Constituintes, coloCariiOs
na Constituição esse item V, estávamos objetivanóo aperias
a questão de empréstimos externos originados no Brasil. No
entanto, estamos-C<?m essa Resolução n~36, que anteriormente
era de n~ 58, pela- qual não pasSamos a controlar, digamos_,
os empréstimos externos do Brasil. Hoje e ontem, por· exeni-:
pio, procurei pelos jornais iOdos as infon11ações- pára- 'que
eu pudesse fazer uma avaliação e verificar ·se a operação era
ou não válida e se seria interessante pára o BrãSif, ·veD.dO
a relação--de custo e benefício-. ReSolvi, então, baseado no
_art. --v, apresentar uma emenda à Resolução nt? 36 dizendo,
tambem, que os empiéStimos brasileiros terão que passar pelo
Senado Federal, ~m _a sua aprovação ou não porque, na
verdade, o Constituinte determinou que isso' era priVativo
do Senado Federal. E é muito bom que assim seja, porque
se o fato édiscutido·pelos representantes do povo vai acabar
coiri á eiriOtbiidade dc!sses empréstimOS e-, na realidade, são
operações financCÍ!as, nas- quais temos que estudai a relação
custo e benefício, o interesse bilateral entre os dois países,
e não ficar dis-cutindo que o fulano hospedou-se no mesmo
hotel e etc. Aí ficam os pescadores de águaS turvas, e-, com
isso, espeT-o, incluSive, que o Ministro mande essas e outras
opéiãçôés, para POdermos ~té,--Senador Garib~aldi AIVes_Filho,
fazer liffiã-COmparação- com as operações do passado, como
-fizemo-s com--relação à-dívida externa. Essa operação·se refere
à financiamento, e eu apenas, repito, gostaria de eXamin"ár
os seus aspectos de interesse_ bilateral, ou seja do Brasil e
do Peru. M~s eu- gOstaria- de exãminar outras operações que
tivemos fio pasSado, qUando~ seni itenhuma justificativa ou
explicação, ocorreram em-préstinios de bilhões de dólares, ein
OcàSl6és ein que O Brasil estava com sUas ieservas lá embaixo.
caso do financiamen~o de uma obra de uma empresa brasileira.
qUéCstãti3nsféfindo- teCiiologia, levandO equipamento para
lá e Vendeildo projetós. Isto tem que ser examinado nas duas
parcelas, do dev_e e do haver, e não na emotividade do diz~que
diz. Por" isso mesmo acredito que a Cã.sã dos representantes
do povo, e aqui representantes da Federação e dos ESt3dos,.

Maio de 1993

DIÁRIO DO CONGRE'SSO NACIONAL (Seção II)

deve examinar essas operações. E pOr uma

falha--min-ha~

aqui-

estou para fazer um mea culpa porque, quando da elaboraç~c;>
da Resolução nt? 36, participei ativaniente eIDe lem~rei a:pemlS
da entrada do dinheiro, esquecendo-me da saída. Por isso
mesmo estou apresentando essa emenda, qu.e deve ser apreciada na próxima reunião -da- CODllssão -d_e ASsuntos EOOnômicos. para ver se completamos, então, o desid~rato do item_
V, do art. 52 -da ConstituiÇão, que torn-a priVativo do Senado
a observância de todas essas operações.
·
·-

.O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. GARIBALDIALVES FILHO- Com prazer.
'O Sr. Magno Bacelar - Lamento apenas que V. Ex~
não tenha podido iniciar o seu discurso de hoje, que certamente é da maior importância. Temos a certeza de que o
Sr.- Presidente haverá de conceder-lhe mais tempo, tendo em
vista que o comunicado que a Mesa leu é da maior importância
para o País, sobretudo porque demonstra que o S_r. Ministro
respeita esta Casa e o pOvó,-brasileiro, no momento em que
se-'- dispõe a vir' aqui para prestar os esclarecimentos que a

Nação está a exigir.
Mas ao me congratular coín o Ministro, eu gostaria de,
aproveitando o ensejo, encarecer que S. E:rd' trouxesse ou,
se possível, mandasse distribuir antes aos Senadores os processos que se relacionam aos empréstiniós-externos~ para quê·
tivéssemos embasamento para as perguntas a serem feitas.
Mais uma vez, congratulo-me com V. Ex~ por haver abordado
o·assunto, embora em p-rejuízo-do tema de hoje de seu discurso-. Deve-se ressaltar, ainda, que o Ministro demonstra não
ter medo- e ter também a compreensão da urgência que o
País ·exige, não podendo estar sujeito às dúvidas e às prOtelações. Muito obrigado a V. EX'
... 0 SR; GAl!.lBALDI ALVES FILHO --Agradeço· aos
J.utahy Magalhães, Ronan Tito e Magno Bacelar
e lilçO minhas as palavras de V. EX~, ou se j à, a ·sugestãO
de. que o Ministro encaminhe documentos para que ·os SenadóJ;".es poss~m melhor se habilitar durante a presença do Ministr~ EliseH ;R~se;n,_de, no plenário do Senado, na próxim·a quarta,{~ira. O Senador Magno Bacelar tem razão quando diz
qu~ essa comunicação nãO pOderia deixar de merecer comentáriOs da nosSa parte, quando o Ministro se dispõe a vir aqui.
Sr. Presidente e Srs. Senadáres, o que me traz hoje ã
tribupa é a necessidade de dizer que, diante do agravamento
da situação de. seca e estiagem no Nordeste, na qualidade
de Membro_ do Senado Federal na Comissão Nacional das
Frentes Produtivas, hoje manterei conta to com o Senador
Alexandre Çosta, que é o Ministro da Desenvolvimento Re~
gion.al, pa~ propor uma reunião dessa Comissão Nacional,
porque a situação vem se agravando. Na ocasião em que se
instalou essa Corhissão, e quando foram tomadas as primeii'as
proyidências~ -tínhamos um quadro que já era grave. Hoje,
praticamente dois meses depois, a situação se agtãVOu ainda
mais, exigindq providências urgentes, abSolutamente necessárias, Do sentido de ir ao encontro daqueles que estão convivendo com uma das maiores secas da história do Nordeste,
que é esta de 1993.
Nós, d~, região nordestina, aplaudimos as providências
que estão ,s~pgç tomadas no sentido de pór fim à indústria
da seca. M.as pão podemos ficar de braços cruzados, deixando
de solicitar recursos para a nossa região._ Tei_Uos, isso ,sim,
que fiscalizar_ cada tostão que seja destinado a ser empregue
no Nordeste_. Mas isso não pode cercear a at uação dos repreS~~ad9res
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Sinta-niis-nordestinos, fazendo com que não tenhamos investi_ ·_
_ .
..
mentos na nossa regi~Ç).
- Todas as denúncias devem ser apuradas. A própria Câmara dos Deputados está constituindo uma CPI para apurar denúncias relacionadas à indústria da seca. É bom e salutar
que se faça isso, mas, -por outro lado, que não se iniba o
Governo de investir na região ·nordestina, de elaborar um
programa, não somente emergencial, mas, sim, de caráter
definitivo. Só asSiln ~evitaremos ã repetição deSses programas
emergenciais, que hoje poderiam ter outro catãter, outr~ forma, outra definiçãO, se estivéssemOs observ'!ndo !JID plane;jamentó conseqüêitte e coerente com relação a nossa região.
Isto- é o que peço aqui e também ao Ministro- Alexandre
Costa: vamos cúidar da indústria da seca, sim; pôr fím à indústria da seca, sim; mas não vamos, ao mesmo tempo, cruzar
os braços, e o Governo, por seu tUrno, se iniba de investir
numa região onde vivem hoje em uma situação difícil milhões
e milhões de nordestinos.
O Sr. Magno Bacellar- Permite-me V. Ex? um aparte?
O Sr. Fl'aocisco Rollemberg- Concede-me V. Ex~ um
aparte?
. O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Tem o aparte
o Senador Magno Bacellar e, depois, sentir-me-ei honrado
com o ap3:1_1e ~o Sei_la~_or Francisco Rol~emberg.
O Sr. Magno BaceUar- Senador Garibaldi Alves Filho,
a verdade é que V. Ex• trata desse assunto com muita coragem
e com a transparência dos homens de bem que orgulham
adasse política brasileira. Não poderíamos recuar, não defendendo soluções para a situação calamitosa em que se encontra
o Nordeste, haja vista a existência de maus políticos, corrupção
e desvios de dinheiro, situação que não é de hoje, mas que
precisa ser corrigida. A sociedade brasileira já não suporta
mais tanto abuso. Hoje, nós dois conversávamos pela manhã
e eu perguntava: senador, como não choveu, teremos mais
um ano para esperar chuvas. Como esse povo vai viver? Enten~
do que é preciso uma definição do Governo no sentido de
uma política que saneie, de uma vez por todas, o problema
nordestino. O povo nordestino não pode ser penalizado pela
natureza, pela falta de chuva, pela miséria, pela fome e, sobretudo, pela existência de maus polítkos ___;que todos nós queremos banir da política brasileira -mas tem que se valer,
realmente, de homens como V. Ex•, e em muitos outros nestas
duas Casas, verdaâeiros representantes da dignidade, que não
se calam diante de suspeitas que não podem e não devem
ser generalizadas. Parabéns a V. Ex~
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO___: Agradeço V. Ex•
pelas referências feitaS. Sempre conto com o seu ap-arte quando abordo problemas_do :N"ordeste, pois V. Ex• sempre vem
ao meu encontro, trazendo uma argumentação lúcida em defesa d~ m~iores cuidados do Governo para a região nordestina.
Concedo o aparte ao nobre Senador Francisco Rollemberg, com muito prazer.
O Sr. Francisco Rollemberg- Eminente senador Garibaldí Alves Filho, como sempre ocorre, V. EX" ocupa a tribuna
e coní proficiência rios -ti'ã.z as suas idéi"as, diZ dós seus Pensamentos, suas preocupações nos mais diversos assuntos, mas
de uma maneira_ toda especial quando diz respeito a nossa
região-, o Nordeste. Sextá-feira passada, acompanhei o Governador João Alves Filho às chamadas frentes de trabalho no
nosso Estado. O nosso Governador, de uma certa forma,
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inovou. O que lá encontrei - pela primeira vez, diga-se de
passagem - foram homens, mulheres e crianças na frente
de trabalho abrindo valetas para a colocação de tubos para
continuação da obra de instalação de adutoras~ Fomos recebidos com palmas, alegria, sorrisos, esperança, porque esse trabalho, árduo, difícil, inclusive em algumas rc::giões, _n_a área
do Cristalino, ond~ es-tavam quebrando Pedras à ponta de
picaretas, literalmente, significan~o para o povo daquela região um fato concreto que se perenizariil. Com ô paSsar dos
anos~ poderiam ter nas suas casas, nos seus sítios, riãs sUas
roças, aquilo que está faltando para completar a sua possibilidade de, em vivendo no campo, fixar-Se- na sua propriedade
e lá produzir para si e para sua famma. P3.ra- meu pesar,
dizia-me o Governador que fora admoestado pela Sudene,
segundo a qual ele teria dificuldades, depois, para prestar
contas~ pois estava usando dinheiro destinado a custeio em
. investimento para construção_ de adutoras. Não posso dizer
a resposta que ele deu à Sudene. Infelizmente -:--:Ou felizmente
- a censura dest~ Casa não me permite faZê-lo. Vejã V.
Ex• como é difícil para alguns fazer uma obra séria! Quando
se pretende resolver em carátcr definitivo algum problema,
sempre aparece alguém ou alguma coisa ·que quer impedir,
a fim de manter o status quo. Essa mantença do statti.S quo
é o que vem a se constituir para bs sulis!is-:...._ q-Ue nós S3.bemos
que não é verdade - a famosa indústria da seca. Em se
impedindo ou se· atrapalhando a construção de_ obras_ definitivas, não para o combate, mas para a Cbitvivência com-esse
fenómeno cíclico- que é-it'reversível~-natural e irá ac-ontecer
~t~_ ~-~i_n_~l--~~-~-~'?l!1~-~e_r_t_!l:')_!~n-~e-~-D:~() permitirá _q~e nós,
nordestinos, possamos ocupar aquela região como Israel ocupou o deserto, como vivem os povos nos desertos, como vivem
os povos nas zonas áridas da Espanha, da Índia, da China,
por todo o mundo. A convivência harmoniosa do homém
com esse fenómeno cíclico fixa-o ã.-o --seu local de nascimento,
dando-lhe condições de produzir, alimentar-se, de constituir
familia e, principalmente, de sobreviver e viver com dignidade.
É lamentável, portanto, que ocorram fatos desagradáveis como esse ·que acabo de denunciar, quando V. E~, assim como
os Senadores Josaphat Marinho, Lavoisier Maia, Jutahy Magalhães, Magno Bacelar, eu próprio e todos que constituímos
a Bancada do Norte c Nordeste subimos à tribuna para pedir,
esperançosos, que o· Governo se volte para aquela região e
permita a construção, já, de obras definitivas. O Governador
de Sergipe não irá parar. Sei que outros governadores estão
seguindo o seu caminho. Não nos interessa mais cuStear frenies
de trabalho, meio- salário de quinze em qUinze dias, trabalhando trés dias por semana, para permitir que a pessoa vá
cuidar de sua própria terra, quando a seca irilpede que lá
seja feita qualquer coisa. Agora coineçam as -chúvas - até
há de se entender isso - mas nu-nca é demais que se volte
à tribuna para falar desse tema. E toda a vez que V. Ex~
voltar, em estando eu aqui neste plenário, tenha a certeza
que o interpelarei, para levar o meu apoio e a minha solidariedade àquela região, àquele povo de quem somos representantes nesta Casa. Felicito V. Ex~ pelo pronunciamento. Enw
cerro aqui o meu aparte para que V. E~, com--o seu brilhanw
tismo, pOssa continuar a produzir o discurso--que- a todos nós
estava encantando, nesta tarde de segunda-feira, no Senado
Federal.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO -Senador Francisco .
Rollemberg, sinto-me bastante gratificado, porque S. Ex\ numa determinada ocasião, não faz rnulto-ü!mpo, declarou aqui
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que se sentia, na verdade, _constrangido em voltar a abordar
e detiater este tema da seca do Nordeste, tal era o·seu cansaço.
por falar tanto, clamando no deserto por um combate mais
eficaz aos_ efeitos da seca, a convivência com este drama secular
que acomete nossa região.
Senador FrancisCo Rollemberg, -realmeilt~ tenhO notjcias
do trabalho que vem sendo desenvolvido no Estado de Sergipe, e agora o testemunho de V. Ex~ fortalece esta impressão
de -que no seu Estado está se fazendo um trabalho o mais
produtivo possível, de modo que não se perca o dinheiro
que vem sendo investido na região, possibilitando que se conviva com a seca.
Sr. Presidente, não quero prolongar-me. mas queria apenas_dizer que vou procurar o Ministro Alexandre Costa. Tenho
certeza de que contarei com o apoio -de S. EX\ para que
se possa fazer uma avaliação dessa situação e, quanto ao Gow
vemo, que este tome providências novas e urgentes, tendo
em vista o problemas decorrentes da estiagem e da se_ca.
O Sr. Ney SUassuna- V. Ex~ me permite Um ãparl:e?
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Ouço V. Ex• com
prazer.
O Sr. Ney Suassuna-:- Senador, estou acabando de chegar
do Ministério do Tr3.balho, onde fiz parte de uma comitiva
de Prefeitos da Paraíba que lá foram, especificamente, para
pedir que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço fosse
parcelado não em 180 meses, mas em 240 meses. e que não
se_ cobrasse a parcela inicial de 5%, uma vez que esta parcela
é muitas-vezes SUperior-à arrecadaç1o de muitó-s-niunidpiós.
Mais de 70% dos municípios paraibanos, neste momento,
não têm água, sequer para beber. Por exemplo, a área de
PiCuí, de Nova Palmeira., e as 10 cidades vizinhas estão usando
uma única barragem que deverá se exaurir em duas ou três_
semanas e, então, a água para beber terá de ser trazida de
uma distância de 140 quilõmetros. A água não chegará a um
custo viável. E o que é piOr, Sr. Senador, só mil pessoas
puderam ser aproveitadas nas frentes da seca, em uma cidade
de quase 40 mil habitantes. Realmente, o recrudescimento
dessa seca e a falta de água- até potável -deixa-nos extremamente pessimistas porque o que será da economia daquela
região sem safra e sem água para o uso humano e animal.
Por isso, entendo que é extremamente importante a colocação
de V. Ex~ e quero me solidarizar dizendo que estamos partindo
para a mais do que anormal seca nos seus piques cruciais;
estamos partindo realmente para uma calamidade das maiores
que assolou o nosso Nordeste nestes últimos séculos.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO - Sr. Presidente,
agradeço as informações do Senador Ney Suassuna, e as incor·
poro--ao meu pronunciamento.
Quero dizer que a seca, além da chamada indústria da
seca, que já virou notícia, lamentavelmente está vil-ando manchete policial. P.orque, no último fim de semana, no meu
Estado, segundo _os jornais do Ríó Grande do Norte, um
agricultor desesperado com a fome que tomava conta de sua
famllia terminou atirando na sua mulher, nos filhos e se suicidando.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, é esse o drá.ma que vive.
nossa região e as providências terão de ser tomadas com a
maior urgéncia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a p~lavra aõ Sr. Senador Jutahy Magalhães.
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OSR- JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)~ -Sr. ·presidente, Srs. Senadores, o
Presidente da República-sancionou no dia 20 do mês_ passado
a Lei n» 8.648, que obriga os filhos maiores e capazes a ajudar,
amparar, assistir e alimentar seus pais na velhice ·até- o final
de suas vidas.
A imprensa falada noticio ii õ- fato,
menCÍOnar o seu
autor, nosso colega, Senador Francisco Rollernberg. A imprensa escrita imediatamente se dispôs a criticar a lei e, comO
sempre, tentou desvalorizar uma inicia ti vã que·,- aJém de possuidora de incontestãvel c_onteúdo humanitário, trouxe ã população idosa benefícios imediatos.
_
·
·
·
De início, o prOjeto- dêlêi-cliegou·a ser co.qsiderado inó~
cuo, em virtude da disposição do Código CiVil, Que estabelece
a obrigatoriedade de prestação de alimentos,--recrproca~enfre
pais e filhos. Da mesma forma, a ConstituiÇão F'ederal determina, no art. 229, que: "Os filhOs maiofeS têm o devei- dé
ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade'".
Diante da legislação em vigor, alguns políticos,_ juristas
e comentaristas manifestaram-se ccintfáiiOs -à Lei, julgando-a,
a priori, desnecessária. No entanto, o Código Civil, escrito
há quase um século, faz referência genérica à o6ti_gatoríedadê
de prestação alimentícia, sem se referir especifíCameúte aos
genitore_s necessitados, nem cuidar dos aspectos constitucionais posteriormente estabelecidos, de ajuda e amparo aos
pais na velhice, carência ou enfermidade. A pensão alimentícia
é primordial, porém o bem-estar a que os idosos têm direito
é bem mais amplo e requer a partic-ip-ação tanto -da--fainflia
quanto do Estado e da sociedade.
Ao inserir o novo parágrafo no Código C.iViJ, essa lei
tocou em um assunto até então desconhecido pela maioria
da população brasileira. Conforme-tive oportunidade de esclarecer, ao relatar o Projeto de Lei do Senador Francisco Rollemberg, trata-se de "uma advertência permanente ao filho
ingrató, que muitas vezes deixa o pai à míniua,- carregando
o suplício do seu infortúnio pelos caminhos da mendicância,
ou pelos cantos dos. asilos, último refúgio para onde se encaminham as "so_bras" da sociedade".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, muito me admira encontrar, da parte de perso-nalidades notáveis, declarações contrárias a uma lei que visa, única e -~xclusivamente; pronlover
a justiça e resgatar a dignidade da velhice. -ESSes senhores
que se propõem a crHicar a lei sancionada, analisando~a apenas
superficialmente, teriam eles alguma vez na vida tido a oportunidade de visitar um asilo de velhos? Teriam conhecido de
perto _o abandono e a tristeza daqueles que passam seus últimos
dias inteá1ados nessas verdadeiras casas de recfusão, muitas
vezes transformadas em precários ambientes hospitalares? Teriam trocado algumas palavras·__com esses -v_~l~os rejeitados
que vivem quase vegetativarnente, limitando-se-a esperar peh
morte? Acredito que não. Acredito que desconheçam completamente a nossa realidade, embora essa matéria devesse fazer
parte da educação de todos os brasileiros.
Nos asilos, o quadro é desolador. Excluídos do convívio
social e familiar, os idosos são sujeitos ao abandono, à discriminação, às doenças crónico-vegetatiVas, ao- akoolismo, à foffie
a ao frio, que lhes arrebatam a vida antes dos 70, 60 e até_
mesmo 50 anos de idade.
Por maior que seja a fiscalização, ninguém pode avaliar
a amplitude exata dos abusos e maus tratos cometidos em
asilos_ ou casas de repouso. Mesmo quando há uma boa administração, faltam recursos, alimentos e cuidados médicos básicos.
-
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Estimativas revelam um número de idosos marginalizados
que se situam entre 5 a 10 milhões no Brasil. Nos abrigos,
asilos e instituições públicas semelhantes, existem três tipos
~~internos: os qu~ não têm família, os rej_eitados pelos parentes e os provenientes de famílias pobres. São poucos os que
não têm fam.üia. Os. mais numerosos são aqueles trazidos pelos
próprios familiares, que se desfazem do compromisso com
o velho ao interná-lo, esquecendo~o. Por incrível que possa
pãrecer, as visitas são mais freqüentes para Os de origem maishumilde. Quanto aos muito pobres, os mais carentes, dificilmente encontram lugar nos asilos, e acabam suas vidas mendigando pelas ruas, ao relento. É com esses últimos, que não
dispõem de qualquer tipo de abrigo ou consolo, que o Estado_
tem o seu maior compromisso.
Sr. Presidente, o amor dos filhos pelos pais, um princípio
religioso, moral e ético, torna-se fácil de ser seguido quando
existe saúde, dinheiro e tranqüilidade nas famílias. Infelizmente, o nobre sentimento se dilui e acaba quando esse pai
começa a dar trabalho ou despesa para o filho ingrato e egoísta.
A dis_criininação, o preconceito e o descrédito começam dentro
da própria família, que vê o idoso como um ser improdutivo
e incapaz de tomar decisôes. Para não ser incomodada, a
família permite até que ele se torne dependente de sedativos,
hipnóticos ou -tranqüilizantes. No entanto, pesquisas revelam
que as pessoas idosas que desempenham alguma atividade
social produtiva - seja a- simples convivência com animais
de estimação ou com netos --:. apresentam menor incidência
de doenças e reduzem o consumo de medicamentos.
Isso não significa, contudo, que o velho deva,_ obrigatoriamente~ morar jUnto com seus familiares. Viver com a família nem sempre é a melhor opção para o idoso. Ao mesmo
tempo que protege, a família pode cercear a sua individualidade.
Quando podem escolher, muitos idosos preferem morar
sozinhos ou, no máximo, com pessoas da mesma geração.
O importante é que o velho se sinta valorizado e estimado
no convívio familiar. Isso requer ajuda, assistência e apoio
por parte da famma. Quas'e Sempre essa assistêncfã Inclui
o aspecto financeiro~ O que -não se justifica em hipótese alguma é o abandono, principalmente se os filhos podem oferecer
melhores condições de vida a seus pais, sem desfalque do
necessário aO seu-próprio sustentO; oU ·se esses país se despojaram de bens em favor da prole. Caso esse reconhecimento
não se dê espontaneamente, deve ser estabelecido em lei.
O Sr. Francisco Rollemberg - Perffiite-me V. Ex~ Um
aparte?
O SR- JUTAHY MAGALHÃES- Ouço V. Ex• com
p~zer.

O Sr. Francisco Rollemberg - Senador Jutahy Magalhães, compreenda a dificuldade que tenho neste instante em
interpelá-lo. V. Ex' fala de um projeto de minha autoria,
mas que é de V. Er também. Sabemos da dificuldade que
tivemos para vê-lo aprovado na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, da qual V. Ex' foi o Relator do võto
vencido, consolidando a possibilidade dessa aprovação, o que
ocorreu, por unanimidade, na Câmara dos Deputados. Veja,
Sr. Senador, quão estranho é o Brasil. Se fôssemos "pensar
com seriedade, perguntar-lhe-ia: por que a Lei Afonso Arinos? Mas foi preciso que Afonso Arinos de Mello Franco
fizesse uma lei que proibisse a discriminaÇão iadaf. É_ um
contra-senso, é o legislar sobre o óbvio-. Não se pOde -permitir
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Brasil. O nosso Código Civil, centenário, ~extre-mamente
vago na parte concernente à família. Embora contenha i-reei
procidade, o atendimento a parentes, é tão 'inespecífico que
nunca foi cumprido. Não conheço caso algum no Brasil em
que qualquer pessoa se sentisse ·na--ObrigaÇão de- p-agaf uma
·pensão a alguém que se identificasse como um parente distante. Entretanto, ·o que ·ocorre é um desam-or muito grande,
R

profundo, um desrespeito, até, pela velhice. V. Er sabe que
os velhos estão cada vez mais abandonados: nos asilos, pelos
filhos, pelas populações; as crianças- na.o- apr-encte:ffi- maiS- a

sequer respeitar as pessoas -idosas. Há P<?UCOS dias, preSenciei
um fato muito interesSante, em-visita a um asno: uma-pessoa
foi repreendida por estar ajudando uma ·senhora de idade
a se locomover de bengalas, enquanto outra se queixava de
terem tirado os seus óculos, sem os não consegue andar. Isso
a falta de cuidado. Perguntam-me, inclusive, o que me levou
a fazer um bis in idem desses, uma lei sobre outra que- já
existe. Sr. Senador, há longos anos exerço a profissão:de
médico. Encontrei, pela minha vida afora, núrrieror ínfinito
de pessoas idosas, vivendo em vilas de quartos, abandonadas,
às custas e aos cuidados de vizinhos, com filhos milionários,
de excelentes condições financeirils, corria meus colegas :m-é'dicos, como um empresáriO de transporte· em Sergipe, que se
negavam a reconhecer-lhes a paternidade. _Notei, incluSive;
que, quando um dos pais é negro e· o filho é ~orez10_ clarq,
e enriquece honestamente, esse cidadão não quer saber ~~~s
do pai. Se a origem do pai é modeStã, Se ele_ foi tini sapa~eiro,
um marceneiro ou um camelô, também_ o- Iil&o;_ empresário,
doutor, não-se interessa. Senador Jutahy Magalhà-es,-algims
sociólogos disseram que o meu projeto não téía~vãlia e g~e
a minha intenção enl tumultu-ar, ao -tíia_r_d-0 .EStado Obl-lga~ão
que tem em uma das áreas críticas, ou seja, pi-estar assiStêllcia
aos idosos. Mas sabe V. Ex~ que o que cabe ao_ Estado e
o que ele cumpre é dar a um velho, no fim do- mês, um
salário nlíriimo e remédios da CEME, quaõdo ·existém: j:>OrcjUe
agora estão faltando no Brasil inteíro. Há fioucós dias, inclusive, vim de um hospital-referência, no lneu EStado, onde
estavam morrendo crianças de meningite· pOr·fa1ta de antibióticos. Além do mais; não sei de nenhum Estado tão protetor
que possa dar afeto, carinho, cuidado a idosos que. por exempio, passam semanas sem tomar um banho, sem pentear os
cabelos, sem escovar· os dentes, sem ter alguém para lhes
dar bom-dia. E, ínfelizmente, as críticas ocorrem. Um jornal
de ontem trouxe uma crítica deliciosa de um eminente advogado, ex-membro desta Casa, juríSra=e_fii'éfifó;quase qu~_pas
sando um atestado de incompetência aôúiUvogados do Brasil,
que acharam que a lei foi interessante, pOis; se o problema
já existia, eles não conseguiram, dentro ~a sua sabedoria,
encontrar a satda. A questão é, Sr. Sen3d0r, que, aprovada
a lei, aí estão os fatos concretos: começãrallr a -aparecér pais
desprotegidos, alguns começaram ·com ações-~ outros procuraram conversar para encontrar uma solução amigável. O ido.:.
sos, em tendo essa lei, que é apenas um inciso- a um artigo,
não foi necessário modificar o restante, sentiraffi-se seguros,
protegidos, porque lá está escrito: " .... Os seus pais, na velhice". Essa lei vai impedir, Sr. Senador, q·ue -esse draina do
abandono possa continuar crescendo. A minha esperança é
que involua e não ocorra m<iis. O Brasil tem problemas tão
grandes, como os dos meninos de rua ~e eu me lembro
bem desse problema, porque fui relator do Código da Juventude e da Adolescência, aqui rio SenadO, qúe", poSteriormente,
veio modificado da Câmara, quando então não tive qualquer
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ingeréncia, as modifica9ão mlo. fo!am min~aS. -PriOSupado_Com· isso, fiz o Estatuto dõ Idoso, para tentar protegê-lo,
sabem por quê? Porque Brasília me ensinou que já estanios
tendo os velhos de rua. E quem duvida e quiser ver é só"
ir à Asa Norte, nas entradas, nas saídas, nas galerias, onde
houver lugar, há um velhinho abandonado, um velho de rua.
Portanto, Sr. Senador, acredito que quando lancei a idéia,
e V. Ex• teve a coragem ·de acolhê-la e defendê-la como o
fez na Comissão, creio que agimos bem, eu, V. Ex• o Senhor
Presidente da República, ao sancioná-la. O tempo dirá o que
essa lei será capaz de produzir. Posso assegurar que os velhinhos do Brasil começaram a se sentir mais protegidos, possuidores daquilo que eles já não sabiam que existia- a dignidade
humana. Restauramos, com ess_e projeto, a dignidade à vida
daqueles que chegaram à idade provecta. Congratulo-me com
V. Ex~ pelo discurso que faz, pois sei que V. Ex~ viveu, como
eu, esse problema, mas compreenda a dificuldade em interpelá-lo~ sendo eu também um dos autores desse projeto.

e

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Senador Francisco
Rollemberg, estou agui principalmente para fazer justiça ao
autor desse projeto. E normal, é humano, é natural, principalmente num País como o nosso, não se dar o devido valor
às idéias e aos projetas de origem parlamentar. Se o projeto
não vier do Executivo. não presta, não serve, não deve ser
aprovado.
O Sr. Francisco Rollemberg - V. Ex• tem uma larga
experiênCia nisso, batalhador que foi do Código do Consumidor, que deveria ter sido chamado "Lei Jutahy Magalhães"
~ o que não ocorreu e bem pouca gente __sabe disso,
porque faltou, à época, alguém que fizesse o que V. Ex~
está fazendo agora, com relação ao projeto de seu amigo.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Senador Francisco
R..ollemberg, voltando ao projeto de sua autoria, diria queV. Ex~, hoje, pode Se sentir muito feliz com sua iniciãtiva;mesmo apesar de alguns o acharem desnecessário, sendo motivo de risos por parte de alguns. Mas, com certeza, V. Ex•
deve sentir uma grande satisfação íntima, ao verificar que
alguns fatos concretos já ocorreram após a sanção da lei.
Por exemplo, alguns pais estão requerendo seus direitos na
Justiça, graças a essa lei. Há os que consideram que o Código
Civil ou a Constituição já diziam tudo sobre a matéria, mas
Y. Ex~ sabe que, pelo menos os que agora buscam seus direitos, __
através_ da invocação d_essa lei, não sabiam que podiarri, ou _
não tinham como recorrer à Justiça através da legislação então
em vigor.
Esta satisfação, V. Ex~ já tem: poder dizer que atendeu
às pretensões e aos direitos daqueles que estavam abandonados.
N3o vou citar nomes, mas rio meu EStado conheço senhoras e casais idosos que transferiram seUs bens para os filhos
~ nem cito _os c_asos de pessoas pobres que, por qualquer
ral:ão, se livram dos pais. Refiro-me a pessoas que tinham
posses, bens, fazendas, apartamentos, casas e distribuindo
seus bens aos aos seus filhos, voltando- e, agora, na velhice,
estão abandonados, tendo que viver às custas de favores de
terceiros.
Na minha terra, conheço não um, mas alguns casos deste
tipo: famílias que já foram abastadas e, hOJe, vivem às custas
de favores, pois oS filhos receberam os bens da fami1ia e
se esqueceram de seus pais. Onde está a lei anterior que
ga;antia os direitos dos pais?
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Por isSo, Sr. PreSidente, é fácil rir, é fáCil critiCar, é fácil

indignar-se, às vezes até quaiido se faz alguma coisa de útil
por alguém, mas temos que continuar a fazer, buscando realizar alguma coisa de útil, em benefício de um- segmento da
sociedade, seja ele pequeno ou grande_. No momento em que
pudermos salvar a dignidade de uma pessoa, teremos cumprido com a nossa obrigação.
O Sr. Wilson Martins- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pois não, corn todo
o prazer, Senador Wilson Martins.
O Sr. Wilson Martins- V. Ex• fala úespeito da pensão
alimentar devida pelos filhos aos seus progefiitoies e invoca
um projeto de autoria do riobre Senador, nossO colega, Ffancisco Rollemberg. Tive oportl.iilidade, como membro da Comissão de Constituição, Justiça ·e Cidadanfit, de ielatar eSs-e
projeto e dele não tomei mais conhecimento até" que" li, se·
não me engano ontem ou anteontem, no Jornal do Brasil,
um artigo de autoria do nobre Ministro PaulO Brossard focalizando ·o assunto. S. Ex• dizia o· que eu já havia dito como
Relator ·do projeto na Comissão, Que se piócúiàVã- fixar em·
lei o que já estava estatuído. O nobre Senador Fi-ã.ndsco
Rollemberg - cujo talento e experiência política rião -me
canso de admirar- tem recebido de mim, na Comissão de
ConstitUição Justiça e Cidadania, votos sempre- faVói-áVeis: ~
Contudo, discordei daquele projeto do qual era Relator e
que me parece ser o mesmo sobre o qual V. E~ fala neste
instante. Estava realmente estatuído no Código CiVil, proinul~
gado em 1916, que os familiares, os mais próximOS~ são· obiiga~
dos a alimentar aqueles que não tem possibilidade de susten~
tar-se. O que se procurava fazer nes-Se projeto já esúiVã éStã.:tuído, repito, e não havia por que repetir-se, ainda que sob
a argumentação de "ques". Temos que_relembrar obrigações
esquecidas no corpo dos códigos. Serii einbargo do brilho
com que V. Ex* sustenta ponto de vista contrário - e recordo~me, inclusive, de que V. Ex• votOu contra ·o meu relatório
na Comissão de Constituição, JUstiÇa:· e Cidadaõ.ia.....:.... , iriantenho a posição ali assumida. Eu, de quando em vez, perguntava
ao meu querido companheiro, Senador Francisco Rollemberg,
como tinha sido tratado seu projeto na Coiriissão -de Justiça
da Câmara dos Deputados, porque estava convencido de que
a Comissão do Senado falhara quando da discussão e aprovação do parecer d_o nobre companheiro. Não podemos repetir
leis já- aprovadas pelo Congresso Nacional, promulgadas e
em vigor. É um erro, por não as autoridades o que determina
a lei, estarmos a martelar no mesmo tema, estarmos a fazer
camadas sobre camadas da mesma regra social obrigatória.
Perfilho a opinião do nobre Ministro do Supremo Tribunal
Federal, Paulo Brossard. Entendo que o artigo que estampou
nas c_olunas do Jornal do Brasil é irrepreensível, e creio que
a posição que adotei na ComiSSão de Constituição, Justiça
e Cidadania naquela data, quando discordei do projeto que
foi depois aprovado, contra o voto de V. Ext, andei bem,
e andei de acordo com os ditames do Difc!ito e da Justiça.
Eram essas as palavras que queria pronunciar, neste irisiante,
em aparte ao discurso de V. Ex~, uma vez que isto realmente
constittifa minha linha de pensamento. Muito obrigado.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Eu é que agradeço
a V. Ex.. , Senador Wilson Martins-. E ve]â" a niiriha ousadia
ao discordar de V. Ex•, apesar do respeito que lhe dedico.
Porém, minha consciériciã eStá trã.nqüila, porqu-e a maioria
7
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da Comissão me acorripairhou nessa ousadia e resolvemos
apoiar o projeto apresentado pelo Senador Francisco Rollemberg.
E vejo que minha ousadia foi muito maior do que pensava, porque eu não tinha conhecimento do artigo de autoria
do ex-Senador Paulo Brossard, hoje Ministro do Supreino
Tribunal Federal, por quem tenho profunda admiração e res~
peito. Discordo de V. Ex\ poi-(Jue_entendo que o dispositivo
do Código Civil é genérico: Talvez um bom advogado, tendo
conhecimento da causa, possa até interpretar bem o que está
no Código Civil. Mas os que necessitam mãis dessa ajuda
legal e que, lendo, podem interpretar facilmente aquilo que
está expresso na lei, esses, pelo menos, foram beneficiados
pela lei que tramitou nas duas Casas do Congresso Nacional
e foi sancionada pelo Senhor Presidente da República.
Se tive a oUsadia de discord-ar de V. Ex~. é porque, além
do aspecto legal, também tive uma preocupação muito grande
com o aspecto sOciaL Como estaV-a âiZendo ao Senador Fran~
ciscó Rollemberg, respondendo ao aparte com o qual S. Ex'
m~ honrou, pelo menos iSso ele já traz trazer como galardão
de sua atuação parlamentar: aqueles que já puderam começar
a s_e be_neficiar da lei, de sua autoria, que foi aprovada pelo
Congresso Nacional. No momento _em que consegue Levar
um direito a -ãiguém, o aUtor do pl-ojeto que o__ d~finiu pode
fica"r satisfeito, porque alguma coisa de útil foi feita através
da ação parlamentar.
Por essa razão -digo, criffio na-quele dfã, que l3._inent0 dis~
cardar de V. Ex~ V. Ex~ mantém uma posição, e -eu também
m.anÚ:nho a minha posição. Graças a Deus, neste_caso·a minha
PQsição foi Vitoriosa.
- ·
·
~
T

O Sr. Ney Suassuna- Permite V. Er um aparte?

O SR. JUTÀHY MAGALHÃES - Corn prazer ouço V.
Ex~

O Sr. Ney Suassuna- Quero congratÚlar~me com o pai
da lei e com o Relator, porque acredito que foi algo extremamente útil. À medida que a sociedade vai ficando complexa,
as leis precisam ser aplimoradas. Acontece o·mesmo no caso
de uma doença. Se se trata apenas de uma dor de cabeça,
toma-se uma aspirina; se é maiS do que isso e dura mais
do que devia, é preciso buscar um médico e procurar uma
medicina mais efetiva, mais específica. Lamentavelmente, a
lei existia mas estava- inadequada: era a aspirina genérica.
Foi preciso haver uma medicação mais forte; e ela vei_o. Para
isso, nós, legisladores, estamos aqui. Para, exatamente, ir
adequando a legislação às mutações do tecido social e da
problemática, em geral, de um mundo que cada vez é mais
complexo. Foi um benefício principalmente para os que, como
nós, ficando mais velhos, mas ...
O SR. JUTAHAY MAGALHÃES- V. Ex• é muito jovem. Eu, por· exemplo, faço questão de dizer, na hora de
embarcar em avião, que sou idoso, e vou na frente.
O ~r. Ney Suassuna - Mas acho que não foi só para
os que estão um pouco mais velhos, que já dobraram o Cabo
da Boa EsperanÇa. Esta é uma preocupação com toda a nacio- _
nalidade, porque toda ela, um dia, será velha. Congratulo
e parabenizo os dois. Parabénsl Este é o papel do legislador,
adequar a legislação, mesmo a existente, à situação mais com..;
plexa dos dias de hoje. Obrigado.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex•,
Senador Ney Suassuna.
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mentar a legislaç-ão, não pela quantidade de pais que começaram a ser sõCorridos porque ameaçaram ir -à Justiça. mas
pela quantidade de filhos que estão correndo aos asilos para
retirar seus pais e devolvê-los ao lar, diante da iminência
do _escândalo, o que é um opróbrio. A assistência ao pai é
uma lei natural. Honrar pai e mãe é um dos Dez MandamenJos
da Lei Judaica ou Cristã. No velho catecismo romano- no_
m_e_u tempo, tínhamos que aprender o catecismo romano para
fazer a primeira comunhão, -há um dos pecados que, pela
sua gravidade, sobe aos Céus e pede a Deus vingança: é a
não-assistência aos pais desamparados. Lembro-me que vinha
a exp1iCclção: é um pecado_ tão grave que até Deus, na Sua
Justiça Absoluta, sente vontade de se vingar sobre o filho
que não dá assistência a seu paL Ora, é uma pena que se
deva fa_zer isso por lei, mas é bom que haja um Congresso
que faça disso uma lei. E o Presidente Itamar Franco, ao
sancioná-la, mostrou mais uma característica do seu Governo:
a preocupação com os aposentados brasileiros, com os velhinhos brasileiros. A atuação do Presidente Itamar Franco e
do_Ministro Antônio Britto, nesse setór, merecem um acolhimentQ da sociedade brasileira. E, dentro _dessa linha, o Presidente foi rápido ao sancionar essa lei, ao direcionar a sociedade
brasileira para ver que, apesar de o Brasil ser um país de
jovenS, temos que nos preocupar com o Verdadeiro património
des_~e País: aqueles homens que, passado o seu tempo de
trabalho, têm ainda uma grande herança em exemplos para
dar à Nação. O G.overno tem se preocupado com isso, e
um aspecto muito positivo do Presidente Itamar Franco é
a humana preocupação corri ós homens da terceira idade,
caracterizada pela rápida sanção ao projeto de autoria do
Senador Francisco Rollemberg. A lembrança de V. Ex~, nesta
segunda-feira, é oportuna, e o Brasil deve debruçar-se em
atenção a esses homens que são, na verdade, o grande património do País.

O Sr. Francisco Rollemberg- Emi11ente Senador Jutahy
Magalhães, o que ocorreu,-quando da apresentação do meu
projeto, não foi a pretensão_~~ trazer algo inovado_)\,_ que
não existisse no Direito PositiVo brasileiro. O que quis faZer
- como bem disse agora o emjn_ente Se~a.<;lO:t':N. ey Su~suna
-forfom3.respecífico, fàzer CoD.starno Código -Civil brasileiro
o nome "pais", porque ''parentes" é uma coisa relaiivamérite-vaga - e o próprio Brizola, em certa ocasião,- defendendo-se
politicamente, dizia que "Cunhãdo" não erã "parente". EntãO,
o parentesco hoje está sendo muito re~trito, Tínhamos um~
deferência muito grande com os -primos-de segundo, de terceiro e de quarto graus. Hoje, quando alguém não é parente
carnal, ninguém olha mais, já -não é tão ''parente". Então,
o meu propósito foi, não O de inov~r, mas de fiX~r- algo que
já existia, em termos cOnc-retos, eque a lei não pudesse tergiversar. Para que não fosse preciso um ad~9gadomuito inteligente para afirmar que a lei cOntinha o- preceito, e outro
para dizer que não era bem assim, pois, enquanto brigassem
na Justiça, o velhinho morreria. Ag6ra, n-ão. Está_ especificado. É evidente que a inteligência e a cultura do eminente
Senador Wilson Martins, meu velho e_ querido amigo, é, por
mim e por esta Casa, admirada. Diverginiós D.~esse ponto,
porque acredito que, com á ~volução dos tempos e com a
evolução social que estamos vivendo, quem não fizer leis altamente específicas - que â.igarit claramente o que se quer
-deixando-as para a interpretação jurídica, não terá a agilidade necessária. Os fatos não ocorrerão ....::.. usando o termo
latino- in opportuno tempore, oportup.amente, se conta_!em
unicamente coin a interpretação jurídlC3.. S. Ex~, o Senador
Wilson Martins, não deixa-de ter uma certa razão, olhando-se
por sua ótica. Mas nós, que olhamos o momento atual por
O. SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex•,
uma lente de aumento, fomos obrigados a fazer a lei que
Senador GerSon Cãmaia. Poderia cfizer que V. Ex~ _quase
af está. Os resultados são positivos: os velhinhos, com o Códi-daVa um ponto Iirial. ao ni~-u pronunciamento-, em razão da
go Civil de tanto tempo,- nunca procurara-m õS sétis_ direitos
querido ara os que estão - e a Constituição também ti-ata - d.insidade do seu aparte. Mas ainda terei que continuar.
desse assunto - , mas, com essa lei, começara~ a procurar.
O Sr. Odacir Soares -V. Er me permite um aparte'?
Era preciso que existisse algo tão específico que não deixasse
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Coin prazer ouço V.
dúvida àqueles que dessa lei necessitassem.
Ex~, Senador Odacir Soares.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a interpreO Sr. Odacir Soares- Agradeço, Senador Jutahy Magatação e a explicação de V. EX' que, mais uma vez, manifesta
lhães. Penso que, a partir da modernização, ou da atualização
um ponto de vista semelhante ao meu.
desse dispositivo legal já existente, com o projeto do eminente
Senador Fr3ncisco Rollemberg, temos de rezar para que as
O Sr. Gerson Camata- Permite-me V. Er uni aparte?
ações não se acumulem em nossos tribunais, visto q~e. a _lei
O SR. JUTAHY MAGALHÃES
Ouço V. Ex' com
é feita para que, podendo ser acionada pelos seus benefictános
prazer.
diretos tenha resultados imediatos e ·concretos. Acho q~e.
neste ~emento o fato fundamental para a sociedade brasileira
O Sr. Gerson CJ;~,mata- Senador Jutahy_Magalhães, é
é que- estamos discutindo uma questão desse tipo de maneira
muito oportuna a lembraf!_Ça que V. Ex~ traz ao Plenário.
não emocional. Uma questão-dessa natureza, há tempos, poO Senador Francisco Rollemberg tem-se dest~ç_ado aqui no
deria constrangei- a própria sociedade brasileira quanto à sua
Senado- eu já disse ísso mais de uma vez- por sua preocudiscussão, mas hoje, eu dii"ia, ela já se faz de maneira rotineira
pação com o ser humano. Eu observo seus discursos, os projee normal. Na medida em que a sociedade começa a enfrentar
tes que apresenta. S. Ex~ se preocupa, é claro, com a rodovia,
uma questão desse tipo, ou seja, o abandono dos mais ~elh9s
com a ponte, com a obra, mas seus projetas têm sempre
por aqueles que tém a obrigação de. mantê-l~s -:- obngaçao
um toque, uma preocupação muito profunda cdm o ser humano mínimo moral, além de legal - 1sso conshtUI um grande
no. A longa vida de médico, dedicada humanitariamente à
avanço na sociedade brasileira. A decorrência do_avan~o dessa
sua profissão, esculpiu-lhe esse caráter de dedicação ao brasidiscussãO e de _se admiti-la sem traumas e constrangimentos
leiro, ao cidadão, ao ser humano. E esse projeto consagra,
será fazer com que aqueles que têm a obrigação de prestar
mais uma vez, a visão que tenho da _atuação do Senador Franassistência aos seus pais o façam de maneira natural. E é
cisco Rollemberg. Maravilhoso no seu aspecto de comple-o
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isso,_ a meu ver, o que pretende a lei já -existente - o dispo-

sitivo do Código Civil - e, agora_, o projeto sanciOnado,
do Senador Francisco Rollemberg, que tem exatarnente o
objetivo de fazer com que a- assistência' seja um fato natural
e corriqueiro. Penso que a discussão que V. Er traz ao Senado
Federal tem também esse mérito de tornar natural o debate
do problema. de tornar natural a prestação da assistência
aos-mais velhos por aqueles que têm a responsabilidade de
fazê-lo. Não quero aqui estabelecer qualquer discussão sobre
a necessidade do projeto do Senador Rollemberg ou da modernização da lei; acho que, a partir do momento em que temos
a lei e os dispositivos legais atualizados, cumpre-nos, a todos
nós, apelar ao Poder JudiciáriO para que ações desse_- tipo
tenham tramitação sumária; que não se acurrillf6ril" nos_escaninhos dos foruns deste País, porque como V. Ex~ acabou de
dizer- , se essas ações se acumularem, quando as sentenças
saírem, os beneficiários já nãO Poderão mais Usufruir do benefício dessa lei. Meus cumprimentos a V. Ex~
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço também
a V. Ex~ pelo aparte que me concedeu e com que honrou
neste meu pronunciamentO. Realriteiite- úrii)orta-; mais do que
tudo, o objetivo a S~r alcançado pelo projeto apres_entado
pelo Senador Francisco Rollemberg. Sei que os doutos têm urna interP~etação fácil daQuilo
que está nO: Código Civil; doutos, como o meu querido companheiro Wilson Martins - por quem tenho o _maior respeito;
como o ex-Senador Paulo Brossard- hoje, Ministro do Supremo Tribunal, que podem facilmente interpretar a lei. Mas
!lÍ é cjlie está: quã:ndo se tem necessidade d~ interpretação,
às vezes, pode-se chegar à uma injustiça._
_
Recordo muito bem, quando_cornecei minha vida pública,
de um problema no qual tive de buscar_ a opinião de vários
juristas, a respeito de um artigo da Constituição-_- Obtive pareceres do ex-Ministro e ilustre Deputado Aliomar Baleeiro,
do Professor Orlando Gomes, de Nehemias Gueiros. Ftii procurar também a opinião de Prado Kelly e Ivo DAquíno-, que
haviam redigido aquele artigo da Constiü.iíção- era a-constituição de 46, A interpretação deles foi coincidente com a
opinião de Alíomar Baleeiro, de Orlando Gomes, mas muitos
outros iç.terpretaram de maneira completamente oposta, porque não era uma redação que evitasSe essa-iriterpret3ç-ão pessoal. E é o que acõnti::ce quase sempre; -Se não fosse assim,'
não haveria necessidade de se buscar o--apoio dos -doutos para
interpretar a lei.
No caso específico desta lei, penso que a interpretação
não é necessária, pois está bem objetiva, devido ao Projeto
do Senador Francisco Rollemberg. Mas, como disse, o principal é o objetivo que ele buscou, e este está sendo alcançado.
Continuo, Sr. Presidente, para concluir:
Surgem, igualmente~ críticas à Lei n9 8.648/93, no sentido
de que estariam sendo transferidas para Os filhos atribuições
específicas do Estado. É certo que o _Estado tem_ o dever
constitucional de assistir aos carentes, porém atribuir ao Estado a assistência a toda população idosa do País é, no mínimo,
uma política paternalista que não pode e não deve mais ser
estimulada entre nós. Ass.umir a educação de to_das as crianças
e prover o· sustento de todos os velhos é tarefa inconcebível,
imposSível de ser executada pelo Estado, por mais rico e desenvolvido que o País venha a ser. Quando os mais jovens que podem fazé-lo, exatamente pelo que receberam de seus
pais- recusam-se a cuidar dos seus velhos, criam dificuldades
para que o Estado possa assistir aos verdadeiramente necessi-
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tados.· É uma injustiça social que precisa ser-corrigida. Que
c~~a um assuma a sua parte, é o que se pretende.
_
Sr. Presidente, o Ministério do Bem-Estar Social, através
da Secretaria de Promoção Humana_. conce.beu. um amplo
programa de assistênCia aos -idosqs,__ í_ó.feUJ:_mente _não divulgado. No caso presente, o que busco com este pronunciamento
é fazer justiça ao aUtor da Lei n98.648, o nosso colega Senador
Francisco Rollemberg, já que, ao divulgarem a lei, tem sido
omitido o nome do seu autor, ou, então, atribuem a iniciativa
ao ·Poder ExeéutTvo. LamentaVelmente, ainda não despertamos para a POsSibilidade de informa~ sem cair no sensacionalismo, na visãç)pessimista, nég.ativa e destrutiVa dos fatOs.
QtJ.~ndo anotas~ refere ao Poder Legíslativo, então, o ataque
é: quase sistetri.ático, A população brasileira está come_çando
a s_e cansar des~~ tónica manii:p:idsia, -que- iilsiste em anular
todo o bem e realçar todo o mal existente na sociedade e
nas instituiçõeS Públicas nacioitais.
A Lei n9 8.648 surtiu efeito imediato junto à população
bra~ileira. :Oe .todos os cantos do País, chegam-nos notícias
d~ pais e mães abandonadas que estão recorrendo -à. Justiça,
para fazer prevalecer seus direitos a um final de vida mais
digno. Logo, a _iniciativa- do ~enad.o.r Francisco Rollemberg
não foi vã, e isso nos traz imensa satisfação. A lei náo se
móStrou desnecessária - como afirmam alguns - , pois, se
havia dispositivos legais anteriores, estes não estavam sendo
cumpridos. Ao reforçar o dispositivo do Código Civil, ampliando-o e individualizando sua extensão, a Lei n~ 8.648 prestou inestimável serviço na defesa dos direitos humanos, promovendo a justiça, em perfeita ConSóriância com o texto cOnstitucional.
Sr. Presidente, o Br3.sil ainda vive o mito-da juventude
e não reconhe_ce seu envelhecimento, embora os idosos representem 7% da população brasileira: Conti:'ãriatnetlte às im-pressões transmitidas por muitos cientistas sociais~ de que
a velhice é_ um período de depressão, saúde combalida, rejeição, miséria, Solidão e perda, nos Estados Unidos apenas
5% dos habitantes com mais de 65 anos estão internados
em instituições. Os outros 95%- perniánecem relativamente
independentes, em suas própriaS comUOidades.
No campo·económico, os idosos temem a dependência,
com todas as iinplicações deste fato sobre'a falta de liberdade.
Do ponto de vista da saúde, o adulto da terceira idade também
precisa de atenção especial, umas vez que, durailte o processo
de desgaste psicológico, os problemas são mais de caráter
psíquico do que biológico, Mas é no contexto social e familiar
que o idoso assume a participação ativa indispensável à- sua
integração e neéessária pára o combate à natural tendência
ao isolamento~ Assim corno as crianças- predSim dos pais
para se desenvolverem, os velhos precisam de seus filhos para
manterem um mínimo de saúde física, pSíquica e mental que
se traduza em um final de vida mais feliz. As atividades comunitárias são impOrtantes, porém não substituem o papel da
família, que, por sua vez, não se confunde com a função
do Estado.
Finalizando, Sr. Presidente, relembro Simone de Bouvoir, em seu ensaio A Velhice, onde a escritora nos apresenta
as três alternativas existenciais irrefutáveís: "Na vida, ou se
morre de doença prematura, ou_ vítima de acidente, ou se
envelhece". Não há como escapar desse destino. Resta-nos,
apenas, enfrentar, com um mínimo de dignidade, nossa condição humana. Para isso, faz-se necessário aperfeiçoar, sempre,
a legislação em favor dos idosos, mesmo porque estaremos.
o
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assegurando nosso próprio futuro e mostrando aos jovens
uma realidade que, exatamente por estarem no gozo da juven~
tude, eles preferem não enxergar.
_
_ _
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bei:nf)
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ita;em razão da ausência do Poder do Estado, e do esvazia~
menta da presença das Forças Armadas na Fronteira imposto
pelo Goyerno Collor, está levando ~gma explosão social de
graves consequências; e
VI - a falta de conhecimentos suficientes por parte da
N:ição, ·que não atentou- ainda para a importância estratégica
de Roraima, está condUzindo o Brasil ao risco de perder o
controle total sobre um dos pedaços mais ricos do seu território.

· Diarite âeSSe quadro, o P-ovo de-R.ofãima, sentinela da
fronteira, dispOsto a manter a qualquer cusio a unidade do
seu território e_ da própria Nação em si, representado pelos
seus mais legítimos segmentos organizados, apela ao Excelentíssimó.Senhor Presidente da República, Doutor Itamar Franco, para que, de imediato, e nas formas legais de que disponha,
OSR. PRESIDENTE (Cliagas Rodrigues): A Presidência
determine:
_
comunica que o Governador do Estado de Rorainia e outras
a) o reestudo das demarcações já realizadas e daquelas
autoridades encaminharam ao Presidente desta Casa, Senador
a serem promovidas, primordial para que se permita um levanHumberto Lucena, cópia da "Carta de Roraima", que foca-tamen_to completo que si!Ya de _subsípiq a Projeto de Lei _a
liza. entre outros assuntos, a questão da demarcação das terras
ser enviado ao Congresso Nacional, consultados os poderes
indígenas naquele Estado,_bem como a co_nstruç_ão de ínfra-es~- constituídos do Estado e 0:~ órgãos ~ederais conforme dispõe
tru~ura b_á~ica para a a_gricult~r':l ~ a implantaçlio d:. pro}etos
a Constituição Federal;
assistenciais às comumdades rnd1genas com vistas, mclusive,
b) o procedimento de estudos sócio-económicoS das ái-eas
à manutenção da Unidade Nacional.
indígenas já demarcadas ou a demarcar, para que pasSá se"rvir
O documento vai à publicação.
.de base a projetos agropecuárióS _e de extrativismo vegetal
É O SEGUINTE O DOCUMENTO RECEBIDO:
e mineral ordenados que viabilizem o desenvolvimento do
Estado;
CARTA DE-RORAIMA
c) a adoção de critérios de demarcação que levem_ em
cotitã o parcelamentO das áreas, ..Il"l:edida fundam.~ntal l'ara
Mescla histórica de heróicos pioneiros, m'igrantes ori'uhque não venha ser inteirompido o processo de _miscigenação
dos de todos os_ Estados do País, e de natiVos· de várias tribos
e íritegrã.ÇãO das comunidades- índias e não índias;
· _
q~e habitam o Extremo-N<?~~~- da Amazónia, fator gera~or
·d) alocação de recurso~ suficientes para que as FO~!Ça:S--
de uma interação pacífica, o- Povo de Rorairria; defensor inArmadas, dotadas de poder de polícia, possam ampliar sua
transigente do sentimento de brasilidade, alma da Nação, num
momento em que proliferam os moVime-tltós· separatisúts·, - presença e, assim_, _garantir a paz e a soberanfã nacional na
região;
ameaçadores da unidade nacional, esclarece à Pátria:
e) que todo e qualquer estudo visando adotar medidas
I - a demarcação exacerbada de terras indígenas, obedeque atinjam diretamente Roraima tenha a participação dos
cendo ao critério de áreas contínuas sem levar em conta -esru-_
segmentos organizados, d~ _clas~e políticã e dOs pOde-re? çonstidos sócio-económicos que defin-am su3 iiTIPO~iância- pa~~f ~
tuídos do Estado;
- _ __
convivência pacífica na regi~o, inter~o!llpé Uni processo- -de
f) o repasse de recursos para Roraima construir uma -in
miscigenação; base de formação da raça bra~ileira, portai:tto
fra-estrutura ade_quada, que p?ssibilite a modernização de su(! _
fenômeno comum no interior do País;
- -·
agropecuáiía e a ordenação do extrativismo vegetal e min~_ral,
I I - os índios estão sendo utilizados como massa de manobras_ para servir a grupos cujos interesses· áteritam Conti-3 -- gerando condições para o combate à miséria e ao isolamento
secular imposto à região;
a Pátria e seu Povo;
g) a implarltação de projetas de assistência efetiva à~
III- o Estadc. de Roraima, última fronteir~_3.gropecuárfa
comunidades indígenas, com a construção de habité_ii;Oes e _
e mineral do Brasil. com 239 mil quilôrrieti-Os-quadrados, já
equipamentOs sociais cilpá.zés de integrá-las aõ PrOcesso. Protem seu território quase todo interditado pe_la_ União, que
dutivo e, como conseqüência, melhorar a sua qualidade de
praticamente o reservou para áreas indígenas demarcadas ou
vida; e
pretendidas e reservas florestais e parques nacionaiS legalO-h) o asfaltamento das rodovias federais BR-174, ligando
mente intocáveis;
Manaus à fronteira com a Venezuela, e BR-401, investimentos
IV- a ameaça de expulsão dos fazeJ?.deiros, especifina prOdução de energia elét_riCa, fatores primordiais _para a
camente das áreas São Marcos e Raposa/Serra do Sol, terr:as
criação de um corredor de exportação e impoitaÇão entre_
que ocupam há várias gerações, alimenta- um -clima de tensão
a Aril.azônia e o Caribe.
que atinge também a maioria dos índios que, ao longo de
Roraima não pede mais do que alguns dos seus direitos
décadas, vêm passando por um natural proc~sso de acult!,lcomo unidade federada. Se receber o que pede, terá condições
ração, no qual a miscigcnaçã9-é elementq Q!incipal para a
plenas de caminhar rumo a um desenvolvimento produtivo
integração pacífica e ordeira desses povos à so.ciedade envole pacífico, transformando-se numa terra onde todos possam
vente;
·
almejar uma vida melhor. Se nada receber, corre o risco de
V --a situação conturbadora criada pela ação livre de
ter que continüar Se submetendo às ações externas cujos resulentidades não governa:qtentais, que interferem r-adiCalmente
tados podem ser a inviabilização do Estado e o sepultaÍnento,
na questão, pregando a criação de um territór_io independente,
por parte de sua gente, mesmo contra a sua vontade, do.'
que i:õ.clui partes do Amazonas. Roraima, Venezuela _e Guia-
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§ 29 A cada dois anos, após deferido o requerimento
sentimento de patriotismo que vem cultivando durante tOda de concessãO do benefício, será eXígida do benefidário a Coni-a sua história, E em razã-o desse ci.bandono, Roraima deixará,
provação documental de que permanece e-nquadrado nas discom certeza, de ser BrasiL
posições do arL 2•
Relação das Autoridades
Art. 39 O benefício à que se refere o art. 1~ sei-á"Cus-teadO.
Dr. Ottomat de Souza Pinto (Governador de Roraima)
pelo Instituto Nacional do Seguro Social, mediante requeri-Deputado Airton Antonio Soligo (Presidente da Ale) mento do interessado ou, se incapaz, do seu -representante
Deputado Almir Moraes Sá- Deputado Antonio Evangelista
legal.
Sobrinho - Deputado. Célio Wanderley - Deputada Eulina
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação
Vieira- Deputado Evónio Pinheiro de Menezes- Deputado
·
e será regulamentada em 90 (noventa) dias.
Flávio dos Santos Chaves - Deputado Frailcisco de Sales
Art. 5<? Revoga~--:se as dísposições em contrário.
Guerra NetO -Deputado Herbson Jairo Ribeiro- Bantim Deputado Iradilson Sampaio- Deputado Jeil Valéria- DeJustificação
putado João Alves de Oliveira - DeputadÕ Luíz Afonso
O presente projeto visa a regulamentar o inciso V do
Faccio -Deputada Noémia Bastos Amazonas - Deputado
artigo 203 da Constituição Federal, ao e-stabeiecer os critérios
José Maria Gomes Carneiro -Deputada Odete Irene Dominpara a concessão de_ um legítimo bene_fício aos idosos e aos
gues - Deputado Otoniel Ferreira de Souza - Deputado
po~adores d.e. deficiência, deSde que não possuam- meios pesPaulo Sérgio Ferreira Mota -Deputado Ramiro José Teixeira
soais ou famlltares de se manter, dentro de um mínimo padrão
e Silva -Deputado Renan Bekel Pacheco -Deputada Rosa
de dignidade.
de Almeida Rodrigues - Deputado Vera Regina Guedes
Projeto de lei de minha ãutoria, relatívo à obrigatoriedade
da Silveira -Deputado Édio Vieira Lopes- Deputado Rode amparo aos pais carentes pelos filhos, após acolhimento
dolfo de Oliveira Braga -Senadora Marluce Moreira Pinto
favorável pelas duas Casas Legislativas, logrou recentemente
-Senador Césai Dias.....:..... Senador João Frã.nça- :Peputado
transformar-se na Lei n9 8.648, mediante sanção do Presidente
Federal Francisco de Assis Rodrigues - Deputado Fe~eral
da República. Seu texto estabelece um vínculo reverso de
Luciano de Castro- Deputado Federal Marcelo Luz -Dedependência legal entre uns e outros, voltado tanto a atender
putado Rubem Bento- Deputado Federal Avenir Rosaa um arraigado ditame cultural do povo brasileiro, avesso
Deputado Júlio Cabral -'Deputado Federal João Batista
ao abandono inclusive material dos que se encontram na velhiFagundes - Deputado Federal Alceste Almeida - Teresa
ce, quanto a constranger a própria ConsCiê-ncia filial desprovida
Jucá (Prefeita de Boa Vista) - Gelb Pereira (Prefeito de
de um mínimo de reconhecimento em relação à dedicação
Normandia) - Sebastião Portela (Prefeito de Caracaral) e até mesmo ao sacrifício dos pais quando da criação dos
Urzenir da Rocha Freitas Filho (Vereador de Boa Vista) filhos.
Thaumaturgo Cesar Nascimento (Vereador de Boa Vista)- -Não há_ como negar ao ancião desprotegido pelo menos
Homero de Souza Cruz (Vereador de Boa Vista)- Geraldo
o direito âe ingresso nuffia Vidã. -e-m que imperem os mais
Moreira da Silva (Vereador de Boa Vista)_
elementares princípios de sobrevivência. É uma das conquistas
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Sobre a
que se pretende.
mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1<? Secretário.
Por outro lado, é às vezes deplorável o estado de igual
É lido o seguinte
desproteção por que passam deficíerites físicos e mentais, entregues à sua própria sorte-;-sem -meios pessoaís ou (<imiliares
PROJETO DE LEI DO-SENADO Ni 58, DE 1993
de provimento de sua manutenção. O resultado é a mendiConcede aos idosos e aos portitdol-es de deficiência - cânCia, a delinqüência de menores, a crülünalidade.
O projeto se destina a atender também a eles.
os benefícios previstos no inciso V do artigo 203 da
Nesse sentido, a iniciativa ell! tela pretende não mais
Constituição Federal.
que impor ao Estado uma determinação já manifesta pelo
legislador constituinte que, com sabedoria e razão, mandou
fazer constar da Carta de 1988 '' a garantia de um salário
o-congresso Nacional decreta:
mí~imo de (?enefícjo mensal à pessoa portadora de deficiência
Art. 1~ Aos idosos e aos portadores de deficiéncia qUe
e ao idoso que comprovem· não poSsUir meior de prover à
comprovem não possuir meios de prover a própria -m-anuprópria manutenção ou de tê-la provida por sua família, contenção ou de tê-la provida por sua família, é concedido o
forme dispuser a lei".
benefício mensal de um salário mínimo.
Nem tudo pode solucionar esta propositura, mas que muiArt. 2~ Para os efeitos desta Lei, considera-se:
to serve para minorar as situações de desamparo, quando
I -idoso, o maior de 65 anos de idade, se do sexo mascu·
tarefa cometida precipuamente ao Estado, naquilo que é de
Iino, ou 60 anos, se do feminino;
sua competência.II- deficiência, a iiícapacitaçãc). d(i-inaiOr de 14 anos
Cabe ressaltar que, na conceituação de estado de carên~
para o trabalho, mediante laudo médico-pericüt.l expedido pecia, conforme dispõe o inciso III do art. 2~, considerou-se
lo órgão de assistência social oficial;
a equivalência per capita da renda familiar como igual ou
III- carente, aquele que comprove não possuir reridimentos próprios nem meios pessoais de se mãritCr, ou cuja· inferior a Um salário mínimo. Vale -dizer que se toda a renda
da fã.ffifiia que sustenta o idoso ou o deficiente, dividida pelo
renda familiar per capita seja igual ou inferior a uin _s3Jário
nUmero de seus membros, resultar em valor igual ou inferior
mínimo.
-..
a um salário rrifnfmo, ele fará jus ao benefício.
§ 1~ Cessadas as condições estabeleCidas nos incisos II
A iniciatiVa não é inovadora, pois qUe se fui:ú:13merita
e III, cessará automaticamente o direitO à Percepção do beneno preceito constitucional, nem cria condições excepcionais
_ffcio.
_
_
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para que se dê guarida aos contingencialmente desvalidos.

Do ponto de vista material, a execução da lei_ qtie -se pretende
criar encontra amparo e financiamento na compelêilcia legal
e na destinação dos recursos públicos disponíveis no órgão
previdenciário, razão- de· sua _existência.
·
·
Sua aprovação constitur-Se em rilais- uiD ínstrurn.erito de
defesa dos mais elevados int~resses soCiais e· Culturais do Povo

brasileiro.
.
_
__
Sala das Sessões, fO-de n:laio de 1993._- Senador Fran~
cisco RoUemberg.

LEGISLAÇÃO CITADA
.
CONSTXTUIÇÃO OA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
o o o o • n o •-•.- • ••·• •·• • L• • • • o o o o o o o • • o • • • - • • • • • • • • • • o o o • • • • • ~·•"-• o O •o o O • •-.._,._~~ ••• • ••

SEÇÃOIV
Da Assistência So,cial

Art. 203. A aSSistência social Será prestada a quem dela
necessitar, iildependentemente de contribuição à seguridade
social e tem por objetivos:
u •••••••

~·.

• • • • • • • •. , •• ••••••

~

•• .,.,,..-.-.-,•• • .-,.-. • o.-:;

•=•--••·=····•:ow-~--"• -~~·'"'-"--

V - a garantia de Um salário mínimo de beneficio mensal
à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem
não possuir meios de provet à própria rriãflutenção ou de
tê· la provida por sua famfiia, conforme dispuser a lei.

LEI W 6.179, DE 11 DE DEZEMBRO DE.!974

Institui amparo previdenciário para maiores de setenta aoos de idade e para inválidos e dá outras providências.

(À Comissão de Assuntos SOciais- decistlo teiininCiliva.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrígues) -O projeto
lido será publicado e remetido à comissão competente.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 46 Srs. -SenadoreS~- - -Passa-se à

ORDEM DO DIA
-1--

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ne 34, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, âo
Regimento Interno.) _- _
Votação, em turno único~ do Projeto de Resolução
n"' 34, de 1993 (apresentado como-conclusão do Parecer
n"' 117, de 1993, da Comissão de Assuntos Econômi·
cos), que autoriza o Governo dõ EstaOO-dO RiO Gfa-nde
do Sul a emitir e colocar no mercado, através de ofertas
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do EstadO do
Río Grande do Sul - LFTRS, destinadas ao 'giro de

Maíode 1993

noventa por cento das 52.063.102 LFTRS, vencíyeis
no P':i!D~iro semestre de_ 1~?3. _
-A discussão da matéria foi encerrada na sesSão ordináiia
do dia 7 do corrente.
Votação do projeto, em turno único.
Os Srs.· Senadores que o aprovam queiram _permanecer
sentados. (Pausa.)
-Aprovado.
A matéria vai à Comissão DiretOni para a redação final.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação
final, que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
Pi\.RECER N' 139, DE 1993
--(Da Comissão DifetOra)
Redação f"mal do Projeto de Resolução n~ 34, de
1993A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n~ 34, de 1993. que autoriza o Governo do
_.~;§tapo do Rio Grand~ _Ç.o Sul a emitir e colocar no mercado,
-ãtravéS de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Rio Grande do Sul - LFTRS, destinadas ao
giro de noventa por cento das 52.063.102 LFTRS, vencíveis
no prlmeiro semestre de 1993.
_.Chagas Rodrigues, Presidente- Nabor Júnior, RelatorJúnia Marise- Beni Veras.
ANEXO AO PARECER Ne 139, DE 1993
Redação fmal do Projeto de Resolução n~ 34, de
1993Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, item 28. do Regimento
Int_ernq, promulgo a_~eguinte
RESOLUÇÃO W , DE 1993
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul a emitir e colocar no mercado, através de ofertas
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do
Rio Grande do SuJ - LITRS, destinadas ao giro de
noventa por cento das 52.063.102 LFTRS, veD.cfveis no
prbileiro semestre de 199;3. O Senado Federal resolve:
Art. 1' É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul
autorizado, nos termos dos arts. 69 e 79 da Resolução n9 36,
de 1992, do Senado Federai, a emitir e colocar no_ nrercado,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Río Grande do Sul- LFT-RS. · ·
Paragrafo único. A emissão de que trata este artigo
destina-se ao_giro de noventa por cento das 52.063-.102
LFTRS, com-vencimento no primeho semestre de 1993.
Art. 29 A emissão das Letras Financeiras _do Tesouro
do Estado do Rio Grande do Sul - LFTRS o6servará as
seguinteS condições:
I - quantidade: a ser definida na data de resgate dos
títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de dez por
cento;
II- modalidade: nominativa':'transferível;
III - rendimentos: igual ao das Letras -FinanceiraS_ do
Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
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li~~~~_econ6m!ca da Asia, G~~úa_d9_Ça.DJ.bqja_, LaOs, Vj~_tpã
e por aí afora. Exa. urirani e dtãó acabando de .exaurir países
da África, como Ãngola, Á(rica do Sul etc., voltando os seus
olhos ambiciosos ·para o nosSCi C(intfnente.
Lamentavelmente, os instrum...ent.os de dissUasão, ou seja,
as Forças Armadas, não estão- eqUipádas como deveriam estar.
Vencimento
Quantidade
Título
Há anos, há decê-niOs, estamos- miriguando 1 Cada .vez ,m_;;t,is,
as
verbas necessárias às nossas Forças Annadas, que são 9
15~5-93
52.063.102
531.825
maio:r: fa.tor de dissUasão que sé pode- ter em Um país organizado.
Não bastasse· isso, a nossa Justiça é lerda, ineficientee muitas e muitas Vézes não levada a sério, -a ponto de absurdos
VII- previsão de colocação e vencimento dos, títulos
serem perpetrados, como se a Justiça não existisse. Há poucos
a serem emitidos:
minutos vimos um projeto ser comentado neste plenário uma lei que já existia e, no entanto, teve que ser tornada
específica para que começasse a su!tir eJeitos. _ Hoje, no Brasil, vemos co_ffi tristeza o assuntQ separaColocação Vencimento
Data-base
Titulo
tismo, que sofrerá' á influêri'dá de tOdos esses itens de que
fal~i. Pessoas talvez desequilibradas~ egocêntricas, narciSistas,
15-5-93
15-5-98
531.826 ..
.15-5-93
- oportunistas começam a· pregar a· SecessãO eni nossO "País e isso não ocorre 'st5 no Sut do País, ina-s taritbérí1 no Nordeste,
no Norte. Todos ouvimos o bombardeio, àtriwés da imprensa,
de páginas e páginas sobre o assunto. Há duas semanas saíam,
VIII- forma de colocação: através de ofertas públicas,
num programa dos mais impo"rtantes-da rióSsa teieVisão; entre-nos termos da Resolução n9 565, de 20 de s~tembro de 1979,
vistas com peSsoas que pregam essa idéia;·mo-stfarido -b3nâe1do Banco Central do Brasil;
ras, camisetas·, 'fitaS ·de vídeo, enfim, toda uma parafemália
IX- autorização legislativa: Leis n~ 6.465 .-e 8.B22, de
pronta para captar o sonho e o idealisrrio dáqueles que ainda
15 de dezembro de 1972 e 15 de fever~iro de 198~, reSpectivasão muitO jovens ou pouco esclarecidos~
mente, e Decreto Estadual n9 3:4.639, 4e 22 de janêirO de
O jOrnal O Globo, nos últimos irês dias, publicou págiilas
..
- • - ~
.
1993.
inteiras sobre o assunto, mostrando q.ue esse fenômeno está
Art. 3~' Esta Resoluç~o- entra el? vigor_ na __õ_ata de sua
se repetindo no Sul, no Norde~te, no Norte, e assim por
publicação.
diante. A revista Veja e a JstoE publicam páginas inteiras
mostrando, inclúsiVe, o acinte de i.nTI· desses_indivíduos que,
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)::._ Em discusmesmo quando a POlícia Federal foí a sua cisa, deiXou levar
são a redação final. (Pausa.)
·
·
algumas poucas unidades do material subversivo e, em seguiw
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
da, mal saiu a Polícia Federal, retirou de dentro do seu paletó
Em votação.
_
uma seguõ.da bandeira e- hasteou-a num completo acinte ã
Os Srs. Senadores que" a aprovam clueirain pennan~cer
lei e à ordem.
sentados. (Pausa.)
O que diz a- lei atual a respeità de separatismo? A Lei
Aprovada.
n9 7.170, de 1983; em seu art. 11, diz que a Segu~nça Na_cional
A matéria vai à- prmnufgação.
-prevê de qua!ro a doze anos, mas·é preciso ·que o cfdadão
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Ésgotada
não seja primárió, que haja agravante-s._ E qualquer coisa que
- --a matéria constante da Ordem do Dia.
envolva lei durará anos.
Volta·-se à lista de oradores.
- '--=- ___ _po_r_ isso, com tanto acinte, com fotografias tir3das das
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassunã~duas bandeiras sendo hasteadas, as pessoas pouco ligam para
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB _: P~B.
o. a lei.
Sr. Presidente _e Srs. Sc:nadores, acredito que devemos
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores-, em um
dispensar
a esse caso o mesmo tratarriento dado a uma célula
metabolismo sadio, se uma única célulã se repiodUZ erroneacancerosa: devemos fazer a extirpação da mesma no prini.eiro
mente, pode ser a primeira célula cancerosa. As células cancemomento, para que não haja contamiilação do organísmO.
rosas se reproduzem com muita rapidez, e pouco tempo depois
Desta maneira, estou trazendo a esta Casa um projeto
põem em risco todo o metabolismo, levando a criatura à morde lei, cuja_ justificação é a seguinte:
te.
A história tem nos ensinado que muitas e muit~-s tragédias
JustifiCação
poderiam ter sido evitadas, se providências fossefu tomã.das"O -Brasil foi consolidado com· o sacrifício e sangue
a tempo.
de nossos heróis. País uno na língua, na naciorialidade,
Vejamos, por exemplo, a Segunda Guerra ~undial.
ilà reiigi_ãO~-no te'iritóriO, ãssiril deVérá· ser _legado às
Quando Hitler iniciou a sua trágica cari'Clra ,-COm o putsch,
- -geraçõeS f11;turas.
numa cervejaria, se ele tivesse sido bloqueado, nós não teria>
Oportunistas sem patriotiSmo, alguns até estranmos a Alemanha sob seu comando e nem teríamos mílhões
geiros __: todos sabem que há poucos dias as Forças
de pess_oas dizim-adas, seja pelas armas, seja pelo gás dos
- -- --campos de extermínio.
Armadas pegaram um americano que, tom equip~~
merrto proibido, fazia instalação de unidades que deSr. Presidente e Srs. Senadores, o mundo vive à mercê
viam ter como objetivo; inclusive, a incremêiifàção des·
dos vendedores de armas. Eles já exauriram toda a possibi~

IV- prazo: até um mil, oitocentos e vinte _e S_eis diãs;
V- valor nominal: CR$1,00; ·· .· ---··
··
VI- características dos títulos a serem substituídos:

Pronuncia
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não amam o Brasil. Esses oportunistas -

alguns até estrangeiros - que aqui chegam em busca
de segurança e paz vêm hoje, cuspindo no prato em

que comem, pregar a s·ecessão. Oportunistas que pregam ideologias racistas, que são narcisistas~ e pregam
doutrinas que, se aplicadas, resultariam na atual situação da Bósnia - Herzegovina, com seus massacres;
suas limpezas étnicas, Opfesslo, barbárie~LL'-'
Por todos esses motivos, si. Presidente e SrS. Senãdores,
precisamos endurecer as medidas coibitivas das ações desses
traidores da Pátria!

medida em que um movimento- quer- no Sul, quer no Norte
ou em qualquer canto deste País - procura diminuir o nOsso
-território físico ele deve ser apurado, na forma da legislação
existente, e os responsáveis punidos- se assim entenderem
os tribunais deste País~
O Sr. Mauro Benevides- V.

Ex~

me permite um aparte?

O SR. NEY SUASSUNA- Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Mauro Benevides - Nobre SenadOr, no instante
em que V. Ex~ ocupa a tribuna para se reportar a esse movimento separatista no Sul do País, desejo expressar a minha
solidariedade e, como Líder de nossa Bancada, dizer-lhe que,
O Sr. Odacir Soares- V. Ex~ me perriiite um aparte?
na qualidade de V ice-Líder, V. Ex• fala, neste instante, em
(Assentimento· do orador.) - Senador Ney Suassuna;-esse
nome da Bancada do PMD B, expressando a nossa indignação
tema, num primeiro ·mümento: qu-ando d~a~edi:Çito"d.O programa
e o nosso protesto diante desse movimento irrompido no Sul
Fantástico- salvo engano- que fez uma abordagem bastante
do País. Agora mesmo, o Líder em exercício do PFL, Senador
ampla da questão - e daquele momento até hoje, ao invés
Odacir soares, tambénl se manifeSta contrariamente -à()uílo
de evoluir, do ponto de vista constitucional, ele involuiu, porque gerou, nesses últimos quinze dias, um sentimento de reque deixou de ser um assunto sério - teve uma repercussão
-VOlta n_? _restante ~o País e até - acredito - no próprio
muito grande dentro da sociedade brasileira e, de certo modo,
Rio Grande do SuL A manif~stação das figuras mais preemiviolentou a própria sociedade. Dali para cá, ao inVéS de seguir
nentes do Rio Grande do SUl, a começar pelo seu próprio
o mesmo caminho com a mesma importância, esse tema saiu
Governador, seus Senadores e seus Deputados Federais, todos
do constitucional e caiu no pitoresco. LamentO_ que ísSO feri.ha
foram unânimes em proclamar o seu repúdio àquele moviocorrido. Os próprios veículos de comunicação, rio geral, e
mento que representa exatamente a quebra da Federação e,
alguns setores políticos; no pa-rticular, se encarregaram de
sobretudo, de um sentimento de unidade que sempre vinculou
transformar a matéria, séria, em folclórica, pitoresca:-Alguits
a todo~ nós brasileiros. Portanto, neste instante, V. Ex~ recebe,
segmentos da sociedade brasileira se maniféstãia"trt COntra as:
além da nossa solidariedade, a autorização, como-vice-Líder
providências que o- Governo Federal tomou no sentido de
que é, de expressar o próprio pensamento da Bancada do
definir as responsabilidades e de, no fórum próprio, punir
PMDB no Senado Federal.
aqueles que por essa razão estavam ou estão infringindo a
O SR- NEY SUASSUNA- Obrigado, Excelência. É com
Constituição e as normas legais vigentes-. SinCéiamente-, nobre
muita honra que recebo essa delegação, mas gostaria de decliSen?dor Ney Suassuna, não sei qual seria o cóm-porlame-ntO
nar dela apenas porque o meu Líder ainda não viu o projeto,
diferente a ser adotado pelo Governo, a não-ser o de legalque é um pouco drástico e, como tal, prefiro que fique só
mente procurar apurar as responsabilidades e, através do Pocomo minha opinião, como meu projetO. Caso contrário, mais
der Judiciário, punir âs resporisáveis por essa onda de separa~
tarde, o PMDB poderia ser chamado de muito duro na reação.
tismo. A meu ver, é dever do Presidente da República e
Eu dizia, um pouco antes de meu Líder chegar, que,
nstituídas zelarem pela integridade físíca do Território Naciocomo um câncer, a sua primeira célula tem de ser extirpada
nal. Não conheço norma constitucional ou norma legal difepára salvar o metabolismo. A legislação existe e é muito tê:riue.
rente. Entendo que, a partir do momento em-que se deflagra,
Por isso ousam fazer, como o fez há poucos dias- parece-me
com qualquer intensidade, com qualquer característiCa, séria
-um débil mental. Mas, mesmo sendo débil mental, _convém
ou folclórica- e, nesse caso, -a primeira reação da sociedade
ficarmos atentos. Quem garante que Hitler não era débil mena esse movimento foi a de que se tratava de um movimento
tal? E quantos milhões foram mortos pela culpa de suas loucusério- não nos importa saber a iritensidade do movimento;
ras!?
o que importa é que ele existe. No curso do proceSso é que
- -- Por essa razão, meu Líder, se mesmo após ler-e verifico
..; autoridades próprias irão verificar se a idéii separatista
que V. Ex+ já o fez -continua na intenção de dar-me essa
tem bases além do próprio espírito do movimento, se ela
delegação, eu aceito. Entretanto, eu preferiria que essa fosse
já dispõe de outras estruturas, e isso se apuraria- no processo.
apenas a minha opinião.
Sinceramente, não sei de que maneira poderiam o Ministro
da Justiça, o- Presidente da República e o Procurador-Geral
O Sr. Mansueto de Lavor -Permite-me V. Ex• um., aparda República se comportarem de outra forma a não ser mante?
dando apurar. Verifiquei- i'epito ~que a imprensei e-a_rguns- O SR. NEY SUASSUNA- Com prazer ouço V. Ex•,
setores da sociedade brasileira passaram a dar uma-conotação
.Senador Mansueto de Lavor.
pitoresca, folclórica, quixotesca ao movimento, procurando
O Sr. Mansueto de Lavor- Senador Ney Suassuna, gosminimizá-lo. Essa é uma questão que seria verificada ao longo
taria de dizer que é importante haver reflexãO- sObre esse
do processo. De modo que, para mim, V. Ex~ aborda uma
problema, a nosso ver superdimensionado por cadeia de rádio
questão séria, que está protegida pela Constitu-iÇão. É dev-er
e de_televisão. Pergunte-se no Sul, à opinião pública em geral,
das instituições, é nosso dever e é dever dos Poderes Executivo
se há um sentimento separatista, se essas pessoas exercem
e Judiciário zelar '}:>ela integridade física e espiritual do Terrirealmente liderança e têm força de persuasão, e todos, a partir
tório Nacional. Existe uma idéia e uma cultura em torno dade suas lideranças e representações no Congresso Nacional,
quilo que constitui 6 património do nosso País quer no campo
dirão que não. O perigo não está na opiriião de um e de
moral, quer no campo espiritual ou fíSico. Inclusive, na geopooütrO. V. Exa é conterrâneo de um grande poeta pOpular,
lítica, é pacífico que o território físico de qualquer país é
Lourival Vilanova, e conhece o seu brado, que por sinal foi
parte essencial de sua capacidade de se afirmar. Então, na
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cantado por outra conterrânea de V. Ex~, Elba Ramalho:
HCantó de Libertação do Nordeste". Mas aquilo não passou
de um desabafo diante da marginalização, da colonização de

regiões que fid!.m cada vez mais pobres em razão de outras
regiões que se tornam cada vez mais ricas. Eu disse ísso hoje,
através de um órgão de_ imprensa, aqui de Brasflía. Karl Marx
costumava dizer que o capitalismo tem os- germes da contra~
dição e da sua própria destruição. E quero dizer que a nossa
Federação não está ameaçada por esses que estão aí levan~
tando bandeiras à imitação de Hitler ou não, por força como diz o Governador do Ceará esdruxulamente- de sentimentos _"homossexuais" ou não. Não sei onde o Governador
Ciro encontrou essa expressão, mas o fato, Senador Ney_Suassuna, é que temos uma Federação que está em crise. Aliás,
nunca tivemos uma reat Federação. Tivemos Unia imitação
da Federação americana, por uma Coristituição ·que a iiDitou,
mas que não foi àS últimas conseqüências. Temos uma Constituição Federativa de direito e um Estado unitário de fato.
E esse Estado unitário não promove o bem-estar e o desenvolvimento para todas as Regiões do País, como faz, por exemplo,
a França com o Programa do Midi, com o desenvolvimento
daquela região história, eminentemente rural. Mas o governo
central, estado unitáriO- qUe é ã França, procura o desenvolvimento. A Itália, por exemplo, que não é propriamente uma
federação e que tem as suas regiões com autonomia polític_oadministrativa, más que naõ-deixa de ser um estado unitário,
fez uma política de desenvolvimento do sul - a Calábria,
entre outros - , que corresponde aqui ao nosso Nordeste.
Tal era a preocupação da Itália que, além do seu programa
través das forças armadas, mesclar, colocando os soldados
morenos no norte e levando de lá os nórdicos soldados do
Piemonte para o sul da Itália, para haver integração, ao seu
modo, evidentemente. Falta-nos isso. Senador Ney Suassuna.
A nossa Federaçã-o está ameaçada não por causa desse o_u
de outro que clama o separativismo. Esta Federação está
ameaçada por si mesma, pelo fato _de que há concentrações
enormes, económico-financeiras e, em conseqüência, políticas, em alguns Estados, diante do esvaziamento perigoso_ de
outras regiões: esvaziam~nto ecOnómiCO~ fmanceiro, etc. Vou
dizer algo c_om o que me arrisco, realmente, a também ser
tachado de· simpatizante do movimento separatiSta - o c:jue
não é verdade: defendo a Unidade Nacional; entendo que
devam ser rechaçadas, nas suas causas, as ameaças à Federação. mas creio que os verdadeiros separatistas, os que estão
colaborando com esse mal latente, esse germe da separação
da nossa Unidade Territorial. os verdadeiros não são_ esses_
que estão sendo apontados pelos órgãos da imprensa; são
aqueles que querem defender o status quo, aqui em BrasíHa.Os defensores desse status quo são os verdadeiros separatistas_.
Ou se luta para mudar esta Federação, para transfOrmá-la,
de fato, numa Federação, ou então seremos todos respon~
sáveis pela cisão, pela secessão que virá. Na Assembléia Nacional Constituinte, Senador, fiz um pronunciamento, que está
nos Anais, dizendo: "Da maneira que está, esta Federação
não demora 20 anos". Faltam quinze, pois já fãZ cin-co anosque a Constituição foi promulgada. Não quero ser profeta,
quero errar, pois desejo que as coisas sejam corrigidas. Mas,
na realidade, o problema é este: a ConstituiçãO -de 1988 iião
tratou dos assuntos federativos com a necessária profundidade
daquele momento. Em lugar de capítulos sobre a integração
regional, medidas f9rtes, drásticas, decisivas para superaçã-o
regional, saiu na COnstituição de 1988. da qual participamos,
um pífio capítulo, meramente administratívo e assistencial,
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sobre as regiões. V. Ex\ ao lê-lo, terá uma grande decepção
ao ver o esvaziamento de capítulo tão importante. A integridade da Itália está no fortalecimento das regiões; da França
está no fortale_cimento das regiões; da federação -dos Est<~.dos
Unidos está no fortalecimento, na autonomia das unidades
federativas, com enormes recursos para as re·giões·c-om-problemas eConómicos, até por questõe-s-de clima -como é o caso
dá oeste americano, da Califórnia, que correspondeiam plenamente e hoje são os Estados mais ricos, principalmente a
Califórnia - como V. Ex~ sabe. Então, o separatismo, no
meu entender real e verdadeiro, vem daqueles que defendem
o status quo dessa fictícia Federação Brasilçira. LouVo a bliciativa de V. EX' NOsso Líder já d~u o respaldo devido à posição
d~ V: E r Sei que real:n~nt~ Vi_s~ o qu: todos n6s_gueremo2
que e manter este Prus umdo, mas nao nos engànemos . .t
pteClsO Olhar realmente onde estão as verdadeiras causas de
um possível enfraquecimento da Federação. Para mim, estão
nessa concent!açã~, nesses desequilíbrios inter-regionais, e
o Congresso não tem faltado a isso. Aí está o Senador Beni
Veras, Relator de uma importantíssima Comissão que ti-ata:
dessa questão dos desequilíbrios regi_onais. _Mas-Cs~a,_Comissão
não tem um destaque. O que está tendo· destaque é um poço
furado na caatinga do Nordeste. Isso é um escândalo nacional!
No entanto. existem milhões de pessoas morrendo de sede,
morrendo de fome, desempregadas ... Ou então, escândalo
é um habitante de um Estado do Nordeste, como a Paraíba,
o Ceará o_u Pernambuco, pagar duas vezes mais impostos
a São Paulo do que a si próprio. ·como Poâe soOrevivet uma
federação dessa maneira? Não há condições de sobrevivência!
Daqui a pouco váo perguntar se podem pertencer a esse clube
e muitos vão dizer: não, não interessa mais. Não temos mais
condições de participar desse clube. É isso o que está havendo
e essa tendência cresce internamente nessa_s regiões. O estranho é que ocorra no Sul; no Norte e no Nordeste teria mais
razões. Parabenizo V. Ex• Entendo que o tema é importante
e deve ser analisado em sua profundidade e não ao sabor
de emoções, de reportagens sensacionalistas!
O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado pelo se<Laparte, Senador Mansueto de Lavor. Estou re-ceitando uma medida
mUito forte e, por isso, ilão quis aceítai a·-dek~gãç30 de -fãJ3r
em nome do PMDB.
O Sr. Mansueto de Lavor- Mas não-~ fuzilamento?
O SR. NEY SUASSUNA - Quase.
V.

O Sr. Francisco Rotlemberg me concede um aparte?

Senador Ney SuassUlla,_

Ex~

O SR. NEY SUASSUNA- Ouço V. Ex•, Senador Francisco Rollemberg.
O Sr. Fr.ancisco Rollemberg - Emine-nte Senãdor Niy
Suassuna. V. Ex~ recebeu agora um aparte da maior seriedade,
proveniente do eminent:e Se~ador_ Mansueto de Lavor. S. Ex~
enfocou um lado do problema brasileiro, dando-lhe uma espew
cilicidade muito grande. Vou tocar num outro ponto. Não
se_ prega separatismo, Sr. Senador, por diferenças regíonãis
e sim, quase sempre, por ideologias e, também por elas, declararam-se as guerras. Veja V. Ex\ que é um educado, o que
ocorre no Brasil hoje. A nossa geração recebeu, no curso
primário, Os ensinamentos de ·uma matéria chamada Moral
e Cívica. V. EX' aprendeu a conhecer os símbolos nacionais.
sabe cantar o Hino Nacional Brasileiro, o Hino à Bandeira,
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Muito obrigado, Senador

, do Estado de V~ Exa Sr. Senador, não se estuda mais Moral
O Sr. José Paulo_B.isol- Pei'mite-111~Ex~ um aparte?
e Cívica, ninguém çorihece mais os _símbolos pátrios, não se
ensina mais sequer a história do seu Estado, C a criança é
O SR. NEY SUASSUNA __:Com muito prazer.
levada à maturidade sem entender que aquela terra, aquele
torrão onde ela nasceu, -o-ntle seus pais, seus avós:, seus bisavós, _
O Sr. Paulo Bisol- CuinprimentO V. Ex~ pelo cuidadO
aqueles que chegaram muitos iéCulos antes de;la, que deram
que está tendo no sentido de preservar a unidade nacional
seu -sangue para construir uma-pátria, é da maior significação,
e manter a nossa pátria, o noSSó orgUlhO, o nosso se.ntídO
da maior ímpottância. O"joVerh "de"hOjé ficá: sensível a·argu.:.
e o p'roduto de um processo sacrificial que, até em condições
mento·s comO: "Nós, do Sul, estamos trabalhando para sustennão favoráveis, acabou tendo êxito e formando esta Pátria
tar o Nordeste; ou .. Se o Nordeste for ihdependente, vamos
que, do ponto de vista territorial, é tão extensa. Verifico
fazer o nosso Hino Asa ':3raricã., a bandeira do Nordeste
-também que V. EXI' está preocupado com o aspecto interindlvamos separar-nos". Sr. Seriador, não temOs cistos r3ciais·;·
vidual da questão. V. Ex~, segundo disse até agora, está apresomos uma Nação polimorfa, multifacetada," que cria urna
sentando um projeto de natureza penal. As relações penais
raça nova, produto dessa miscigenação incrível que o Brasil
Silo relações interindividuais. V. Ex~- está focalizando o separapôde oferecer ao murido e que está unida em tdrno do meSmo
tismo como uma atitude ou uma ação individualmente deterideal, para surpre·sa de riüJ.itos que nãO_conhecem o Brasil,
minada e quer que o Estado tenha uma resposta penal adequacom 8.500.000 Kmz ,' falanao- o mesmo- idiorilã., cantandO ·as
da para evitar isso que V. Ex• predefine cómo- uma iliCitude.
mesmas músicas, tendo· os mesmos sentiirientos. Faz muito
Agora, a questão do separatismo não está nas relações interinbem V. Ex• em vir à tribuna e fez muitO bem-o Senhor Presi- - dividuaiS.--Quer dizer, não podemos, com esse enfoque correto
dente Itamar Franco em· te'ntar coibir a ··s-anha separatista.
de y. Ex\ obscurecer o. que é sensível, visível num pro-cesso
Veja V. Ex~ os slogan.S,' Os s:tmbolOs que efeS iápiegoam. TenhO
psicanalítico e neurotizante áe· fugir da realidade Objetalmente
muito medo dessas coisas qUe; levadas coin pOuca seriedade,
posta diante de nós. À margem do separatismo, o que temos
devidamente desvalorizadas. possam conduzir·e-ste País a uma · que diagnosticar no Brasil hoje é que dois fatores de desagreexplosão e: a um incêndio· nacionaL Quem Oão se lembra de
gação e_ de separação estão plenificadamente em atividade
qu_e há bem pouco tempo, numa cervejaria··na Baviera, um
n_o Brasil. Um dos fatores é a corrupção institucionar; ·o Outro
cabo do Exército, Aâolph Hítler, acabou einpólgando a nã.çãO
fator é ligado ao caráter unitário do nosso Estado, cujo conalemã com Dcuts·chlaÍl.d über Alies tocado eni ritmo marcial,
trole e_conómico não está conseguindo elidir uma inflaç_ão qtie,
Síeg Reich - a juventude marcha quando; ffiarcha a SS beirai-Ido a hiperinflação, pode gerar, e fatalmente gerará,
e bandas marciais tOm múSicaS ·desse tipõ,--lévando-a â sua - a dissenSão, a discordância, a divisão nacional. Esses dois
segunda de_struição nb rheS:ffió século. IstO é ideologia." Ali
fatores são fundamentais na apreciação do fenômeno que hoje
não era ·o sepai-atisniá, ·era à. teoria do e·sf)aÇO-Vit3I. De certa - se-está ve!ifícaridO no Brasil. Que-m realmente quer lutar c-Onforma, Sr. Senã.âá[-, aqueles que, de um Uuio desenvolv-ido,"
tra o separatismo tem que encontrar uma solução para reduzir,
querem a separação do Brasil não desenvolVido também têm
minimalizar a corrupção e para evitar a desintegração econóessa visão do- espa·ço ·vital. Na hora dirão:-"SeparamO-nos
mica do País, isto é, a hiperinflação. Isso significa que nós
do Brasil para podermos crescer sem su-stentar uma área defitemos que rever o Es_tado. Não se trata de um simples probleciente"~~màs tnüito ~ri'l. breve eles dirão~ ~·AS -nossas populama de. separatismo. E predso rever o nosso conceito de Estações já sãci muito grari'des''. Não se considel:-ã.-õ Es-fãd.o Como
do, isto é, o-nosso COnCeito do -sistema de equação ou cOerção,
antes, quando, para existir uma nação, -seria prCdso haver
que se chama Estado Brasileiró. Então, teremos que discutir
não o folclóÍ'ico discurso de um Marx, mas por que somos
território, popu)ação, ~hoje se acrescenta t~cpplogia. À medida que essas regiões aumentarem suas populações, que sua
uma federação sem sermos uma federação, por que convidimensão territorial já não comportar 6 que "lhe estão oferevemos diariamente com esse_ paradoxo. Quer dizer -que nós,
cendo- uma vida alegre, feliz. digna, rica-, eles tentarão
nominalisticamente, chamamo-nos de federação e, na prátíc:ã;ir para o expansionismo. Então, será a reconquista do Brasil
somos a negação da federaç~o. somos l_lm Estado eminenpelos próprios brasileiros. V. Ex• fez bem em vir, esta tarde,
temente unitário. Então, a primeira coisa que precisamOs indagar é se queremos continuar um Estado unitário. E, paráà tribuna. mas devemos ·começar lá embaixo~ ensinando. aos
meninos os. valores da Pátria e, cá em_cima, vigiando para
isso. precisamos de franqueza, de sinceridade constitucional,
s não sejam deturpados. Não se deve ridicularizar as açóes
vamos incluir na Constituição que o Brasil ê um Est3d0-Unháideológicas, pois o germe da ideologia às vezes encontra terrerio. O problema político é um problema de centralização.
no fértil e nós podemos pagar-muito caro umà aventura separaQueremos um Estado onde o sistema de coerção esteja centratista no Brasil. Era isso o que gostaria de_ dizer_ a V._ Ex• _ lizado. Segunda alternativa: queremos um Estado federativo.
Então vamos fazer a federaçáo. Porque tanto o problema
Não faria outras considerações, corno fez o eminente Senador
do Estado unitário quanto o problema da federação estão
Mansueto de Lavor, a respeito da formação dos Estados Uni~
ligados aos conceitos correlatas de centralização e descentrados, pois o Brasil tem formação diferente. Lá foram estados
lização. Se queremos ser o que nominalmente dizemos ser~
praticamente independentes que se confederaram para formar
isto é, se queremos continuar federalistas no -sentido cóiicre-to,
uma nação; nós somos um País que cresceu e muitas das
o que devemos fazer? Devemos definir o grau da desCentranossas províncias foram subjugadas, ou melhor, pacificadas
para que pudessem compor o País. Hoje, elas eiüâ"D totalmente
li:Z3.çâo ou, visto por outro ângulo, o giã.u de autonomia de
integradas e compõem realmente a maior Nação da América
cada Estado membro. É preciso estudar isso. Além da alternaLatina, Nação que haveremos de preservar, a despeito desses
tiva do Estado unitário, além da alternativa do Estado federal,
que, sonhando pouco. não_tem idéia da dimensão de um sonho
existe -por que não? --:- a alternativa confederativa: Se as
maior.
illdicaÇóes geo-políticas, de ciíiila, de desenvolvimento social,
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um Brasil__ mais unidQ na sua yerdade, na sua vivência. E
de temperamento, de etnias mostram que o Brasil, na vei-dade,
sabemos - pois aprendemos o suficiente cOm a derrocada
tem quatro, cinco ou seis físioriOmias-nadOliãís- não inipoi'ta
do Estado unitário -que a alternativa de união ou é federativa
o número - por que não se tomar consciênCiã--disso, se é
ou é confederativa. E essa discussão tem que ser deflagrada.
verdade? Eu não estoU de acordo. O qUe-qUero "dizer -é queMuito obrigado.
a alternativa é discutível. Assim comO devemos discutir o
EStado unitário, a Federação --não como algo nominalwas
O SR. NEYSUASSUNA- Muito obrigado Senador José·
como uma verdade política, como uma concretude - , tamPaulo Bisól. Vejam, Sr. Presidente e Srs. Senadores, como
bém deveremos considerar, se é verdade que o Brasil tem
honroso é e-star nesta Casa, Como gan_hariioS- quando discutifislónOniias- nacionaiS diferentes, a possibilidade confederamos aqui um assunto: quatro -SEmádores-apartearam-me, cada
tiva. Essa discussão tem que ser deflagrada. E vou dizer mais
um com um enfoque diferente e cada enfoque verdadeiro.
a V. Ex~: nunca mais_sain!mos do abismo da cõriupção, senão
O úOiCo de quem ainda discordaria um pouco seria do meu
pela adoção do sistema federativo em concreto, com rigorosa
amigo, Senador Odacir Soares. Porque ele quer -crer que se
autonomia das unidades dos Estados membros. Nisso é o
trata de uma brincadeira- de mal gosto. Eu diria Com pena
que precisamos pensar. Realmente, vê quem tem os olhos
- porque gostaria ·que fosse -.que não é uma brincadeira
abertos e quer ver: não há mais nenhuma alternativa para
de mau gosto.
o Estado unitário brasileiro, ele está morto, liquidado. Se
Estive a pOucos dias em PassO Fundo, onde tenho uma
isSó é palpável, se é sensível, não é uma falta de responsa~
propriedade, e vi, com tristeza, quarltos dos meus amigos
bilidade discutirmos essa questão? Essa postura patriótica,
foram convencidos pelo separatismo; quantos, na sinceridade
exemplar, de ser contra o separatismo parece~me correta,
da amizade e de uma relação de anos, diziam--a míin- que
mas desne-cessária, porque os surtos separatistas, em sentido
só com a separação o Rio Grande do Sul podería crescer.
estrito, ::;ão- insignificantes, são folclóricos. Mas não devem
E hoje, por essa razão;- estou apresentado este projeto
servir para ocultarmos a realidade_de que já não supoit3mos
de lei que busca inibir o efeito, sabendo que, na realidade,
mais um Estado unitário, de que já não queremos uma Fedea causa é o que_ o bravo Senador José Paulo Biso! acabou
ração nominalista e fictíCia, de que queremos uma Federação
de dizer, o que falou aqui o caro Senador Mansueto de Lavor,
de Estados membros autônomos, de que queremos reduzir
ou o que falou o meu companheiro de_ sofrimento norde_stino,
o poder central, núcleo da gestação da corrupção neste País 1
o Senador Francisco Rollemberg.
de que queremos que cada uma das unidades legisle segundo
A verdade é que este País foi construído pelo sangue,
seus critérios, suas culturas, seus níveis· étíéoS_~ seus níveis
pelo sacrifício e pelo Suoi de bandeirantes, de amadores da
de civilização, suas peculiaridades, sua singularidade. Querereligião e de pessoas que queriam construir um país por vir
mos tudo isso e mais que ó poder central fique circunscrito
e onde, lamentavelmente, hoje- a título de brincadeira Ou
à representação na dimensão do Direito Internacional, à-tarefa
não - , vemos grassar a molé$ti<i do separatismo.
de dirimir os _conflitos entre os Estados membros, à realização
Estou olhando apenas um dos aspectos, mas ciente de
das grandes obras definidas por um COnselho dos Estados,
que
tudo o que foi dito nesta Casa_ é verdadeiro e precis;:t.
- quando disser respeito a todos os Estados- e que cada
ser olhado, imediatamente, com realidade_ e sinceridade, por:
um assuma a fisiOnomia qué teril~ fião falsifique, não ·oculte
que o País não vai bem e precisamos corrigir aS distorções.
a sua verdade e, assim, possamos manter a sua unidade. Minha
Vejo essa situação ccimo uma doença em que o cidadão está
tese é esta: fazendo o discurso na dimensão interindividual
com o seu baço ou com o seu fígado necessitando de _cirurgia,
das relações sociais contra -o -separaHSino, tenho que ter o
mas em que a febre alta, a infecção tem de sei combatida
unitário, de.cadente, imoral e indecente no Brasil, sob pena
-antes da cirurgia. -de, ao pretexto ingênuo e patriótico de defender uma idéia
correta, anti~separatista, estar ao ·mesmo tempco ·aerenâendo
O Sr. EsperidiãoAmin- Permite.:me V. Ex~ um aparte?
o que há d_e_ pior e de mais deletério neste País: o Estado
O SR- NEY SUASSUNA- Pois não. Senador, com muito
unitário brasileiro e seu fracasso! Nobre Senador, preocu~
prazer.
po-me somente com esse aspecto da questão. Não estou apresentando soluções, apenas trazendo a idéia de que está na
O Sr. Esperidião Aniin- Nobre Senador Ney Suassuna,
hora de rediscutir o Estado brasileiro enquanto sistema de
desejo intervir nesta sua aloCuçfí_o, que é, na verdade, uma
coerção. Não há um brasileiro inteligente c ilustre que não
reflexão muito lúcida, feita por alguém de muita sensibilidade,
saiba qu_e o Estado unitáriO, Chamado eufemisticamente de
a respeito de um tema muito complexo. Talvez complexo
federação, é decadente e corrupto. Temos que discutir a verdademais para ser esgotado num_a tarde; certamente, complexo
deira federação e, no plano das idéias discutíveis, também
demais para ser esgotado ~um pronunCüm1ento. Em- função
a idéia de confederação, na medida em que forem defensáveis
p"rincipalmente do enfoque baseado nas desigualdades não
certos estudos geopolíticos que todos conhecemos e que defisuperadas, que faz parte do pronunciamento -de V. Ex\ e
nem fisionomias naciOnais diferentes no País. Temos que nos
assodando·me à homenagem que aqui já foi feita à Coinissão
preocupar com essa idéia aparentemente contraditória: se quique tem no Senador Beni Veras o Relator e no Senador Elcio
sermos manter unida a Pátria;o Brasil que com tanto sacrifício
Alvares o PreSidente __:_ ·co-missão que integro,· que analisa
construímos, precisamos salf-da concepção-de Estado unitário,
as causas do desequilíbrio "inter-regíona1 e·; em coriseqüêncía
precisamos _assumir a definição federalista ou a definição coo- - interpessoal - , querO ãqui aduzir, ã -p"r'Op6Sito disto, que
federativa. Por isSO con-sidero que o discurso do separatismo
há um livro, recentemente -lançado e cOinentado, O Colapso
está mal focalizado. V. Ex~ faz, implicitainente, -a crítica desse
da Modernização~ que mostra quais são as formas ·mais sofistiequívoco rle enfoque, porque está interessado no separatismo
cadas de separatismo. Nas formas mais sofisticadas de separado ponto_ de vista das relações interindividuais para efeitos
tismo, essa expressão, adotada pelos Estados Unidos da Améde lei penal. Nós, como já se tornou claro no aparte do emirica e pela ONU no Iraque, as chamadas "zonas de exclusão",
nt;mte Senador Mansucto de Lavor, estamos preocupados_com
é levada a sua forma ffnal. Zona de exclusão_ na Europa,

4242 Terça-feira 11

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Maio de 1993

por exemplo, seria Portugal, seria toda a antig3: I~go~slá~ia,
os ânimos. Esse é um aspecto. O segundo, é que quero aproseria parte do chamado Leste Europeu, que, na verdade,
veitar a oportunidade para fazer uma conclamação pública,
é a Europa Central. Ou seja, as regiões subdesenvolvidas
para que este assunto seja comentado também à vista da quesvão-se transformarido em zonas de exclusão. O que é isso!
tã() da ciência poiOica. Inclusiv~_, falei sobre isso há pouco,
Zonas que não entraram e não vão entrar - por -isSo--eStãO
-em particular, com o Senador José Paulo Bisol, de quem,
excluídas- nos níveis modernos de vida. Então, há as zonas
todos sabem, sou admirador. Quero aqui deplorar a condução
e as pessoas incluídas e há as pessoas excluídas; excluídas
policialesca - não- é ·policial - que está sendo dada a esse
do banquete, excluídas da qualidade de vida pós-modema.
assunto; se é verdade que a Lei de Segurança Nacional é
As zonas de exclusão vão-se _ consolidar pelo mundo afora.
Uma_ lei autoritária, ~ntão é policial~s~. Dizia o meu grande
Na análise que Arnaldo Jabor fez _desse livro,_ ele dizia, _eni
líder Aderbal Ramos da Silva, por quem tenho grande admitom relativamente JoCoso, ·que o Nordeste seria uma ~ona
i::ição pela sua sabedoria polftíca: "QUem faZ cartaz de trouxade exclusão, assim como a periferia-de São Paulo e as favelas
é lavadeira". A lavadeira coloca a· trouxa na cabeça e sai
do Sul do Brasil, porque assim como uma parte do Iraque,
pela cidade exibindo uma trouxa cujo conteúdo ninguém copara se proteger, vale-se da aviação americana hoje, a~~!m
nh~ce, que contém,_ até," peças í'ntirilàs. ·auero registrar que
como a Bõsnia, daqui a pouco, vai precisar da aviação amerinada tenho a ver com isso. O nome do homem é Irton Marx,
cana atuando mais ativ3.niCnte do que já está, nessas regiões
disputou a eleição em 82 pelo PMDB, em 88 disputou a eleição
em que a desigualdade chegou a um ponto_ _exacerbado_, em
pelo PSDB, e agOra parece-me qUe é filiado ao PSB. Se quer
que a segurança não existe mais, a zona de exclusão é o
se_filiar ao PP, também nada tenho com isso. Repito, o nome
muro que rodeia para proteg-er a propriedade do rico_ e também
é Marx, conheço Marx só de leitura.
para excluir o pobre. A zona de exclusão, por ex~mplo, existe
O Sr. Eduardo Suplicy :_Mas é também do Rio Grande
na Itália para impedir q"Ue ·os albaneses entrem; a zona de
do Sul.
·
exclusão está estabelecida na França e na Alemanha, em função do surgimento e dQ fortalecimento_ de correntes políticas
O Sr. Esperidião Amin -Sr. Senador, V. E_x~ ac-aba
-não são mais inovinieiltõs -que ~ão aceitam mais imigradé_ eStabelecer a nossa profunda afinidade. Somos_ todos seres
ção, não aceitam mais a inclusão de outras pessoas, qualifihumanos; pertencemos à mesma espécie, somos todos brasicadas ou não, no seu mercado, na .sua disputa. E como a
leiros e queremos continuar. Esse rumo policialesco não é
idade pós-moderna não serve para todos, o mundo ~~~a~a
bo_m. _Quero_ faZei uma ponderação de que o Ministro da
populoso demais, o colapso da modernização quer dizer exataJustiça, o nosso colega Maurício Corrêa, não tem o meu aPlaumente isso: modernizamos, chegamos a nív.eis _sofisticadíssiso pela forma como vem conduzindo o assunto. O GoVerno
mos de vida, mas não para cinco bilhões de pessoas: só_ dá
não está agindo com !nteligê~cia; está espicaçando uma coisa
para quinhentos milhões. O resto é eXclusão. ~s~, Senador
que foi amplificada pela tefevisão - já que esta. tem esse
Ney Suassuna, é a maneira pela qual está, ria veidade, camípoder - , e dando cartaz para a trouxa. Um Estado como
mundo, e neste ponto não estamos punindo ninguém com
o Rio Grand~ do Sul tem tradições, acima de t_udo, brasileiras.
o separatismo. Isso é que é separatismo: é a- f3ftã de- -v~ores
Já_ que alguém falou que somos do Sul, quero relembrar um
para saber o que é corrupção; é misturar o dinheiro; é entender
aparte que dei ao Senador Francisco Rollembei-g ano -passad~,
que a coisa pública inclui a minha quando decido_. Esse. é
qu.ando comentava uma postura do Governador Al~u Colla~
que é o verdadeiro separatismo. O separatismo político é - -reS"; -nek mencionei um trecho, hoje vou mencionar outro.
uma forma, a meu ver, ainda rudimentar de falar de separaQuero dizer que estou falando a favor do Brasil.
tiSmo. Ontt.:m tive a op"ortunldade, num encontro pessoal,
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio. Fazendo soar
a nível particular, de conversar com o embaixador da Repúa
campainha.)A Presidência solicita que V. Ex~,sej3. mais
blica Tcheca. Tenho grande admiração pela antiga República
breve em seu aparte.
Tcheca e Eslovaca, que sucedeu a Tchecoslováquia, que virou
O Sr. Esperidião Amin -PoiS não. Mas nãO cheguei
federação e depois confederação de países_soberanos_. Foi
sequer perto dos 21 minutos com que o Senador Eduardo
assim que visitei a República Tcheca e Eslovaca ~m dezembro
de 1990, que tàminou cõm a secessão p-olítica, física-, em- Suplicy me honrou na semana passada. Vou termiil.ar com
a ajuda, com o alto patrocínio do nosso querido amigo Carlos
uma república tcheca, autónoma, soberana, e em um outro
país, com divisão de embaixada, enfim, com o divórcio defíniPãfroCíniõ. O Rio Grande do Sul tem um privilégio, Senadõr
Ney Suassuna, que deve ser aqui mencionado: "Crescendo,
tivo .:_ a Eslováquia. Mas isso, para mim, é ainda a forma
mais rudimentar de separatismo. Essa triste situação que ViVe
criado ao relento, crescendo longe do pai, jUnto ao mar doce
a antiga Iugoslávia também é um·a·fotntã,-a:metrve·r, tudtmen:
urugl_laio, rio ào n3:scimet:JtO dos gaúchos - os homens, as
mulheres, a sociedade do_Rio-Grande do Sul-, peleando
tar. A questão da Armênia, a questão dos curdos, tudo isso,
com castelhanos, gravando com os hermanos a epopéia do
na verdade, é remanescente da Históría antiga. O grande
fronteiro, poeta; cáiltor e gtierieii-o da América, que nascia
problema- e o Senador Bisol focalizou isso- é o separatismo
na bendita teimosia de continuar brasileiro ... " Eles merecem,
que decorre da ausência ou da incongruência -de valores.
Quando não se faz uma federação ·- como aqui foi dito -_ os gaúchos, que tantos serviçOs já prestaram ao Brasil, a homenãgeilldó ·respeito, e faz parte-do respeito não tratar de forma
existe, na verdade, um Estado unitário e isSo ap-arece no orçapolicialesca questões bizarras com bizarria.
mento, na briga pelo orçamento, na forma de alocar recursos.
Não sei se os recursos vão Sér aplicados, mas é na forma
___O SR.NEY SUASSUNA -Muito obrigado, Senador
de alocá-los que existe o duelo, inclusive com incorigrUência" Esperidião Amin. No meu discurso, eu dizia que ·não era
de valores. E tudo isso é agravado pelo empobrecimento;
só o Rio Grande do Sul, mas também o Nordeste, o Norte.
é lógico· q-ue se o País estivesse crescendo seria apenas uma
Por não concordar que seja apenas uma bizarria, mas
questão-de inveja; mas, quando ocorre no País o empobretendo visto~ como vi, com meus olhos - no Rio Grande
cimento, pequenos privilégios -t'\o suficientes para exacerbar
e no Paraná, onde tenho negócios - também entre os meus
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amigos, assombrado e preocupado, nas páginas~~ páginaS dos
periódicos, nas re.vistas·, ·na TV, e- que s6 um deles venQeu
120 mil camisas; 6ti não trato o assumo Colpo uma brincadeira,
mas como coisa séria; c conforme disse~ nb iníció do meu

pronunciamento, umct célula cancerosa t_ein que ser·extifJ)áda
no iníc;io, sob pena de levar todo o metabolismo à mort'e;
Por isso_ a justificativã:

"O Brasil foi consolidado com o sacrifício e sangue
dos nossos heróis.J~aís uno na língua, na nacjonaljdade,
na religião, no território, assim deverá ser legado às
gerações futuras.- _ _ _
--: -__
• · ·- +._ ·. Oporhiriistã~ _~~ril )a_trio-\i~ffio, alg\.mS ~ié· ~s.Úan
gei~os, que aqui cheg:;tram. el)1 b~~cp. de segurança e
paz, vêm, hQje, _cuspindo no prato em que_ comem,
pregar a secessão.
Não amam o Brasil, oportunistaS, racistaS, narcizistas, pregam doutrinas que se aplicadas resultáriarn
na atual situação da Bósnia-Herzegovina, com seus
massacres, suas limpezas étnicas, opressãd_,_ ba!bái"ie ...
Por esses motivos precisamos ·endurecer as medidas coibitivas das ações desses traidores da Pátria.
Qual é o. projeto?· - ·
· - _ ·_ _ ·
:Regula as puniÇõe:s ·_aps -que \Jp.::;c;am O~eparâ.tiSmo
em nosSo País. _ _
. . _.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Aqueles que tomprovadamente _pratie<!rem ações separatistas, conspirando COntra a unidade
da P,átri~, perderão a. ci?acJ.~nia brasileira.
Não amam o Brasil, não,querem o Brasil, fora
'
9é.iqu1
Art._ 2q _A perda da cidadania ~carretará a expulsão do País.
Art. 3~ Os qUe lÍI~idír~~~-rÍa-s Sa,riÇt?es~p~eYi.s-iás
rios artigos anteriores terão seus bens. declarado~ de
~hlidade pública, desapropriados p-elo preço. de lei,
e utilizados como fundos de Programa de Combate
à Fome e à Miséria.
Art. 4? Esta lei entra em ~igç>r na-data--a-a- Publi·oaç'ãO:
·
Art. 5? Revog3in-Se aS -disposições em cont;á:rio:'~

Poi ser um remédio extrema:mente forte,- rião áCeifei
quando meu Líder deu-me carta bra:nca para falar em nõ-riie
da Bancada do PMDB. Esta é uma posição- pessoal minha,
e pessoàl por quê? Porque acredito que, para -doenças fortes.
só remédios fortes.
_
_
Quem não ama este País, quem lt~ta pela sua destruição,
não deve continuar a viVer aqui; -deve buscar os países fora.
Que sej(J cidadão de quinta, de sexta, de sétima cate_g_o-ria~
porque jamais uma pessoa será cidadão de primeira categoria
numpafs·quenãosejaoseu.
_
___ ·
__ _
Este País, que foi consii'uído com o sangue e suor dos
nossos ~eróis. deve ser preservado para as gerações fut~ras.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me um aparte, Senador
Ney Sua,ssuna?
O SR. NEY SUASSUNA =t>aiS não, Senador Eduardo
Supliéy -: , ·
O Sr. Eduardo Suplicy- Prezado Senador Ney S_uassuna,
tenha a: impressão de que o projeto de V __ Ex• é drástico
demais no que diz respeito ao remédio proposto, porque de
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~1guma- forma ele se contrapõe ã liberdade de expressão de
pensamento assegurada na Constituição. Então. se os cidadãos~ em vista de razões tais conio as que-levam algumas
pessoas a defender o separatismo hoje, acham por bem assim
fa:Jar - e eu díscõrdo dos que assim pensam - • não creio
qUe! deveriam ser ~xclufdos do território brasileiro, nem perdere'm sua condição de cidadãos. Considero -que o melhor remédio para combatermos a idéia do separatismo é corrigir as
razões, as causa·s que levam ao pensamento separatista. É
pre-ciso observar que se hoje há disparidades de renda e de
rendimento tão elevadas, as mais gr~yes ~e dão ao nível das
-pes·sÇ>aS. Me~IJ!Ç l)~S regiões !!!ai~ pobres, há também extraordínárias disparidades de renda e de riqueza,' ainda que não
1ão importantes quanto em estados como aque!e em qUe vivo.
ISsO porque. eni decorrênci_a ~t( Ç~s. disparidades de renda
~:de iiqueza nó Bi-~sil todo, em, S~o Pa\.110- a _cidade mais
desenvolvida do Brasil ou pç-lo menos a de maior pujança,
a própria Capital do Estado de São Paulo -também se encontram as maiores disparidades de renda e de riqueza, pois
-para ali, todos <?S dias, conv~rg_cln cida9ãos b~asileir9s-:se- é ·que assim se· pode chamá-los.---- , quase se-Ql_ cidadania.
p~ra: tentar a so~revlvência, na mais-absoluta misér!-a.,dep_arando-se com r_iquez~s extraordinárias. acumuladas. Por outro
lado, há que se examinar, com rigôf,-a q,ue-stãod.a de~pfópor
c'iônalidade polítiCa hoje existente,·porque estamos muito lon-~'d<? princípiO êJ'e_representaçãq: de que cada ~idadão tem
·igúal 'peso em 'ternws de direito d€; yotar - em termos de
s~a _representa:çãõ fi_a Câmara dos .Deputados, em especial
no Congresso Nacional. Como disseram outros Senadore.s,
há muitas outras razões e causas, mas. é precis-o ir fUndo
nõ Combate a tudo aquilo que vem hoje fazendo com que
· ~lgu~as pesso.a~ .tcrnham ~sse_ pensamento separatista, _que
se torna inclusiv~ _mais grave porque envolve até sentimentos
coino o- do nazismO õu do faScismo. Esse sentimento se torna
_certamente condenável, mas daí a partir para a exclusão da
Cidadania, para ·eXpUlsar alguém do t~rritório _por ~_star ~ons_i
derando essa id?ia, acho ·um remédio muitO fort~. Digo isso
para express·ar ·respeitosamente o· meu sentimento, ainda que
co~cqrdando iilféiramente com o p'ropósito de unidade da
Federação e da U!Jião do Bra~il.

a

· O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -A Presidência gostaria de aJertar o orador. pqrque o ·seu témpo_ já está
tiltrã.passadó em- rriais de 22 míniitos. Pediríamos, portanto,
qüe COncluísse -o· maiS breve possível.

--o SR. NEY SUASSUNA- Perdão, Sr. Presidente, vou
concluir. Nobre -Senador, concoido com todas as razões expressas por nossos companheiros Senadores e acho que todos
esses aspectos, todas essas vertentes que foram lembradas
têm que ser consertadas. Mas insísto em dizer que se na minha
mão um dedo gangrenasse e pusesse em p_e_r~go toda a minha
existénçia. eu não teria dUVida em tirá-lo, em decepá-lo.
Numa hOra~ i::m que estamos atravessando uma crise e
soniCis seriamente afetados por ela, Considero movimentos
como esse uma espécie de gangrena, uma célula cancerosa:
ou é extirpada, o-u pode contaminar todo o organismo, estimulando a venda de armas e a morte de muitas pessoas.
Se uma pes~Oa não ama este País, rasga a Constituição,
como foi feito, em público, não tem por que nos preocu__ _ __ _
parmos.
Quando eu nâo -aceitei a delegação 9o PMD13, foi exatamente porque sabia que estava receitando um remédio forte; .
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mas faço iSso' Com á finàl'idade de estancar, na origem-, um
mal que pode nos trazer muitaS dores de cabeça, muitas tristezas, muitas lamúrias.
·
·· ··
O projeto, embora· drá'Stico, está apresefl.tado. Passo- as
cópias à Mesa. Muito obrigado a todos que tiveram a paciência

de me

ouvir.~

·

-

D~ra~te _o_ dis'c~rso ~do Sr. NeY S~assuna, <i Sr.
Chagas Rodrigues, 1'! Vice-Presidente, d,eixa a cadeira
da presic!êrz.c(a_ que~ ÓC!fpada pelo Sr. Beni Veras, Suplente dt; Secretá~io: . . . . . .
.. .
.. ,

Durante o discurso' do Sr. Ney SUassuna, ó Sr:

Beni V eras, Suplente de SecretáriO,- âeixa a cadeira ·da·
presidência,. que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio,
Suplente de Secretário..
- ·

O SR. 'PRESn:ÍÊNTE• (carios Patr~cíni~) a palavra ao nobre Senado I:' Eduardo Suplicy..

.

Conc~do
_

.

_

O·SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP, Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Senador catlos Patrocínio, ,Srs·; Senadores, tenho aqui a responsabilidade _e a atribuição de ser um fiscal zeloso das coisas
da Nação., daquilo que. ·se passa com o Executivo e assim
tenho procurado fazê-lo .. Mas, antes dé exercer essa função
fiscalizadora, preciso tecer cOmentário 'sobre 3 situação. em ·
que se viu envolvido o- PreSidente Nacional do Partido élos
Trabalhadores, Luiz: Inácio Lula da Silva, na última sexta-feira, quando os jornais Folha de S. Paulo e O Estado de
S. Paulo, dentre outros,:registraram que,'riurn diálogo informa·! com jornalistas, perguntado sobre.o episódio "Ministro
Eliseu R~sende e Construtora Norberto OdebrechtH' o Presidente· Lu1z Inácio Lula da Silva teria feitO urDa observação
ofensiva ao Ministro Eliseu·Resende e~ poueo depois, ainda
mais ofensiva, ao Excelentíssimo Senhor· Presidente Itamar
Franco, ponderando _que o Presidente Itamar Franco afinal
havia chegado ao poder-de forma tal que não precisaria estar
reaUzan,do .~cardos~ ~mprornissos com quem quer que fosse
e que estaria corno que, ·prestes a despeidiç3r esta. oPôrtu-nidade. Utilizou-se,. pOI;tanto, o Prcsídente .do Partido dos·
Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, de palavra inade-:quada e certamente -ofeilsiva ao Presidente da República ...
Desde que li aquela matéria, quero expressar meu sentimento de preocupação-e, desde logo, tran~rnitir a Lula a recomendação de procurar, no mais breve espaço de tempo, reconstrui~, em termos altos e respeitosos,. a relação- que
é da maior importância -- com o Excelei:ttfssimo Senhor
Presidente qa· Repú~lica Itamar Franco. Seja nos momentos
de divergência ou de, c..oncordância, há que_ se ter - tenho
a c~>nvicção- uma relação de civilidade, unia' relação respei- - tosa com a Presidência,
E não foi por menos· que- sentindo-Se'·mesmo atingido
- o Presidente Itamar Franco, no inicio· d_a ___tarde de h_oje,
expediu nota em que reprova a observação de Lula, que,
inclusive, mais tarde, até procurou corrigir-se jUnto aos jornalistas, dizendo que fora uma conversa informal e não propriamente uma entrevista.
-·
Mas, em se tratando do presidente de um partido tão
importante na históda recente_ do Brasil quanto o Partido
dos Trabalhadores, em se tratando da rel~ção de respeito que Lula tem tido com o Presidente Itamar Franco, porque,
afinal de contas, quando assumiu, foi convidado, com os presidentes de todos os partidos, a dialogar com o PreSidente Ita~
mar Franco. Naquela ocasião, Lula disse publicamente o quão
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inipórtante tinha sido aquele encontro. Afinal de contas, quando tivesse uma crítica ao Presidente da República, ele poderia
falar francamente com Sua Excelência pessoalmente.
- Depois, Lula teve outra audiência com o Presidente da
República; acompanhado de Parlamentares' do Partido dos
Trabalhadores, entre os quais eu me encontrava. Na ocasião,
Lula apresentou ao Presidente Itamar Franco o Plano de Segurança Alimentar, que visava o CO-qtbate à miséríã: _e- à rorne.
Tal plano ensejou, por parte do Presidente Itamar Franco,
a formação de um conselho contra a fome e a miséria, para
o qual foram designadas pessoas que não pertencem ao Partido
dos Trabalhadores, mas que, 'Sem dV,vida·, merecem a simpatia
do.P.artido e.cuja indicaçãO foi aprovada por Luís Inácio Lula
da Silva. Refiro ..ine a Herbert de Souza, o Betinho e a D.
Mauro Morem.
· Participei da caravana da cidadania durante _a primeirasemana, no trajeto Recife, Garanhuns e Caetés até a cidade
de Euclides da Cunha, percorrendo o agreste e depois o sertão
de-Pemambuco, de Alagoas, de Sergipe e da Bahia. Ouvi
do próprio Lula que-era a sua intenção, ao concluir a Caravana
da Cid~dania, ao reali_za_r esta viagem, que -se concluirá em
meados desta semana, em ,Vicente de Carvalho. visitar 9 Presi~
dente Itamar Franco ·e dizerdas saas impressões sobre o sofrimento' daqUeles que. estão .e111: condições ·oe indigência. O
propósito maior déssi viagem é o de estar dialogando com
aqueles que hoje estão em cóndição de pobreza absoluta e
passando fome.
Diante de todas essas circunstânCias, hoje, por volta das
14 horas, sabia que Luís Inácio Lula da Silva estava ~m Duque
de Caxias e procurei D. Mauro Morelli, transmitindo a minha
pi-eocupação. Por volta das 16 horas estava prevista a visita
de Lula com D. Mauro Morelli - talvez a esteja fazendo
agoi'a, pois-sãb'l7 horas e 53·minutos- a alguns dos bairros
maiS pobres de Duque de Caxias:
.
Transmiti a D. Mauro Morelli a preocupação de Lula
erri transmitír ao Presidente Itamar Franco uma retratação,
pela forma como se dirigiu a Sua Excelência que, às vezes,
pode ocorrer com os seres humanos, mostrando de fato qual
é o_.seu sentimento de respeito. Tenho a certeza de que Lula
-saberá reconstruir ,.em termos' altos e respeitOSOS, ·u:ma relação
que precisa, pelo intefeSse do_ País, ser preservada, e isto
é muito importante. Não importam os momentos que teremos,
como Partido, que criticar o•que se passa a nível do Governo
Itamar Franco. Mas é importante que tenharrios uma atitude
de civilidade na forma de .expressar os nossos sentimentos
e fazer as nossas críticas.
Eu gostaria de aqui, também, esclarecer um fato que
foi objeto de comentário de diversos jornalistàs na última
semana.· Refiro-me à 9bservação que Luís Inácio Lula da
Silva teria feito ao ·indicar o significado das cores da bandeira
do Partido dos Trabalhadores. Quero, aqui, referir~me ao
testemunho do Deputado Alcides Modesto, que estava presente em Monte Santo - eu não me encontrava, pois havia
deixado a Caravana da Cidadania exatamente na cidade ante~
rior, Euclides da Cunha - mas foi na manhã de sexta-feira,
dia 30 de abril, que ocorreu a situação.
Segundo as palavras de Alcides Modesto, na cidade de
Monte Santo, em praça púhlica, com a presença de mais de
2.000 pessoas, um dos populares manteve um diálogo direto
com o próprio Lula, fazendo a seguinte pergunta:
"Lula, qual é a explicação que você dã para o
fato de a bandeira do PT ser vermelha? Os POlíticos
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dessa região dizem que a bandeira é- vermeiha porque
é comunista."

Essa foi a pefgun-ta, e -hao- ufna-cólocação de iriíCiativa
do próprio Luís Inácio Lula da Silva. Lula, ao explicar -o
simbolismo da bandeira, iniciou p~la cor-branca, dizendo que
ela significava ã paz, a: fuStiç~fsociaf e a vida feliz da população,
que é o objetivo de luta e da organização desse Partido. Disse
que a estrela aponta caminhos e destinos de qualquer navegante e de qualquer caminhoneiro, que a estrela do PT aponta
para o País e para a sociedade brasileira uma forma de vida
que visa, efetivariü~xúe,- a igualdad~- e a jUstlÇa, social, que
resgata a qualidade de vida da população. Explicou que, da
mesma forma que essa estrela um dia conduziu os magos
até Belém, essa mesma estrela, aqui, no Brasil, aponta para
o povo a saída e o destino novo de justiça e de igualdade.
Ponderou Lula que a· cor vermelha significa: -o sahgue derramado por tantas pessoas e personalidades da história -da humanidade como, por exemplo - e a:qui, Alcides Modesto colo_ca
as palavras que foram ditas naquele momento, explicando
todo esse conjunto-de questões- o sang-ue de todos aqueles
que deram sua vida para, de fato, resgatar para a humanidade
uma dignidade de vida, uma dignidade que coloque essa mesma humanidade num patamar social em que não haja fome
nem miséria. Um dOs-exeinplo_s_ Seda o de Tiradentes; outro
o sangue derramado por Jesus Cristo, como o s:ingue derramado por Antônio Conselheiro e toda sua comunid~de religiosa de Canudos, como tantos trabalhadores e tantas pessoas
religioSãS, que derramaram seu sangue na defesa dos oprimidos e dos _injustiçados.
Foi _uma e-xplicação ampla e ense)iiii às pessoas, que não
ouviram e m!m testemunharam exataffiefl.te õ contexto, a pensar que aquilo teria sido um desrespeito para com Jesus Cristo,
para com a Igreja, ou para com- os cristãos.. Eu ten_ho a convie~
ção de que, examinando-se neste contexto, fita clara respeítosa a referência cOlOcada por Luta _que, corno se sabe, é
pessoa de fé cristã, assim formado como a maioria dos brasileiros.
-Sr. Presidente e Srs. Senadores, tivemos hoje a notícia,
já anunciada pelo Presidente do_ Senado, de que -o Ministro
Eliseu Resende comparecerá quarta-feira próxima, espontaneamente., para prestar esclarecimentos sobre a sua relação
com a Empresa Norberto Odebrecht e sobre os diversos· fatos
apontados pela imprensa nos últimos dias. Acontece, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que esses fatos se tornam -inais Oümerosos, e a imprensa já dá conta de que, dificilmente, poderá
o Presidente Itamar Franco continuar tendo corno Ministro
da Fazenda o Sr. Eliseu Resende.
O exame dos diversos assuntos trazidos à baila mostra
que o Ministro Eliseu Resende está, eticamente, numa posição
de grande dificuldade e trazendo essa dificuldade para a imagem de credibilidade do Presidente Itamar Franco. PrimeiiaM
mente, foi a questão do empréstimo para um empreendimento
de irrigação' no Peru. ObservouMse que, na ocasião, o secretáM
rio-Geral do Ministério da Fazenda, Sr. Wando Pereira Borges, teria como que apressado a decisão -juritO ão ·comrtê
de Financiamento às ExpOrtações, para que fosse logo decidida a aprovação daquele empréstimo.
É interessante observar que foi o próprio Presidente Itamar Franco, através de seu Ministro, Mauro Durante, que
lembrou que estava o Senado omisso em cumprir a ConStituição, pois, como -s-e trata de emprésliirio -do iil.túeSSe da
União~ caberia ao Senado Federal estar também se manifes-
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tando -a- respeito desse assunto. Certaffiente, aumenta a -~es
ponsabilidade do Senado Federal, que não estava examinando
suficientemente esses empréstimos concedidos pelo PRO EX,
da mesma maneira que são aprovados outros empréstiri:tos
ao exterior.
·· _Mas novos detalhes vieram à tona. Em especial, a Revista
lstoE informa não só que o Sr. Wando Pereira Borges~ amigo
e prinCipal auxiliar do Ministro Eliseu _Resende, pressionou
os membros do ÇFE para aprovar -o empf"éStimo de 1JS$115
milhões â mesma Construtora Norberto Odebrecht, mas també_m menciona que o parecetde Borges, favorável ao empréstimo, foi redigido por Maria da Glória Rodrigues, técnica
do Banco Central e, desde _o_início de 1992, encarregada,
dentro do Ministério da Fazenda, dos projetas financiados
pelo CFE. Ela é casada com Fernando Câmara, ex-diretor
4_a Odebr~ç_ht. Esse fato levou o jornal O Estado de S. Paulo,
hõje;àdardestaque a esse assunto, mais uma- vez relacionando
o caso do Sr. Eliseu Resende com a Údebre-cht.
Outro caso _sério é o fato de a Odebrecht ter tido uma
relação fortíssima Com o Governo Fernando Collor de Mello
e, em especial, com aquele que foi objeto principal da ComísM
são Parlamentar de Inquérito que examinou fatos graves ocorridos ao longo dos quase três primeiros anos do Go_verno
Fernando C_ollor de Mello. Lembra a revista Veja o famoso
bilhete do Sr. Paulo César Farias para a ex-Ministra Zélia
Cãrdo~o de Mello, que tínha COIJ10 primeiro item "pendente
Equador", ou seja, justamente o empréstimo que estaVa sendo
examinado pela Comissão de Financiamento às Exportações.
_que beneficiaria a.Odebrecht, levando-a a adiantar 400 mil
dólares para o Governo brasileiro~ Uma vez ~_al9ada a dív~da
dõ GoVerno equatoriano_ para com a insfitUTção financeira
br.asileira _ofic_i~l, 9 Comitê de Financiamento às Exportações,
foi liberada quantia superior a 100 milhões de dólares _para
o Equador. Esse_é mais um outro episódio.
-Na semana passada, quando o "Ministro Eliseu Resende
esteve aqtii, indagado sobre em que medida conhecia o fato
de o BNDESPAR e a PETROQUISA terem indicado os Srs.
Álvaro Fernandes da Cunha Filho e José de Freitãs Mascarenhas, ambos ligados ao Grupo Odebrecht, para o Conselho
de Administração da COPESVL, respondeu que não tinha
conhecimento de que esses organismos- BNDESPAR e PETROQUISA - estavam subordinados ao Ministério' da -Fazenda e que ele desconhecia ·o acordo havido entre os acionistas.
Será mesmo que o Ministro Eliseu Resende estivesse tão
pouco afeto aos assuntos que foram objeto de minha indagação? Afinal, de 1983 a 1990, trabalhou na Odebrecht.
E quem é José de Freitas Mascarenhas, nomeado ConSelheiro AdministratiVo" da COPESUL? Foi Sei:retárià de Minas
e Energia da Bahia duas vezes, no primeiro governo de António Carlos Magalhães, de 1971 a 1975, e, depois, de 1975 a
1979, saiu do governo e entrou para o Grupo Odebrecht nos
anos 80. Foi colega de trabalho do Ministro Eliseu Resende,
além de diretor da bolding Odebrecht, e é o atual Presidente
da Federação das Indústrias do Estado da Bahia.
E- OSr. Álvãro FernaOdes da Culiha Fill:io? Foi nomeado
Conselheiro Administrativo da COPESUL. Foi também SecretáriO de Indústria e Comércio- da- B-ãhia de 1983 a 1987,
época em que era Governador João Durval, e Eliseu Resende
trabalhava na Odebrecht. Ele tem sido considerado braço
direito de Elnílio Odebrecht, é príncif>át-execi.itiVo dâ empresa
na área petroquímica. Deu entrevistas no sul anunciando o
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fechamento da unidade de etilbenzeno da PETROFL~X~ porque a PETROBRÁS não concordaria em aumentar o subsídio
da nafta. Disse Álvaro Cunha que, se os preços continuassem
altos, a PETROFLEX e outras empresas poderiam fechar.
Ora, o Ministro Eliseu Resende foi, de 1983 a 1990, funcionário do Grupo Odeb-i-echt, atuando na área petroquímica;
foi Presidente da Einpresa Petroquímica Brasileira e da Companhia Petroquímica de Camaçari, CPC; de 1989 a 1990, foi"
Presidente da holding Odebrecht. Obviamente, há muitas perguntas a serem for_mu_ladas._
Ainda há fato mais grave. Aqui falo e quero utilizar apenas os termos mais respeitosos para com õ Ministro Eliseu
Resende - temos dialogado-, mas fico- pensaildo se, a esta
altura, n·ão estará S. Ex~ colocando-se numa situação de enfraquecimento do G_uvemo Itamar Franco, ao quàl serve?
Acredito, Si"s. Seriadores, que o MinistrO Eliseu Resendé,
quando se relacionarem todos esses fatos, ainda que não tenha
diretamente responsabilidade sobre eles, coloca o Presidente
Itamar Franco em situação de extrema delicadeza. Qual o
fato que mais coloca a· Presidente Itamar Franco em dífi'cuidade? É aquele que está no relatório da ComissãO Parlamentar
de Inquérito, criada através do Requerimento n9 52/92, destinada a apurar fatos contidos nas denúncias do Sr. Pedro COllor
de Mello, referentes.às atiVidades do Sr.Paido César Cavai~
cante Farias, capazes de configurar ilicitude penal, Comissão
essa presidida pelo Deputado Benito Gama, que teve como
Vice-Presidente o Senador Maurício COrrêa, hoje Miriistro
da Justiça, e como Relator o Senador Amir Land~;
Sabemos qual foi a pessoa que auxiliou o Seriador Amir
Lando a redigir esse relatóriO, jiols era f:it6 co"lliiêcido doS
membros da CP!. Trata vá-se, nada mais, nada menos, daquele que hoje é o Consultor-Geral da República, o Sr. Alexandre
de Paula Dupeyrat Martins, que, justaritente, está examinando
os termos do contrato-no Conselho de Financiamento de Exportação do GovernO Brasileiro ao Peru, que, potêncialmente,
se concretizado, poderá beneficiar- a OdebniCht.
Nas páginas 140/141/142 desse relatório há um capítulo
denominado "Construtora Norberto 0-de-breCfir•·~--que diz:
"A CPMl, através do Ofício n' 13/92, de 23/07/92,
solicitOu à ConstrUtora Norberto Odebrec_ht_ esdarecimentos sobre as atividades do Sr. Paulo César- Cavalcante Farias jUnto àquela Empresa. Foram solicitadas
provas materiais de prestação de serviço relativas a
Notas Fiscais emitidas pela EPC .:.__Empresa ·de Participações e Construções Ltda. àquela Construtora.
Os documentos--enviados pelo Sr. Emílio Alves
Odebrecht constam de um texto encaminhado pelo
mesmo, afirmando a existência de um contrato, entre
as referidas empresas, cujo c_onteúdo genérico nada
esclarece e, em anexo, uma cópia do instrumentoJirmado.
Essa sucinta documentação nada traz de esclarecedor no que se refere às provas materiais solicitadas
por esta CPI, conforme se pode constatar:
1. Não foram anexados documentos que fizessem
referência a valores; no entanto, Notas Fiscais emitidas
pela EPC e_ que foram objeto de análise da Receita
Federal indicam o recebimento de_US$3,199,410.00
(três milhões cento e noventa e nove mil quatrocentos
e dez dólares norte-americanos), pagos pela Norberto
Odebrecht;
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2. Não foram anexados relatórios conexos com
estudos e projetas de investimentos indicados no texto
do Sr. Emílio Odebrecht e que, de alguma forma, poderiam tentar Justificar um pagamento -de tal ordem.
A flagrante omissão, no qUe diz respeito ao envio
das provas materiais solicitadas, leva a crer que a quantia acima mencionada não diz respeito ao resultado
dos trabalhos executados, visto que não existem documentações consistentes, tais como relatórios técnicos.
tão comuns a tais tipos de contratos.
· Como justificar" um pagãmentO. tão vultoso? Aresposta pode estar no Ofício de n"'645, de 17-08-92, remetido pelo Exm 9 • Sr. Ministro_ da Economia, FaZenda
e Planejamento, Marcílio Marques Moreira, endereçado ao Presidente da CPI em iesposta ao Ofício n~
231/92 - CPMI-PC. O referido ofício, em seus itens
1 e 2, afirma que;-ipós diligênciaS ifitUãâaS no que
diz respeito~ ~s prestações de serviços constantes de
Notas Fiscais emitidas pela EPC, dentre as quais as
vinculadas ao contrato Norberto Odebrecht!EPC, "não
comprovam a efetividade da prestação dos serviços,
razão pela qual estas despesas, em princípio, deverão
ser glosadas para fins de retificaç·ão de ofício do Imposto de Renda devido".
A tr3nscriç3o literal do trecho do -OfíCiO do Exm~
Sr. Miriistro fala por si só nó que se trata dO não-cumprimento pOr parte do Sr. Emílio Odebrecht das provas
materhlis solicitadas por esta CPI:
Concluindo, não houve prestação de .serviço e,
portanto, não houve motivo material justíficado pelos
contratantes para o pagamento das quantias arroladas
a partir das Notas Fiscais emitid'as pela EP~~ ' 1
Ora, Sr. Presidente, quando ocorreram tais p:;}rit;ribuições
do Grupo Norberto Odebrecht à EPC do Sr. Paulo César
Farias? Em 1990. Quando saiu o Sr. Ministro da Vice-Presidência- da Norberto Odebrecht? Em 1_990. Houve grande
diferença de data? E, àquela época, em 1990, não tinha a
opinião pública brasileira conhecimento dessas contribuições
da Norberto Odebrecht à empresa do Sr. Paulo César Farias.
O Sr. E li seu Resertde ingressou no Governo Collor ehi meados
de 1990, quando presidiu a Eletrobrás e Fumas. Qual foi
a primeira grande contribuição da ConstrutoraoNOrberfO Odebrecht à EPCJ Em 24 de agosto de 1990, quinhentos'e sessenta
mil e quatrocentos e noventa e nove dólares; em 29 de agosto
de 1990; quinhentos e setenta mil e oitocentos e quarenta
e sete dólares; em 10 de agosto _de 1990, cento·e dezessete
mil e setecentos e noventa e um dólares; em 17 de agosto
de 1990, um milhão e trinta mil Setecentos e_ tiinta e sete
dólares; em 24 de setembro de 1990, quarent~.~ oito mil
setecentos_ _e trinta e dois dólares; em primeiro_ de outubro
de 1990, quinhentos_ e vinte mil novecentos e_set~nta e seis
dólares; em 5 de novembro de 1990, duzentos_ e noventa e
seis n:iil setecentos e trinta dólares; totalizando três- milkões
cento e noventa e nove mil dólares.
O Sr._Jutaby Magalhães- Concede V. Ex~ um aparte?
O SR. EDUAROO SUPLICY- Ouço V.- Ex' com prazer:
O Sr- Jutahy Magalhães - Embora a alguns possa até
parecer que não venho acompanhando o pronunci'antento de
V. _Ex•, o desenrolar, tanto na parte iniCial, quando V. Ex•
faz referência a certas expressões utilizadas e infelizmente
publicadas -:- embora não fosse a intenção dar a entrevista
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-;como também essa parte em que V.

Ex~

vem desdobrando

o seu raciocíõ.io em torno da poSição do MiriTstro Eliseu Resende. Não pretendia aparteá-lo, porque penso que, corn a vinda
do Ministro quarta-feira, todos os Senadores que desejarem
poderão fazer as indagações que julgarem neces$árias e tOdas
as explicações deverão ser dadas pelo Ministro. Não me refiro,,
em tese, a essa questão do Ministro Eliseu Res-ende, mas,
na análise de um artigo de um jornalista de cuja coluna sou
leitor, percebo que a existência apenas de uma- suspeita é·

suficiente para liquidar um determinado_ ministro. Chegamos
ao ponto de, quando se levanta uma suspeita, não há como
discutir mais o assUrito, .Põi'qüe 'a sentença já está pfoférlda.
Não há mais condição de se mostrar, ao invei"sõ- daquilo que
sempre se fala a respeito da lei, que cabe ao acusador o ónus
da prova. Aqui é o contrário: cabe ao acusado. Ao ouvir
V. Ex• abordar essa questão, indago se·, no caso, o Ministro
Eliseu Resende teria uma responsabilidade direta por qual~
quer fato desses que V. Ex• aponta e se seriam todos os
membros do Conselho de Administração, do Conselho biretor, de todos os _setores da empresa responsáveis dirctos por
aquilo que foi cometido. Desconheço a posição que o MiniStrO
Eliseu Resende ocupava na Norberto Odebrecht, assim como
não tive a felicidade de manter -qualquer tipo de contato com
S. Ex~ nos diversos cargos que ocupou, sejá·-na-éín.p!es-áPti"vada, seja na Administração Pública. Mas, apenas em tese, acho
difícil aceitar essa condição de responsabilidade de 3.lguém
que faz parte da composição de uma empresa, se há ou não
responsabilidade direta dessa pessoa. Se V. Ex• tiver condições
de provar o que está afirmando através de çlocumentos, tenho
que silenciar-me.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Prez~do Senador Jutahy
Magalhães, primeiro, âgradeço a atenção com que V. Ex•,
desde o início, acompanha aS minhas palavras.
No dia 2 de março de 1993, véspera qa posse_do Ministro
Eliseu Resende, o jornal O Globo publicava o--seguinte breve
curriculum do novo Ministro Eliseu Resende:
"0- novo Ministro da Fazend;t, Eliseu Resende,
é um antigo colaborador de uma ~as maiores empreiteiras do País, a Norberto Odebrecht, onde_ trabalhou
de maio de 1983 a junho de 1990. Após perder as
eleições de Minas Gerais para Tanctedo Neves, em
1982, Eliseu, MinistrO dOs Transportes- do Governo
Figueiredo, foi para a iniciativa privada. Assumiu o
cargo de Diretor-Prcsidente ·da Empresa PetroqUímica
do Brasil S. A. - EPB do grupo Odebrecht. Como
Presidente da companhia, passou a integrar--o-Conselho
de Administração da holding Odebrecht.
Ficou à frente da EPB de 1983 a 1988. Em fevereiro
de 1985, foi eleito Presidente do ConselhO de Administração da Companhia Petroquímica de Camaçari, que
tem participação da Odebrecht.
Em janeiro de 1986, integrou o Conselhõ de Administração da Salgema Indústria Química, outrã ·comfia:.
nhia do grupo.
De 1989 a junho de 1990. ocupou a Diretoria de
Mineração da Odebrecht Mineração e Metalurgia. Foi
nomeado, pelo Presidente Collor, Presidente de Fumas
Centrais Elétricas, que deixou em outubrÕ do ano Passado para assumir a presidência da Eletrobrás, a convite
'
do Presidente Itamar."
S.

O que se sabe ainda e aqui não está expresso é que
não apenas passou a integrar o Conselho de Adminis-
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tração da holding Odebrt:-eht, ma:s foi :seu Vice-pre::.iôente.
Ora, o Vice-presidente da- holdlitg Odebrecht eStaria a par
das principais ações do grupo Odebrecht? No mínimo, S_cn_ador Jutahy Magalhães, essa é uma pergunta que precisa ser
feita aO Ministro Eliseu Resende, e avalio que S. EX~ poderá
respondé-la.
O Sr. Jutahy Magalhães- Isso é o correto. Mas não
sabemos sequer por qual área da empresa ele era responsável,
nem quantos Vire-presidentes há naquela empresa. Normalmente são vários, com funções específicas, responsáveis por
determinadas áreas, por determinadas ações. Por isso perguntei se V. Ex~ teria condição de informar que S. Ex\ comomembro do Conselho de Administração, teria partiCipado dessa ação que V. Ex~ vem apontando como fato levantado na
CPL
O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Jutahy Magalhães, como membro da CPI, muito me empenhei para que
fossem ouvidos os_ principais tespbns;iVf:iS pelas empresas que
haviam dado contribuições tão significativas à EPC, ao Sr.
Paulo César Farias.
Foram colhidos os depoimentos do Sr. Antônio Ermírio
de Moraes, do Presidente e de um diretor-_filulit-ceiro da Tratex
e de um diretor-financeiro da Cetencó. Por razões que a política conhece, conseguiu~se_evitar que comparecesse, em especial. um dos que tinha mais responsabilidade, em termos de
contribuição à empresa do Sr. Paulo Cé&ar Farias. Refiro-me
ex.atamente ao Sr. Emflio Odebrecht. que compareceu apenas
à Polícia Federal. Inclusive, o Delegado Paulo Lacerda continua examinando a questão dessas contribuições. Aliás. a Polícia Federal está examinando uma outra operação em que
a Norberto Odebrecht envolveu-se: a questão relativa ao Canal da Maternidade, conforme 09ticia a r~vista Veja da edição
de 13 de maio de 1993, â página 21:
"Na semana passada, a Polícia Federal encontrou
uma prova capaz de mostrar que a concorrência para
o-famoso Canal da Maternidade, no Acre, a obra que
rendeu 30 mil dólares ao ex-Ministro Magri, foi ffiesmo
viciada. A Polícia apurou que o custo fOi cãTculado
pela Odebrecht, e não pelo Governo do Acre, e assinado pelo engenheiro Marcelo Fonseca, chefe do escritório da Odebrecht em Rio Branco. Pior. Quando a
polícia pediu o estudo à ,Caixa Económica, recebeu
do seu então Presidente, Alvaro Mendonça, um papel
sem timbre .e sem assina_tur_a, numa op-eração típica
--de quem procurava apdgar o rastro-comprometedor.
Com isso, a polícia está convencida de que_descobriu
o'-1riângulo da falcátrua: a empreTtei-ra-,-a -caiXa e o_
Governo do Acre. Os procuradores da República Eu~
gênio José de Aragão e José Roberto Santoro estão
prontos para pedir à Justiça que declare a Odebrecht
-- inidônea e indicie Álvaro Mendonça por crime de estelionato. Outro indicüido sf:rá Luiz Carlos "Pitchmann,
- _-então chefe elo -gabillete do Goverrio do Estado. Edmundo Pinto, que era o GOVernador do Acre na época,
não poderá ser ouvido. No auge do escândalo. morreu
assassinado num hotel em São Paulo."
Sabe-se, Senador Jutahy Magalhães, _que o caso foi reaberto: o Governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho,
ouvindo a conclamação da viúva de Edmundo Pinto e dos
Senadores c Deputados do Acre, resolveu reabrir o processo.
Tanibém a Polícia Federal, por determinação do Procura-
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dor-Geral da República, está reexaminando o caso do ã.ssassinato do ex-Governador Edmundo Pinto.
Ora; são verdadeiros tentáculos esses pelos quais uma
grande empresa tenta influenciar decisões governamentais.
Pode ser que o Ministro Eliseu Resende esteja completamente
desinformado sobre todas essas situa~es, mas será que, como
Vice-Presidente da Norberto Odebrecht, ele era pessoa tão
desinformada? Será que ele realmente não tinha informações
sobre o esforço que o Secretário Wando Borges e a Secretária
Maria da Glória Rodrigues ---:-_casada co~ f~_rnando Câmara,
ex-Diretor da Odebrecht- estavam realizando para a aprovação do empréstimo aO Peru? Não estaria o Ministro Elíseu
Resende preocupado também com o próprio ·mérito da prioridade do empréstimo ao Peru ?
Aliás, hoje, o jornalista Luís Nassif detalha a história
dos empréstimos aprovadOS -desde o Governo José Sarney
por esse programa de incentivo às exportações. Diz ele:
O ca•o Peru-Odebrecht é exemplar, A ópeiação
-"de interesse do Brasil", segundo a justifiCativa dO
Secretário-Geral do Ministério da Fazenda, Wando
Borges- seria para um país de altíssimo risco.
Há três anos o-Peru não comparece áó sistema
de composição do convênio de crédito recíproco, para
honrar seus compromissos junto aos países membros
da Aladi.
A dívida peruana com o Brasil é de US$600 milhões, garantidas por papéis que não valeffi 16% do
valor de face. O país tem dívidas vencidas com o próprio
Proex de cerca de US$350 milhões, para projeiOs da
mesma Norberto Odebrecht.
Não se fica nisso. Permanecem sem pagamento
firiãilciãinentos de US$500 milhões para Angola, obra
da Odebrecht. A Mendes Júnior tem um contencioso
de US$400 milhões com o I~agl!-_e.__~ Andrade Gutierrez, outros US$300 milhões com Moçambique, Congo
e Equador.
Embora maiores beneficiárias, -ãs e:ffipreiteiraS não ficaram sozinhas nesse saque contra o Tesouro ...
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) .:..,- Senador
Eduardo Suplicy, a Presidência interrompe seu pronunciamento para consultar o Plenário sobre a prorrogação da sessão
por 10 minutos. (Pausa.)
Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessão.
---Lembro ao Senador Eduardo Suplicy que V. Ex~ dispõe
de um minuto_ para encerrar o seti pi"OhurtCiamentO.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Continuo, Sr. Presídente:
No governo- Sarney, emprestaram-se US$300 milhões ao Paraguai. O prejuízO fOi de US$210 milhões.
Para a Bolívia os empréstimoS chegaram ã US$250
milhões e o prejuízo foi de US$175 milhões.
Obviamente, por trás de cada país inadimplente,
havia um grupo brasileiro que embolsou o dinheiro.
No momento, há em andamento finailciamento
semelhante para a República Dominicana, beneficiando a Paulo Habbib Engenharia e a Andrade Gutierrez,
representada pelo ex-Vice-Presidente, Aureliano Chaves.
Portanto, Sr. PreSidente, será que, diante da necessidade
·de tornar exeqüível para o Nordeste brasileiro fonilas de irriga-
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ção, conviria emprestar esses recurso~- considgraO_os de alto
risc~ -_ p3rã o governo peruano, que vive hoje SOb_a ditadura
militar do Sr. Fujimori? Que c'ritéfiOs estãó.send-õ'.examinados?
-Avalio que o seDado Federai, cumprindO à co~lStú~ição,
preCisa apreciar esses -empfésti_mos· da Comissão dé Fit)ancia_mento de Exportações. __
~ · __ _ _
- Eta o que t~nha a dizer;Br. 'Presidente. Muho obrigadO:
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.

Concedo

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso.)_- Sr. Presidente, sr~s. e Srs. s·enadores,
o empresariado de Pernambuco considera que o desempenho
de nossa economia, em 1992, padece da recessão e das enormes dificüldades enfrentadas pelo Pais. Com otiriiisrriO-, agUarda a evolução da economia brasileira em 1993.
Estes são dois dados extraídos de pesquisa realiZada Pelo
Jornal do Commercio, do Recife, dirigido competentemente
pelo empresário Jo'ão Carlos Paes Mendonça e pela revista
E~ame, qa_ qual constam ainda uma avaliação de oportuni-dades e de obstáculos, a serem vencidos em 1993, e uma:
análise dos fatores considerados positivos e negativos na economia do Estado, no mesmo período, além de outros impor~
t®tes aspectos que afetam diretamente a atiVidade económica
em Pernambuco.
A partir desse levantamento e com base na pesquisa "Empresas e Empresários" realizada pela TGI foi promovido um
encontro em Brasília, que se realizou no dia 1~ de abril deste
ano. Q_ evento teve o sugestivo título de Fórum Jornal do
Commercio - Pernambuco em Primeiro Lugar e ocorreu no
auditório do Espaço Cultural da Câin3:ra dos De.P.utad.qs.
Tive a· satiSfação de'participar do evento, tendo podido
constatar não só o alto nível dos debates~ mas também a
valiosa contribuição que a iniciativa trouxe ão esclarecímento
dos problemas de Pernambuco.
=----~Quero, assim, desta-tribuna, com-o testemunhO de reconhe~_imento, externar meu agradecimento aos patrocinadores
-do_ encontro_ pel~_ oportunidade que me proporcionaram, e
deixar registrada a sat_isfaç;lo com __que este tipo de iniciativa
é recebida por todos os que se preocupam realmente com
o bem-estar e a melhoria das condições de vida do povo pernambucano.
Dos muitos temas importantes ali tratados, desejo ressaltar os que mais de perto dizem respeito à atividade parlamentar, dando destaque muito especial àquela que foi a segun~
da maior e mais importante prioridade estabelecida pelos empresários ouvidos pela pesquisa da TGI; ou seja, aquela que
cobra dos políticos do Estado ''um esforço conjunto de políti~
cos e __empresários, acima das rivalidades e ideologias", em
prol dos interesses estaduais.
Essa é uma reivindicação de grande significado para todos
os que, tantas e tantas vezes, no ardor da disputa e do legítimo
emóãte de idéias que tão bem caracterizam a atividade política
parecem esquecer a razão maior de todo seu esforço: a melhoria de condições de vida do cidadão do Estado de Pernambuco.
Aí está um equívoco que não podemos nos permitir, aí está
um propósito que deve nortear todos os que vivem o privilégio
de um mandato político, aí está um dos motivos que me fazem
vir hoje a esta tribuna para registrar e louvar os resultados
daquele evento.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a propósito do Fórum
recentemente realizado, devo reiterar que, independentemen·
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te das posições polícita;s e ideológicas dos meus interlocmores,

continuarei, como, alHis, tenho feito sempre em minha vida
pública - quer no Exec-UtiVo-Oou Legislativo - colocando
em primeíro plano os interesses do_ meu Estado.
Em relação ao Fórum, ressalto~ ainda, outra prioridade,
escolhida como a principal e mais urgente pelo empresariado
pernambucano: a necessidade de estabelecerRse uma "estratégia de desenvolvimento para Pernambuco".
Aliás, como assinalou em artigo publicado no Jornal do
Commercio o empresário João Carlos Paes Mendonça, "Um
dos pontos que mais me chamou a atenção foT3.-ídentidade
entre visão empresarial sobre o desenvolvimentO de Pernambuco, mostrada pela pesquisa, com o pensamento mais global,
representativo das lideranças não só empresariais, mas. também, políticas, intelectuais, sindicais e de entidades populares,
que foi exposto e discutido no seminário SOS Pernambuco,
promovido pelo Jornal do Commercio e Fundação Joaquim
Nabuco.
É muito salutar verificar que nosso Estado, tão marcado
e tão penalizado por divergências ideológicas profundas, começa agora a encontrar pontos de convergência e de união,
em tomo de objetivos prioritários para a sociedade, independentemente de partido ou condição económica".
Isso_ é extremamente positivo_!
_ _
Ademais, chamo a atenção para a necessidade de se refletir sobre uma ação integrada entre governo e sociedade civil
e de valorizar-se o planejamento.
É verdade que há quem pense poder governar sem plano,
poder caminhar ao sabor dos acontecimentos, sem grandes
preocupações quanto ao-rumo que se deva tomar.
DisC:oi'do de tal procedimento, pois já pagamos todos
um preço muito alto pelo desrespeito que se instãlou no Brasil
em relação ao planejamento e pelo pouco caso com- que se
tem tratado ultimamente a atividade, apesar de ser ela uma
das mais graves responsabilidades do Estado. Por desautorizar-se a idéia de planejamento, é que hoje convivemOS, por
exemplo, com o enfraqueciinento de órgãos como a SUDENE.
Dutante a realização do «Fóruril Jornal do Commercio
-Pernambuco em primeiro lugar",, tive a oportunidade de
sugerir que ele se transforme em atividade permanente, congregando todas as lideranças do Estado. Assim as suas atividades teriam continuidade, com estabelecimento de metas, viM
sande a melhoria de nosso desempenho sócioMeconómiCo, para
o acompanhamento de crescimento do Estado e da região
e de certa forma para atendimento de novas reivindicações
junto ao Governo Federal.
Propus, ainda~ que se estabelecesse um Programa Mínimo
de Ação, que permita o debate de temas candentes, tais como
as exigências de uma agricultura irrigada, de modo especial
no semi-árido, o desenvolvimento do turismo, ou as questões
ligadas ao pleno desenvolvimento industrial, sobretudo com
a conclusão das obras de construção do_ Porto_ de Suape, o
esforço das atividades terciárias e quartenárias e sobretudo
a melhoria da oferta de equipamentos sociais, principalmente
na área estratégica da.educação.
Uma atividade de tal porte não pode igualmente prescindir da participação da SUDENE, pois foi para isso que ela
foi pensãda, e foi exatamente com instrumeritos dessa natureza
que ela pode contribuir para a formação do crescimento da
região nos últimos quarenta anos, ainda que não tenha sido
possível elevar este crescimento ao nível desejado.
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Quero conçluir parabenizando mais uma vez a iniciativa
do JORNAL DO C.OMMERÇIO, do Recife, à frente os diríge~tes João Carlos Paes Mendonça, Eduardo Lemos e Iranildo
Sampaio. e a TGI, dirigida pelo Dr. Ricardo Almeida, do
Bãnco Mercantil, cUjoS diretores Arrriando e Eduardo Monteiro estiveram também presentes e todos_ os que participaram
dessa demonstração de adesão aos ii:tteresSeS-maiores da cOmuM
nidade pernambucana e, porque não_ dizer, do Nordeste e
do BrasiL
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) -A Presidência lembra ·ao Plenário que-comparecerá ao Senado, nos ter-mQS do art. 397, II, do Regimento Inter~o, no próximo dia
12 do corrente, às 14h30min, Sua Excelência o Ministro da
Fazenda, Dr. Eliseu Resende.
As inscrições para iri.terpelações ao Sr. Ministro- estão
-abertas a partir de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Nada mais
haVendo a_ tratar, _a __ Presidência vai_encerrar oS trabalhos,
designando para a sessão ordinária de amanhã a_ seguinte -

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno único-, do Projeto de Lei do Senado
40, de 1992MComplementar, de autoria do Senador José
Eduardo, que regulamenta dispositivos constitucionaiS que
enunciam normas sobre os pagamentos_ pelo Poder Público
a seus fornecedores de bens e serviços, assim ComO a execuM
tores de _obras, e dá outras providências, tendo
Pareceres sob n,s 266 e 369, de 1992, da ComisSão de
Assuntos Ecoi:tómicós, 1"? pi'õnuilciamento: favoi'ável ao Projeto, com emendas que apresenta de n9s 1 a 3-CAE; 2"? pronunM
ciamento: contrário às Emendas oferecidas perante a Me_sa.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Está encerrada a sessão.
(LevantaMse a sessão às 18 horas e 36 minutos.)
n~

ATO DO PRESIDENTE N• 308, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuiM
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n'? 2, de 1973, e de acordo com o que
consta do_ Processo_ n'? 6.961/93-2, resolve nomear Maria RegiM
na Pires parã exercer o cargo, em comisSão, de AssessorTécniM
co, Código AS-3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
com lotação e exercício no Gabinete do Líder do PP, Senador
Irapuan Costa Júnior.
Senado Federal, 10 de maio de 1993. - Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 309, DE 1993
O Presidente do Senado Federal·, no usO_ de suas atribuições, em conformidade com a delegação de competéncia que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 119 2, de
1973~ e tendo_ em vista o que constado Processo n'? 8.155/93M3,
resolve nomear Aladim Tadeu Ferreira para exercer o Cargo,
em comissão, de Secretário Parlamentar, Código AS-1, do
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- .. d}' Reque_rimento n~' 350,_ de 1993, no qual o senhor SeÕa-dor.úirCeu Carnei!o Solícita ao Se-nhOr· Ministro da Fazenda
Hum- informações sobre assuntos reladOríadoS à. Secreútfia _da Receita Federal (Coordenação Geral do Sistema de ArreCadação), à Procuradoria-Geral da Fazenda Naciona.l e à Caixa
ATO DO PRESIDENTE N• 310, DE 1993
Económica Federal.
OS presenteS, após discussão, aptoVàm a ma:terüi -e a·encao-Presidente do Senado F"ederal, no· uso da sua compeminham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas proVitência regimental e regulamentar, de conformidade com a
dências;
delegação de competência que lhe foi ólltOfgada pelo Ãto ~
e) Requerimento n• 357, de 1993, no qual o Senhor Senada Comissão Diretoia n~" 2, de 4 de ãbfil de 1973, e t'ehdo - dor Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro da Fazenda
em vista o que consta do Processo n"91.714/93~9. res_olve iPcinformações atinentes à Usló:a i-lidrelétrlca de Piéhi Picun
sentar, voluntariamente, o servidor Pedro Ferreira Lima: Tê~
Leufú., na República da Argentina.
nico Legislativo, área de Assistência qe Plenários e Portá.ria,
Os presentes, após discussão, aprovam a matéria e a encaClasse ''Especial", Padrão III, do-Quadro de Pessoal do SeiTá-·.
minham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas provido Federai, nos termos do artigo 40, iriclst> III, alínea a,_ da
· ·
· ·
--dências;
Constituição da RepUblica Federativa do Brasil; comhiô.aq.d ·
!) Requerimento n• 358, de 1993, no qual o Senhor Senacornos ·artigos 186, inciso-III, alínea a(25d; e 67; d_â ~Lei
dor Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro das Relações
n9 8.112, de 1990, bem assim com o ·artigO" 11 da ResoluçãO
Exteriores informações atinentes à Usina Hidrelétrica de Pichi
(SF) n' 87, de 1989, com proventos integrais, observa-do o
disposto no artigo 37, inciso· XI, da ConStitUição Federal.
_ Picun Leufú, na República da Argentina.
Os presentes, após discussão, ·aprovam: a matêria e a erica--Senado Federal, 10 de maio de 1993. ~ Senador Hum~-
minh~m _à Secretaria-Geral da MeSa para as devidâ.s provi~
berto Lucena, Presidente.
dências;
---- · -g)
Requerimento
n•
390,
de
1993,
no
qual
o
Senhor
SenaATA DE COMISSÃO
dor Cid Sabóia de Carvalho soliCita ao Senhor MinistrO Oá
COMISSÃO DIRETORA
Agricultura, do Abastecimento e Reforma Agrária inforinações sobre as providências tomadas, quanto ao ressarcimentoà União, relativas aos fatos mencionados no Certificado de
13~ Reunião Ordinária
Auditoria- Relatório n• 281/91, item 05, pág. 23, da Secrerealizada em 6 de maio de 1993
taria de Controle Interno do Ministério da Economia, Fazenda
Às doze horas e quinze minutos do dia seis de maio
e Planejamento.
de um mil, novecentos e noventa e três, reúne-se a Comissão
Os prese~tes, após discussão, aprovam a matéria e a enca-Diretõta do senado Federal, na Sala de Relllliõe-s_ da f,-reSi~
minham à Secretaria-Geral da Mesa pará as devidas Providência, caril a- preseõça dos ExcelentíSsirrios-Senhores SeDadências;
dores Humberto Lucena,_ Presidente; Chagas _Rqdrigues, Prih) Requerimento n• 395, de 1993, no qual o Senhor Senameiro Vice-Presidente; Lery_Dias·, Seg"!Jndo Vice-Presidente_;
Júlio CampOs, Primeiró Secretário; Jllnla 1\..f3rise, Têfceiia . dor Carlos De"Carli solicita ao Senhor Ministro dâs Minas
e Energia informações sobre o valor percentual pago pela
Secretária e Nelson Wedekin, Quarto Secretário. -·· --' ·· ·Petrobrás ao Município de Coari, do Estado do Amazonas,
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Excelenpara extração de petróleo.
tíssimo Senhor Senador Nabor Júnior, Segundo Secretário.
Os presentes_, apôs discussão, aprovam matéria e a encaO Senhor Presidente dá início à reuniãO e submete aos
_
- - minham à Secretaria-G~ral da Mesa --para as devid3.s provipre_sentes os seguintes- aSsuntos:
dências;
a) Projeto de Resolução que "dispõe sobre a composição
i) Requerimento n 9 405, de 1993, no qual o Senhor Senada Mesa do Congresso Nacional, a alternância do exercício
dor
Esperidião
Amiri solicita ao Senhor Ministro da Agriculde seus cargos e dá outras providências".
tura, do Abastecimento e Reforma Agrária informações sobre
Após discussão, os presentes aprovam o Projeto, que
as providências tomadas acerca das reivindicações dos produé assinado e será encaminhado, em seguida, à Câinara dos
tores de arroz, apresentadas no "Encontro Nacional do Setor
Deputados;
Arrozeiro", ocorrido em Porto AlegreJRS.
b) Processo n• 006651193-3, no qual o Senhor Senador
- Os presentes, após discussão, aProvam a matéria e a encaAntônio Mariz solicita o pagam-ento de 50% (ciriqüent3 -por
minham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas provicento) do restante das despesas médico-hospitalares·relativas
dências;
à sua internação no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo.
j) Requerimento n' 406, de 1993, no qual o Senhor SenaApós exame, os presentes autorizam o pagamento solicim~;
~
~
~
dor Esperidião Arnin solicita ao Senhor Ministro da Fazenda
c) Requerimento n• 349, de 1993. no qual o Senhor Sena- ~ informações sobre as providências tomadas acérca das reivin~
dicaçõe-s dos produtores de arroz, apresentadas no "Encontro
dor Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro
Fazenda
Nacional do Setor Arrozeiro". ocorrido em Porto Alegre!RS.
informações relativas -à taxa de juros que está sendo cobrada
Os presentes, após discussão, aprovam a matéria e ã encanas aplicações das reservas cambiais do Brasil, bem como
minham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas proviqual a média da rentabilidade apresentada naquelas aplicações
-- ·
' ~
_ ··-. __ . dências;
nos últimos seis meses.
~
k)
Requerimento
n'
412,
de
1993,
no
qual
o
Senhor
SenaOs presentes, após discussão, aprovam a ma féria e a enca-dor Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro das Minas
minham à Sec!etaria-Ger~l 4_a Mesa para as devidas Provie Energia informações a resp-eito de contratos de locação de
.dências;
·
Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício
no ·Gabinete do Senador Gilberto Miranda.
· ·Senado Federal, !O de maio de 1993. -Senador
berto Lucena, President(..
··
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navios tahqües· e de plataformas marítimas de exploração de
petróleo firmados pela PetrobráS.
Os pi-eserttes, após discussãO, àprovani3.m3téria e·a-encaminham ·à Secretaria-Gerar da Mesa pará· as devidás ·provi~
dências:
l) Requerimento n• 415, de 1993, no qual o Senhor Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro da Indústria,
do Comércio e do Turismo inforrriaçOeS atinentes aos saldos

globais das

~sponibilidades

financeiras do Instituto Nacional

de Propriedade_ Industrial-::-.INPI, no último dia dos meses.
·
de setembro de 1992 a março de 1993.
Os presentes, após discussão, aprovam a matéria e a encaminham à Secretaria-Geral da MeSa parã ás devidas_ provi-

dências;

·

·

m) ReQUeriiDento no422, de 1993, no qual o Senhor Sena-

dor Eduardo Suplicy solicita ao Senh_or Minis_tro da_ Fazenda
informações relativas ao Proex e Finex.
Os presentes, após discussão, aprovam a matéria e a encaminham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências;
n) Requerimento n~ 425, de 1993, no qual o Senhor Senador J utahy Magalhães solicita ao Senhor Ministro da Fazenda
informações sobre a possível instalação de agências de Banco
Estadual, nos últimos três anos, sem a- autorizaçãO do Banco
Central do Brasil.
Os presentes, após discussão, aprovam a matéria e a encaminham à Secretaria-Geral- da Mesa para as rlevidas· providências;
o) Requerimento n~429, de 1993, no Qual o senhor Senador Esperidião Amin solicita a tranScriçãO, nOs Anais do Seilado Federal, da matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo,
do dia 4 de maio de 1993, sob o título "Ele não sabe o que
faz".
Os presentes, após discussão, aprovam a matéria e a encaminham à Secretaria-Gerar da Mesa para as devidas providências.
O Senhor Presidente, a seguir, passa a palavra ao Senhor
Segundo Vire-Presidente, que apresenta parecer favorável à
prestação de contas do Senado Federal, relativa aos meses
de abril a agosto de 1992 (Processo n• 016722192-2).
Os presentes, após debates, aprovam o parecei".
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Senhor Primeiro Secretário, que leva à apreciação da Comis- - são Ditetora as seguintes matérias:

. Te.rça-feira 11 4251

a) Proposta de Ato que altera o artigo 3"?- do_ Ato da
Comissão Diretora n<? 41, de 1993, dispondo sobre a condução
de veículos do Senado Federal.
Os presentes, após debates, aprovam e assinam o respectivo Ato, que vai à publicação;
b) Processo n• 017975/92-1, quelrata da Tomada de Pre-

ços n'? 002/93, relativa à prestação de serviços de vigilância
annada nas residências oficiais da SQS 309 e na residência
oficial do Presidente do Senado Federal, propondo a celebração do Contrato objeto daquela Tomada de Preços.

Os presentes, após debates, aprovam a proposta -do Senhor Primeiro Secretário.
Com a palavra, o Senhor Diretor-Geral submete ao exame dos presentes as seguintes matérias:
-a) Parecer do Senhor Segundo~Secretário ao Processo
n9 013581192-9, que trata de fatos envolvendo a servidora Maria das Graças J. Bombinho, no qual conclui "pela aplicação
da pena de suspensão, por 90 (noventa) dias, convertida em
multa, nos termos do artigo 559 e seu parágrafo úniCo do
Regulamento Administrativo do Senado Federal (Resolução
n' 58, de 1972), respaldados pelos artigos 128 e 130, parágrafo
2•, do Regime Jurídico Único (Lei n' 8.112, de 11 de dezembro
de 1990)".

Os presentes, após debates, aprovam o parecer;
b) Parecer do Senhor Segundo Secretário. ao Processo
n' 008661/89-8, erri que o Banco Reá! SIA solicita autorização

para abertura de agência nas dependências do Senado Federal,
concluindo contrariamente à solicitação daquele estabelecimento bancário e pela delegação ao Senhor Primyiro Secretário -de atribuição para criar e constituir Grupo de Trabalho
_ destinado ao exame dos serviços bancários atualmente existentes ria Casa.
Os presentes, após debates, aprovam o parecer;
c) Processo n• 007543/93-0, em que o servidor Esdras

Neves Almeida solicita Licença para Trato de Interesse~- Particulares, pelo prazo de 730 (setecentos e trinta) dias, a "partir
de 7 de maio de 1993.
Após exame, a· Comissão DiretOra: defere a licença, naforma solicitada.
Nada mais havendo a tratar~ o Senhor Presidente declara
encerrada a reunião, às treze horas e vinte e cinco minutos,
pelo que eu, Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e
Secretário da Comissão Díretora, lavrei a presente Ata que,
depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala da Comissão Diretora, 6 de maio de 1993":--SenadOr
Hu_mberto Lucena, Presidente.
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1- ATA DA84•SESSÃ0, EM 11 DE MAIO DE 1993
1.1 -ABERTURA
1.2 ~EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Presidente da República

- N• 176, de 1993 (n' 243193, na origem), restituindo
autógrafos de projeto de lei sancionado.
1.2.2 - Leitura de Projeto
-N9 59/93, de autoria do Senador Ney Suassuna, que
regula as punições aos que buscam o separatismo em nosso
País.
1.2.3- Requerimento
- N~> 455/93; de autoria do Senador Magno Bacelar,
solicitando a trarriitação em conjunto do ~_ubsti!!.ftivg da
Câmara oferecido ao Projeto de Lei dO senado 'n<:> 228~
de 1981, e do Projeto de Lei da Câmara n• 43, de 1993
(n' 3.076,-de 1989-, na Casa de origem), por tratarem da
mesma matéria.
1.2.4- Comunicação

-Do Senador Esperidião Amin, comunicando sua
auséncia dos trabalhos da Casa, nos dias 6 é"'7 do corrente
mês.
1.2.5 - ComuDiCações dã Pr"esidénda
-Recebimento do Ofício n• S/41, de 1993(n' 215/93,
na origem), do Governo do Estado do Rio de Janeiro,
solicitando autorização para que possa elevar temporariamente os limites de endividamento daquele Estado, para
· _· _: · . ~-fins que especifica.
_
-Recebimento do Ofício n' S/42, ae 1993 {ii' 968193,
na origem), do Banco Ceiitral do Brasil, solicitando a retificação da Resolução ni> 5, de 1993, que autorizou o GOverrio
do Estado de São Paulo a emitir e colocar no mercado
Letras Financeiras do Tesouro Paulista.
1.2.6- Discursos do Expediente
SENADOR MAURO BENEVJDES, comei LíderPosse dos Ministros. Octávio Gallotti e Paulo'Bross-ard como Presidente e Vice-Presidente do Supfemo Tribunal Fe-

deral, respectivamente, e homenagem ao Ministro Sydney
_Sanches por ocasião do términO da gestão de S. Ex• como
Presidente-daquele órgão.
_
SENADOR ESPERIDIAO AMIN - Preocupação
de S. Ex~ com o papel a ser desempenhado pelo Senado
Federal, com a vinda do Ministro Eliseu Resende para
prestar informaçOes *sobre empréstimos concedidos ao
Equador e ao Peru.
1.2.7- Requerimento
- N 9 456/93, solicitando tramitação em conjunto do
Substitutivo ao Projeto de Lei_ do Senado n" 243/91, da
..Senadora Marluce Pinto, com o Projeto de Lei da Câmara
_n~ 156/92, por se tratar de matéria conexa.
1.3-0RDEM DO DIA
Projeto de Lei do Senado n' 40, de 1992-Comple·
mentar,_que regulamenta dispositivos constitucionais que
enunciam· normas sobre os pagamentos pelo Poder Público
e seus fornecedores de bens e serviços, assim como a executores ·de obras e dá outras providências. Votação adiada
por falta de quorum.
1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
S§NADOR ODACIR SOARES - Administração
do atual Governador do Estado de Rondônia, Osvaldo
Pianna FilhO: Transcrição, nos AnaiS do Sena~o. do parecer do Procurador de Justiça, Dr. Edmilson José de Matos
Fonseca, apontando_grayes irr~gularidades nas contas governamentais daquele Estado.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO- ManireStação favorável ao requerimento de convocaçã() do Ministro da Fazenda, Eliseu Resende, objeto do pronunciamento do Se Esperidião Amin, feito no Expediente da
presente sessão.
__ _
_
_
_-~
-SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - CÔmentá.'
rios sobre a campanha difamatória e de desmoralização
que está sendo vítima o Poder Legislativo.
c

c
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MANOEL VILELA DE MAOALHÁES
Diretor.Oer&J elo Seaada Pedcral
AGAC'lEL OASlLVA MAlA
DireiOII' ~tiVO

. CARLUS HOMERO VIEIRA SlNA
onux lwlaiailtraa.o
l.t.: ll. CARLOS BASTOS

ASSINATURAS

-...... ···································································-··-·····-··--·--·- QI"JQ-00

Dinror ladwnnal

.......

FLOIUAN AUGUSTO OOtmNHO MA!lft!JOA
~

1.3.2- Aviso do Ministro da Fazenda
- N 9 307/MF, encaminhando ap SenadOi~:eq.ei~ai.pãsút
contendo a documentação relativa a pedidos de apoiO para
o financiamento de exportações brasileiras de bens e serviços, com recursos provenientes do Programa de Financiamento às Exportações- PROEX, analisados pelo Comitê
de Financiamento à Exportação -CFE.

1.3.3- Discursos após a Ordem do Dia (continuação)
SENADORNEY MARANHÃO, i:omo Lider-Solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, de artigo do
Senador ·Albano _F_ranco, publicado na Folha de S. Paulo
sobre privatizações.
__ ._
~,.-,-,
SENADOR NEY SUASSUNA - Apresentando à
Casa trabalho de S. Ex• denominado Manual de Orientação
. aos Prefeitos.
SENADOR GILBERTO MIRANDA -Denúncias
de corrupção veiculadas na imprensa envolvendo membro
do PT, no- Estado do Amazonas·. Rejeição das contas da
ex-Prefeita Luíza Erundina e o comportamerito deplorável
do Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores, Luiz
C-

•

,_

,-

_

-- • •

lnácio Lula da Silva, COPl relação ao_ Preside11te Itamar
Franc_o.
SENADOR NEY SUASSUNA, pela ordem- Registro da presença de senadores Qoli_yianos na Tribuna de
Honra.
SENADOR NELSON WEDEKIN- Prejuízos causados aos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do
Sul, no Orçamento de 1993.
1.3.4- Coniunicaç:ão da Presidência
·-Término do prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Lei do Senado n!' 119, de 1992, serido que
ao mesmo não foram oferecidas emendas.
-1.4- ENCERRAMENTO
2- RETIFICAÇÕES
-Ata da 61• Sessão, realizada em 20-4-93
3- ATOS DO PRESIDENTE
- N• 311 e 312, de 1993
4- MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
-

Ata da 84a Sessão, em 11 de maio de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues, Nabor Júnior e Lucídio Porte !la
Mansueto de Lavor _ Mareio Lacerda _ Marco Maciel _ Mário
Covas Mãrluce PiDtO Mauro B~nevides Meira Filho _ Nabor
Júnior-_ Nélson Cam;;-iió ·_ Ney- Maranhão_ Nêy Suassuna _
Alfonso Camargo _ Albano Franco _ Alfredo Campos _ Almir Odacir Soares _ Pedro Simon _ P>;dro Teixeira ~ Rachid Saidan,ha
Gabriel _ Aluízio Bezerra _ Carlos De'Carli _ Carlo.s Patrocínio _ Derzi _ Ronaldo Aragão _ Ronlli) :rito _ Teotonio Vilela Filho _
Chagas Rodrigues _ Dario Pereira _ Edu!l1-do Suplicy _ E!cio Valmir Campélo _Wilson Martins.
Alvares _ Epitácio Cafeteira _ Esperidião Amüi__:. Flaviano Melo _
O~- PRESIDENTE {Chagas Rodrigues) -A Íista de
Francisco Rollemberg _ Gãribaldi Alves Pilho _ Gerson Camata_
Gilberto Miranda_ Henrique Almeida _ :EJyclekel Freitas _Irapuan presença acusam o compai-edme·ntO de 52 Srs, Senadores.
Costa Júnior_ Tarbas PasSãfiilho _João Calm_on _João ~r3I!ça _
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a prote_ção de -DeUs. iniciamos nosSOs trabal~os.
João Rocha _ José Fogaça _ J•ínia Marise _ Jutahy Magalhães _
O Sr, I• líecretário procederá à leitura do Expedoente._
Juvêncio Dias _ Lavo'isier Maia_ I--êvy Dias _ Lucldio Portella _

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM,SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
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EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA RÉPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionado
N' 176, de 1993 (n' 243/93, na origem), de!() do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n~ 145, ~de 1992 (n"
3.355/92, da Casa de origem), que cria cargos em comissão
na Secretaria do Tribunal Regional do Traba_lho da 10• Região,

com sede em Brasília- DF, e dá outras provtdências, sancionado e transformado na Lei n 9 K654, de 10 de maio de 1993.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O Expe·
diente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
·
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 59, !>E 1993
Regula as punições aos que buscam o separatismo
em nosso Pais.

Justificação

·o

consolid3~~- cOm ~aCrificfo ~ ·sa_ng~~ 4~s
nossos heróis. Pafs uno na língua, na nacionalidade na religião, no territ?rio, assini dev,erá Ser-leg~do-à~ geraçQe~ futuras.
·
Op<;>rtumstas sem patriOtismo, alguns até "estrangeiros,
que ~qm chegaram em busca de segurança e paz, vém hoje,
cuspmdo no prato-em que comem, pregar" a secessão.
Não amarn o Brasil, oportunistas, racistas narcit:ístas
pregam doutrinas que se aplicadas resultariam ná atua1 situa~·
ção_ da Bósnia Herzegovina; com ·seU.srilaSSacres, su3s limpezas
étmcas, opressão, barbarie ...
. Por esses motivos precisamoS endurecer as medidas coibitlvas das ações desses traidores da Pátria.
Sala das Sessões, 11 de maio de 1993. -_Senador Ney
Suassuna.

-

REQUERIMENTO N• 455, DE 1993
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 258 do Regimento Intimo do
Senado Federal, requeiro, na qualidade de relator, a trami:.
t~ção em ~Qnjunto do substitutivo da Câmara oferecido ao
Projeto de Lei do Senado n' 228, de 1981, e do Projeto de
Lei da Câmara n• 43, de 1993 (n' 3.076, de 1989, na Casa
de Origem), por tratarem da mesma matéria (estabelecimento
de normas sobre a reprodução de obras em caracteres Braille).
Brasília, 11 de maío de 1993. -Senador Magno Bacelar.
O SR. PRÉSIDENTE (Chagad~odrigues) -O requerimento lido será publicado e posteriormente incluído em Ordem do Dia, nos termos regimentais.
·sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1~ Secretãrio.
É"iida a seguinte
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 13. parágrafo priiiteifo (Mercosu\),
dQ Regimento Interno, requeir-o ser-dado como ficença dos
trabalhos desta Casa, nos dias 6 e 7 do corrente mês, quando
estarei particip-ando do XII SemináriO- do Se to r Privado do
Subgrupo 8 do Mercosul, conforme convite anexo.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1993. - Senador Esperidião Amin.

O Cori.gi'esso NacionáÍdecreta:
.. _
Art. 19 Aqueles que c.omprovadamente pratic?rem
ações separatistas, conspirando contra a unidade da Pátria,
perderão a cidadania brasileira.
Art. 29 A perda da cidadania acarretará a expulsão do
País.
.
:
Art. 3~ Os que incidirem nas sanções pr6vistãS- nos artigos anteriores terão seus benscJ.eclarados__de utilidade pública,
desapropriados, pelo preço de lei, e utilizados_ como fundos
de Programa de Combate à Fome e à Miséria.
Art. ·49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em cOntráriO.

o_ Bras!l foi
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(A Comissão de Constituição, Justiça e _Cidãdariia
Decisão Terminativa.)

O SR. PRESIDENTÉ (Chagas Rodrigues) -O projeto
lido será remetido à comissão competente.
-Sobre a mesa, requerimento que Será lido pelo Sr
19 Secretário.
.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DA AGRICULTURAE ABASTECIMENTO
CONVITE
XII SEMINÁRIO DO SETOR J'RIV ADO DO
SUBGRUPO 8 DO MERCOSUL
Florianó_polis. SC, 4 a 7-5-93.
O Governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Agricultura e Abast_ecimento, convida
Vossa"Excelêllcia pâra pârtidpa·r do XII seminário do Setor
PriVãdo do Subgrupo 8 do Mercosul, a realizar-se em Flori_anópolis, SC, de 4 a 7 de maio,_ na sede da FIESC na Rodovia
se 404, km 4, 5, com a programação que segue:
- -- 4-5·93 - Terça' rdra- ·
8h30min --Abertura oficial
9h- Seminários --sala A- Vinho
• ·
·
· sala B - Alho e Cebola
sala C - Milho
sala D - Feijão
5-5-93- Quarta-Ferra-·-.
8h30min - Seminários - Sala- A - Lácteos
·
sala B -Batata
sala C -Carne de aves e ovos
·sala D -Hortaliças frescas
- sala E - Maçã (reunião autoconvocada pelo setor)
6-5-93 -_Quinta-feira
8h30miri- SemináriOs -=---·sala A - carne- suina
sala B - Produtos florestais
sala C -Erva-mate
-=--sala D - Carrteovina
7-5-93 - Se-xta-feira
8h30min - Se_miriãi"ioS __;sala A - SeNdas ·alcoólicas
-sala B - Algodão
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ção do qual ocorreu a renúncia do Presiçlent~ Fernando Col_lor
de Mello e a sua conseqüente inabilitação para o exercício
de cargo público pelo espaço de 8 anos.
Quero registrar, que, por todos os acontecimentos vividos
por esta Casa, com a participa-ÇàO do eminente Ministro, a imprensa, os Congressistas·, a opinião pública brasileira.
todos passamos a admirar aquela figura notável que, realmente. deixou claro- e-patente seU deSéjo áe--servir-à Nação como
magistrado de reputação ilibada, liderando, como juiZ processante, um feito rumoroso, que fez _conv_ergir para o Senado
Federai as ·atenções da quase totalidade_ do_nos~o povo.

sala E - Pescado.
Para quaisquer outras informações, estão disponíveis esta
Secretaria de Estado (fone (0482) 34-5711, fax (0482) 34-2544)
e o Balcão da Santur no aeroporto Hercilio Luz).
Deputado Mário Rob~rto Cavallazzi, Secretário da Agricultura e Abastecimento.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -:-A comunicação lida vai à publicação. A Presidência recebeu, do Governo do Estado do. Rio de Janeiro, o Ofíçio n~. S/4l, de
1993 (n' 215193, na origem), de 5 do corrente, solicitando,
O Sr. Elcio Alvares- Permite V. Ex" um aparte?
nos termos da Resolu_ção n~ _36, de _1992, do Senado Fe_d_eral_,
O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo o~ aparte ao
autorização para que possa elevar, temporariamente, os lirrünobre Senador Elcio Alvares, com imenso prazer.
tes d_e endividamcrito d~qucle Estado, para os fins que espeO Sr. ElcioAlvares-Faz V. Ex•, córilo Líder do PMDB,
ciiíca.
_
A matéria será despachada à Comissão d~ Assuntos Ecoreiistro da m~tis alta significaÇão _para esta Casa: a- brilhante
_ ~If(u<;~.ção Qo Ministro Sydney ·sanc:_h~s à frente dp _ Supr_e~o
nómicos.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_- A Presi- Tribunal Federal. O ilustre Magistrado, independentemente
das suas altas luzes jurídicas, é figura fe~tejada em toda a
dência recebeu, do Banco Central do_ Bra_sil,_o_ Ofído 11" W42,
de 7 do. corrente, solicitarido, nos termos Pa R~;?solução n" esfera jurídica brasileira. A relev_ante participação de S. Ex~
36/92, do Senado Federal, a retifícação da Resolução n" 5/93, e:nl episódio histórico dq nosso País será, sem dúvida, uma
que autorizou o Governo do Estado de São _P~ulo a emitir das marcas maiores do_ seu in~ejável currículo. V. Ex\ ex-Presidente Mauro Benevides, teve, durante seu mandato, a grave
e colocar no mercado Letras Financeiras do _TesoUro Paulista.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco- - fepónsabilidade de conduzir pbliticameilte, com cuidado. zelo.
atenção, um proceSso de tanta importân6a.~Apesar de algum
nómicos.
~
teinpo marcar O seu desligamento -da Presidência desta Casa,
O Sr. Mauro Benevides- Sr. Prc~identc, peço a palavra
é importante salientar que vários episódios assinalaram sua
como Líder.
_
participação sempre intensa e cuidadosa; mas, no processo
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB ,---CE. Como Lí- de impcachment do Presidente Collor, V. Ex~ se mostrou
der, pronuncia o seguinte discurso.)_- Sr. Presidente,_S_~s.S~~ inexcedível. Como eu disse, embora não parti_cipando diretanadares:.
.
mente do processo, V. Ex" foi importante na estrutura e__na
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Como Líder, montagem do mesmo. no cuidado e no zelo de fazer com
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena- qu_e as pessoas envolvidas na questão tivesSem enteildimento
dores:
__
_
confluente _e profundamente respeitante da lei e da ConstiEm solenidade que deverá realizar-se no dia 13 do corren- orica em seu gabinete, q_u_~_!:!:dO esta Casa, cumprindo decisão
te, quinta-feira, serão empossados, como Presidente e Vice- da ComissãO ESpecial, acatando parecer do Senador Antonio
Presidente do S.upn.:mo Tribunal Federal, os Srs. Ministros Mariz, entendeu que o Presidente da República deveria ser
Luiz Octávio Gallotti c Paulo Brossard dç Sousa.:P.into, nguras afastado da função. O que aconteceu nos_ bastidores? Uma
preeminentes da vída judiciária brasileira. Esse evento signifi- demonstração da inteligência, clarividência, e - eu diriacará o término do mandato do Sr. _Ministro Sydney Sanch~s,
extrema habilidade do Presidente Mauro Benevides. O desfecomo_ Pre_sidentc da Suprema Corte do nosso País. Vale ressal- cho aconteceu numa manh-ã de sexta-kira, ein seu gã.bincte,"
tar que S. Ex~ exerceu, com a maior dignidade, o cargo de onde compareceu também_ o Presidente Sydney Sanches.
Presidente, oportunidade em que pôde evidenciar a lisura, Abordamos interesses põlítiCõs, de EstadO-; da mais ãfta ima correção, a competência que lhe são peculiares e_ que inspiraportância, com a presença do Presidente Itamar Franco. O
ram a condução do Poder Judiciário do nosso País.
Ministro Sydnçy San~hes, dern9~~9:?':f 1 a partir c:J~q_uel~ m~
Por essa razão, entendi ser indispensável vir à tribuna mcnto, que teríamos a tranqúilidade de um juiz, na ·acepção
do Senado Federal oferecer o testemunho do reconhecimento máxima da palavra. S. Ex-' presidiu um processo que seiia
desta Casa àquele Magistrado integérrimo, que, de _forma
talvez_ o mai:s importante âa__his_tória do Judj_ciário br,asileiro,
exemplar, defendeu os princípios, objetivos e tudo o qué possa ·rw illciriú!nto e-m. que o SertadO s·e inVestia çla -condiçãõ derepresentar atribuição constitucional do STF.
um Poder judicante. O MiniStro Sydney San_çhe:s. em tqOos
Em razão do cargo que exerceu, o MinfSüO Sydney San- QS episódios, demonstrou um zelo notável no cumprimento
ches manteve contato permanente com os demais Poderes
da lei e da Constituição. Sevs despachos, dentro do processo,
da República. No que tange ao Legislativo, o conta to decorreu são peças antológicas de_ prudência, de conheCim-e-nto, e, aCima
dos mais variados temas, desde questões pertinentes à Carta de tudo, de respeito ao díi-eito do cidadão proCessadõ por
Magna brasileira até as que galvanizaram a opinião pública
esta Casa: o Presidente Fernando Collor de Mello. Pode-se
do País, como, por exemplo, a punição dos que, praticando
implltã.r tudo, ao longo de"sse processo - a óptica política
crimes contra o Erário, permaneciam a.salvo das cominaçõcs é como se fosse um imenso CaleiâOsCópio ~ao Senado Fedelegais, em conseqüência dos delitos praticados. Além disso, ral, exceto o descumprimento do legítimo direito de defesa.
destacou-se que, como juiz processante, tendo em vista o
O Presidente da República teve seus prazos respeitados. Em .
disposto na Lei n~· 1. 079 e no art. 52 da Carta Magna em
nenhum momento, faltou-lhe o direito de dizer, dentro dos
vigor, o Ministro Sydney Sanche~ presidiu o processo em fun~
autos, o que fosse favorável ~ su~ posição. E aí o Presidente
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Sydney Sanches foi realmente um Presidente exemplar. E,
neste momento cm que S. Ex~ está deixando a Presidência
do Supremo Tribunal Federal, não podemos deixar de assinalar, corno ponto forte desse liame que houve entre todos nós
e o Presidente Sydney Sanches, o processo de impeachment
do Presidente Fernando Collor. Nos_ momentos em que o
Presidente Sydney Sanches honrou a Cadeira ~~-Presidência
e que participou de várias reuniões, dan~(_:! d~Císões_que se
transformaram em decisões nOtáveis e históricas, não tenha
dúvida, S. Ex• fez com_ que o Senado crescesse também à
esteira dos

s~u,s

julgados, que foram notáveis.

A~sim ~endo,

Presidente Mauro_ Benevides, cm nome da Liderança do Partido da Frente Liberal, quero cxternar a V. Ex' agora a minha
solidariedade à sua fala, fazendo_ com que, neste momento,
a homenagem a Sydney Sanches se transforme na homenage_m
universal de todos os integrantes desta Casa do Congresso.
Muito obrigado a V. Ex~
. O SR. MAURO BENEVJDES- Eu que devo agradecer
a V. Ex\ nobre Senador Elcio Alvares, que, em nome da
Liderança-do-seu partido-.- o -PF-L,-traz-a manifestação d€ so1-id-a~
riedade a esta homenagem, que entendi do meu dever prestar
ao Presidente "saiote" do Supremo Tribunal Federal, Ministro
Sydney Sanches, que, pelo seus méritos íncontáv_eis~ atuou
com invulgar brilhantismo, na condição de .Juiz processa:nte,
naquele julgamento de que decorreu a renúnci~ do Presidente
Fernando Collor de Mcllo e a sua inabilitação para o exercício
de função pública, pelo espaço de oito anos. Se V. Ex~ foi
extremamente justo em relação ao Ministro _Sydney Sanches,
em relação a mim, V. Ex~ foi extraordiriariãfrierite'magnânimo
em tentar apontar o meu trabalho- modesto, mas reconhecidamente ãbnegado_ - para que o Senado FecJ~ral desse a
sua contribuição à ultrapassagem de um IDOJ!lento ~ifícil da
nossa vida politico-instituciônal. Acredito que, por deter a
confiança de meus Pares, consegui oferecer a minha contribuição, em todas as horas, até_..que chegássemos àquele 29
de dezembro, uma data histórica para todos nós, que garantiu
ao País, numa linha de absoluta normalidade constituCional,
promover aquela transição, corri a destituição de um presidente, em função de sua renúncia, e a ascensão do seu substituto, o Vice-Presidente Itamar Franco. Mas eu não seria justo,
neste instante, se_não reconhecesse em V. Ex~ como um colaborador extraordinário em todo aquele processo, fazendo com
que ele ocorresse e tramitasse numa linha de respeitq integral,
tanto à Carta Magn-a Como -à Lei no:- 1079, e àquelas normas
que entendemos de traçar, para cxatamente garantir o fu_ncionamento da Comissão. Especial. Recordo-me _de que, reunidos
nesta Casa, num dos momentos delicados, que foi exatarnente
aquele em que o Relator Antonio Mariz tornou público o
seu parecer, V. Ex•- e eu estava a seu lado, nobre Senador
Elcio Alvares - conduziu os trabalhos com absoluta mestria,
fazendo com que se ampliasse o rol dos adJn}ra.dores__ que
V. Ex• tem nesta Casa, admiradores do seu talento, do seu
equilíbrio c do seu espfrito público. Se realmente ajudamos
o Ministro Sydney Sanches, com as responsabilidades que
tínhamos de presidir o Senado Federal, nã? há ~~vida de'
que, se não contássemos nesta Casa com espír~tos como o
de V. Ex", não teríamos certamente chegado àquele deslinde,
que representou, sem dúvida, uma deliberação que foi ao
encontro das expectativas e dos anseios do povo brasileiro.
Quanto à reunião a que V. Ex' alude, no nosso gabinete.
então como Presidente da Casa, os dadoS sãO absolutamente
precisos; e se registre: que a pres-ença austera do Ministro
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Sydpey Sanches dava sontenção, talvez, àquilo que pudesse
ser algum ímpeto exacerbado, pela indignação que nos envolveu naquele instante, mas que nunca nos afaStou daquela
postura de equilíbriO que deveria caracterizar a nossa ação,
a nossa deliberaçãO, o nosso voto conclusivo e final.
V. Ex~ acompanhou, Senador Elcio Alvares, todos aqtreles episódios, como uma figura permanente rias articulações
procedidas, e neste instante em que homenageamos o MiniStrO
Sydney Sanches, às vésperas da sua saída da Presidência do
Supremo TribunafFederar, não poderia omitir esta referência
a V_ Ex", que, como Presidente da Comis~áo_ Esp~cial na
apreciação do processo então instaurado, procurou, exatamente, fazer com que se respeitasse integralmente as normas
regimentais e constitucionais que disciplina-ram aquela impor::
tante matéria.
Por isto, Sr. Presidente e Srs. Senã.dores, entendi que
deveria vir, neste instante, à tribuna do Senado Federal, para
reconhecer e testemunhar o trabalho verdadeiramente extrfiordinário do Ministro Sydney Sanches. que, ao tomar assento -na Cadeira de Presidente ào Senaào Federal, o fez de
mod_oa garantir a interação dos dois Poderes, _o Legisla~iyo
e --o- JUdiciáiio, -que Conjugarain esforços -para superar urha
crise política que se instalara no País. Todas aquelas fas.es
que antecederam à instauração do processo, a concessão da
-_autorização pela Câmara dos Deputados para que o Presidente
de então fosse processado, as providências vincula_cJas à minha
competência funcional de Presidente da Casa paiit proinover
a__iqstquração_do processo, oferecendo, por outro lado, o apoio
16gf~-tico indispensável ao funCionamento da Comissão Especial e, posteriormente, em plena sintoniã com o Presidente
Sydney Sanches, tudo aquilo que _se relacionava com a presença em Brasflia, no dia 22 de dezembro, e, depois, no dia
29 daquele mês, de todos os Srs. Senadores, tudo isso represe_ntou, sem dúvida, um elogiável sentimento de aproximação
entre o Poder Judici__á_r_io, chefiado pelo Ministro Sydney Sançb-~s_,_na condição de Juiz processante, e por mim, Presidente
do Senado Federal, todos _nós dimepsjonando a abrangência
d~s responsabilidades que nos estavam sendo cometidas pela
Constituição e pela Lei 1.079.
Exatamente no instante em que o Ministro Sydney Sanches se aproxima do término do seu mandato, já que ~esta
quinta~feira haverá de transferir a Presidência para o Ministro
Luiz Octavio Gallotti, na Vice~Presidéncia figurando o Ministro Paulo Brossard de Sousa Pinto, considerei do meu dever
-assomar à tribuna do Senado Federal, para oferecer, mais
uma vez, o testemunho do meu reconhecimento e - muito
mais_ do que isto - de minha admiração a um Magistrado
íntegro, que realmente se impós ao apreço e ao respeito de
todos os brasileiros.
Ao deixar a Presidência do Supremo Tribunal FederaJ,
para continuar a sua brilhante trajctória como membro daquela Corte Suprema, tenho absoluta certeza de_ que Sydney Sanches continuará a se portar com a mesma seriedade, com
a mesma competência, _com- a mesma dignidade, com o espírito
público que é, sem dúvida, a grande característica da sua
personalidade, promovendo a aplicação do Direito e da Justiç-a, dentro daqueles compromissos que assumiu ao· investir-se
na condição de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
POrtanto, Sr. Presidente, deixo aqui, com este registro,.
_
a !Jome~agem de profliítda admiração e reconhecimento ao
grande Magistrado e Presidente Sydney Sanches.
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, ·o SR., !'RESIDENTE (Chagas Rodrigues) palavra ao.· riôbrc S'enadôr Esperidião ÂmiO.
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Existe uln tercieiro fafo que.me preocupa.. Estou absolutamente· convencido de que o Presidente Itamar Franco não
deseja çiemitir o Ministro Eliseu Resende. Já o nom,eO!J.~ con~
0 SR. ESPERIDIÃO AMIN (I'DS -·SC. Pronuncia o
trariando várias manifestações· de desagrado atribuídas amemseguinte discurso. Sem revisão do orador.}·=- Sr. Presidente,
bros do seu Governo. Eu não vou aqui rememorar o quanto
Srs... Senadores, desejo, nesta oportunidade·; manifestar alguse falou - em matérias tipicame_nte plantadas por pessoas
mas preocupações ---muito mais do que expectativas ..,-da intimidade do poder- contra a nomeação do Sr, Eli_seu
a propósito da vinda, amanhã, mais uma vez, ao Senado Fede~ . Resende.. . . _ .
ral, do Sr. Ministro Eliseu Resende.
Se a memória não _me falha, S. Ex~ ·esteve aqui no día
·Antes, porém, quero anotar as palavr~s ontem proferidas
8 de março, uma semana antes de assumir; houve até um
pelo Sen;ldor Eduardo Suplicy, constantes de um art_igo de
pequeno adiamento. Estava ·prevista- .a vinda do Sr. Paulo
.s.ua_lavra_, publicádo_nar Folha de S. Paulq, a propósito da·
Haddad para uma quinta-feira, o Ministro assumju um ou
,caravana. chamada d~ Cic;ladania, e da necessidade. de ·retr_a- . dois dias antes. Naquele dia, fiz um requerimento de infor~
. tação por parte do Presidente Nacional doTPT·quanto à prática
mação muito objetivo. Dois- tneSes· após, às vésperas da.· sUa
de ~ncontihência verbal, particularmente dolorosa, posto que
vinda, quero lembrar que aquele requerimento ainda não foi
cometida ~s vésperas do Dia das Mães... _
respondido. Eu pedi pessoalmente ao Ministro Eliseu Resende
que me informasse qual a atitude_ qUe o Ministério da Fazenda
· QUero dizer que os meus temores, enunCiados aqui há
uma semana, quanto aos rumos ideológicos e teológicos da
iria tomar a propósito dos pareceres do então Advogado~Geral
Caravana da Cidadania: se jüstificáv"ãrif porque~âita caravana
da União, proferidos quando ainda era Consultor~Geral da
· 3índ3 ·teVe qu·e abrigar esses f.c~.tos que ·o- próprio Senador · República José de Castro, a propósito de créditos, prêmio
de exportação.
·Ed'uafdo SuJ?lidy Ontem'citou e, hoje, no seu~artigo comenta.
Mas digo isso_ apenas antes- de ferir o tema peTa quaf venho
Aproveito a oportunidade para lembrar a S~ Ex~, como
len:tbrei ontem ao nobre Senador Jutahy Magalhães, que aque··
. aqui ao_ mic_rofo.ne. . ..
Na quarta-feira_ passada, o Ministro Eliseu Resende V(!io
le requerim'ento e outros doiS, de minhã autoria, todos endereçados ao Ministério da Fazenda, ainda não foram_rf:.spondidos.
ao Senado. Como a .s"!la presença decorria de requerimento
de autoria do nobre Senador Garibaldi Al~es FillJ,o, o assunto
_ _Estou convenc~do - repito - de que Sua Excelência
aqui abordado parece que não satis(ez. ---:- essa é a t;tqtícia
o Senhor Presidente da República nãci quér" sUbStituir' o Minisque,tenho- ao Senac,lor Cid Sabóia de. Çarvalho, particular~
tro Elíseu Resende. Já o nomeou, contrariando diversas mani.mente, .e talvez .a. outros Pares. De_ sorte que, antés~ m~smo
festações de desagrado ·de aliadOs seuS -certamente aliados
·da tramitação do re;querimento de S. Ex~., a Mesa do S!!mu~o.
incondicionais- posto que, mantendo a nomeação, nenhurria
·.·através de entendimento com o Presid~nte da República, obtedefecção houVe no âmbito do seu Ivlüristérío. Enfrentou, por. ve .de, Sti.a Exçel~ncia a anuênciã para A virida do Ministro
tant()~ no primeiromom~nto, um impulso córitrárió, qu:e foi
Eliseu Resende arnanhã. É sobre esse t~ma que PiitCrido
desmontado nesta CãSa cõin a presença do sr: Ministro Eliseu
fazer algumas reflexões.
f
-Resende. Naquela época, falava~se a propósito de uma condenação do Tribunal de Contas da União, e não fosse o concurso
Primeiro, amãnhã é a segunda _quarta~feira consecutiva
valoroso ·do nobre Senador PedrO Síriiciri; essa peigu'nta nem
em que nós pOderíamos estar votando e estaremos ouvindo.
teria sido feita. O' Líder do Governo a formulou, até para
Mais do que ouvindo, certamente estaremos deb~ten:do; o
que é bom, ma;:;_não necessariame_nte pom para uma quarta-·- ·que -o--Senado não fiCa,-Sse comprometido com a sua omissão
feira, pri'ncipa~~e-q.t~ quando estão pendentes de ;votação leis · diante do tema maiS polêmii::o,' éomentado pela imprensa no
como· a da concessão dos serviços públicos, a Lei Partidái-ia. · ·momento da vinda então do Ministro recém-nomeado Elise-u
Resende. S. Er-·aq-ui esteve· na quarta-feira ·passada. Parece
Eu, partiCularmente,_ acho vital a votaçã-o da lei partidária,
e essencial para a moralização e para ã viabilidade da política -- que·a sua-preseiiçá foi relevante, mas não tanto. Voltará amanhã. O Presídente não quer demiti-lo; se o quisesse, nãO ·estano Brasil uma legislação partidária cons~ntânea com as nõssas
ria em diálogo com ele, segundo notícias, durante três horas,
necessidades. Outros projetes mais eu poderia mencionar co:..
cujo conteúdo -graças a Deus! - qão foi clivulgado.
mo sendo passíveis de votação numa quarta-fe~ra.
Amanhã, o Senado receber;3. o·sr: Ministro Eliseu Resen.Segundo, faço uma advertência a miril mesmo e tomo
de para fazer perguntas resPeito do empréstimo ao Peru,
a liberdade de e~tendê~la aos· noSsos emineõtes Cple.g,as. O
Odebrecht etc.
requerimento do Senador Cid Sabóia d~ Çg~.r_y!).lho te.ria, p~lo
QuerO fazer- a ni.iril tnesin'o~ repito; uma advertência e
que está divulgado, o endereço de $Olicitar a presenÇa do .
partilhar a minha preocupação com os meus Pares. Se algué·m
Ministro Eliseu Resenlie para que explicasse ao Plenário do
tem dúvida -qtiaúto aO desejo do Presidente da República
S_e_nado que tipo de partiCipação teria tido JJ.a t_ão falada opera~
de
manter o seu MiniStro, pOr favór, ertuncie a: sua dúvida
ção de crédito para a execução ·de u~a. obra de .irrigação
ou a sua convicção em s~ntido contrário a minha, porque
no Peru, operação essa que estava trarriitando no âmbito do
isto ·me socorrerá. Estou convencido çie_ que o Senhor Presi~
Comitê de Financiamento às Exportações - FINE::X, o antigo
dente quer manter o Ministro .
.I'ROEX.
Segundo notícia divulgada hoje pelo Jornal da Tarde,
O Sr. Jarbas Passarinho -Permite V. EX' um aparte?
o antigo I'ROEX beneficiou obras em 66 países,-e or!NEX,
O SR. ESI'ERIDJÃO AMIN- Pois -~ão. Ouço V. EX'
em 15. O FINEX foi criado no governo do então Presidente
com a maior satisfação elionra, nobre Senador Jarbas PassaCollor, por proposta da então Ministra Zélia Cardoso d~ Me~
llo. Quinze países, portanto, foram benefiCiados por operações rinho.
de crédito concedidas pelo Comitê _4~_ Fil;lanciamento às._ExO Sr. Jarbas Passarinho- Nobre S(.madoi-, tenho a impo~ações.
pre~sã.o de que há uma personagem a- CfUe V. Ex~ nãO se
à

Concedo
. . ··--

a

Maio de 1993

DIÁRIO DCfCONGRESSO NACIONAL (Seção II)

referiU C qué; pelas suas declaraçóes, deixou claro que o MinisR

tro não será mais Ministro. Essa personagem tem governado
o Brasil em grande parte, que é o Deputado Roberto Freire.
V. E;,ro disse que quando o Presidente da República venceu
resistências iniciaiS, deve estar lembrado de que uma delas
foi, exatitmeitte, uma declaração do Deputado que é Líder
do Governo na Câmara, dizendo que o pecado fundamental
do Sr. Ministro Eliseu Resende tinha sido servir à empresa
. particular. Tanto na Câmara- COmo; aliás, aqui no Seriado,
os Líderes do Governo não disseram uina palavra a favor
do Ministro. É sinal de que esses Líderes devem estar convencidos de que a acusação é verdadeira.
O SR. ESPERlDIÃO AMIN -Quero ser justo com V.
··

Ex~ Nem naquela época, nem hoje.

O Si-. Jarbas Passarinho - Exatamente. Daí a minha
suspeita de que, se o Presidente deseja manter o Ministro,
Sua Excelência está isolado; porque se os seus_ dois Líderes
- lastimo não estar presente o Sr. Senador Pedro Simon
- não abriram a boca para dar uma palavra a favor, pelo
menos em benefício da dúvida, a respeito do Ministro, é porque S. EX' não deve estar em boa condição junto ao Presidente
da República. Essa é uma posição. Quanto ao Deputado Roberto Freire, quando digo que está governando, em grande
parte, o País; vê-se, agora, o caso de um-Delegado de Polícia
Federal, que era Delegado no Pará- eu nãO o conhecia
sequer quando assumi o Ministério da Justiça- , tive a melhor
impressão do seu desempenho. Agora, como em Pernambuco
está provada a· existência de uma gangue, dentro da própria
Polícia Federal, ele foi nomeado pelo Ministro Maurício Corrêa para assumir a superintendência local. Isso bastou- para
que desencadeasse, contra ele, uma campanha violenta; ·claro
que, primeiro-, dentro da própria corporação à qUe ele pertence. Ma~ o fato curioso é que o Líder_ do qoverno nã. Câinara
disse: "Será demitido porque tem o seu nome relacionado
no "Brasil, Nunca Mais". Como se o "Brasil, Nunca Mais"'
fosse algo também absolutamente insuspeito e indíscutível,
a parti~ do momento em que relaciona o nome de uma pessoa
lá dentro. O ex-Governador do Pará, o Engenheiró Fernando
Guilhon, foi uma das melhores figuras humanas.que-Conbeci
na minha vida. Pois bem, está com o nome no "Brasil, Nunca
Mais". Por quê? Porque era Governador, havia um Deputado
que era radialista e que fez uma acusação gravíssima a ele,
dizendo que o Dr. Fernando Guilhon, que era um homem
honrado, absolutamente honrado, estava envolvido eln fraudes no Detran. O que fez o Governador? Pediu licença à
Assembléia para processá-lo. A Assembléia deu· a licença e
o caso está no Superior Tribunal Militar e aparece o_ nome
do falecido Governador Fernando Guilhon no "Brasil, Nunca
Mais". Este é o parâmetro <ie hoje: está no "Brasil, Nunca
Mais", então, demite. No entanto, o que aconteceu agora
é que o Superintendente acabou de localiiar- ontem a televiSão já noticiava isso claramente - uma gangue trabalhando
· lá, da Polícia Federal, tomando o dinlieiro das pessoas, frau.dando e praticando a maior violência possível. Veja que talvez
essa suspeita de V. Ex• não se compadeça com a realidade.
·Se o Presidente quer manter o Ministro - amanhã teremos
novamente o Ministro aqui - , parece-me qUe as lideranças
que apóiam o Governo Dão querem mantê-lo.
O
Jutahy Mogo!hies- Permite \l. EX' um aparte?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Em seguida ouvirei o
nobre Senador Affonso Camargo e, PQSteriormente, o no~?re.
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senador Jutahy Magalhães. Desejo apenas fazer uma breve
referência 30 apãrte com que o meu einineri~ Ud~r. e ru:nigo,
Senador Jarbas Passarinho, enriqueceu esse despretensioso
·
pronunciamento, essa despretensiosa reflexão.
O que eu quero aqui trazer, afmal, é uma pfeocup3ção
sobre o papel que o Senado, amanhã, acabará desempenhando, querendo ou não. É exatamente isso que eu queria colocar,
porque esse é o nó da questão que me fez ocupar a atenção
dos meus Pares.
Caso eu não esteja errado e o Presidente, isoladamente
ou ·não - acho que isoladamente - , aliás-; corajosamente,
porque a nomeação do Ministro Eliseu Resende foi um ato
de coragem, na minha opinião, -do Presidente Itamar Franco;
se o Presidente, como me parece, deseja mantê-lo, o Senado
surge amanhã mais ou menos como o _juizado do despacho
saneador, ou como a entidade concedente do atestado de
viabilidade política. É isso que o Senado vai acabar assumindo,
querendo ou não, consciente ou inconscientemente, amanhã.
...
Esse é o ponto que gostaria de colocar.
Ouço com a maior satisfaçãO o ~obre ~c;:D;ali:o!' Alfonso
Carnargo e, logi> em seguida, ouvirei o Senador.Jutaby Magalhães.
O Sr. Alfonso Camargo -A minba preocupação, Senador Esperidião Amin, é exatamente com relação às últimas
palavras de V. Er" Parece-me que esquecemos o fato ·politico
mais recente que aconteceu no País, o que manteve o regime
presidencialista. PorqUe também poderíamos funcionar como
a Câmara dos Deputados, dando ou-não- o voto de confiança
a um PrimeirÇ>-Ministro. Essa é realmente a preoCupação que
tenho. O que o Ministro "irá dizer·aqui amanhã será Certamente
alguma coisa que já ouvimos dizer na última vez que S; E~
aqui esteve, ou alguns complementos já ditos em declarações
nos jornais. Não concordo totalmente com V. EX' quando
expressa sua convicção de que o Pr~sidente da República
não quer demitir o Ministro da Fazenda. Até porque no Brasil
não se pratica o processo de demissão, mas sim o processo
de futura.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Cada vez com um fogo
mais lento. Deve estar havendo um problema de combustível:
O Sr. Alfonso Camargo -Esse é UI(I. pra<:esso em que
nós é que temos de pôr o fogo. A lenha é nossa.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Penso que amanhã será
testado outro fogão. Pode ser que dê certo, ou poderá ocorrer
uma explosão.
·
·
O Sr. Alfonso Camargo - A preocupação da sociedade
brasileira, que é o que interessa, durará mais algumas horas,
alguns dias de inquietação, de dúvida, de insegurança. Ninguém sabe o· que vai acontecer. Isso, realmente, é preoCupante. A própria ida do Viee-Presidente do BNDES para
o Ministério do Planejamento, .interinamente, por uma semana, ·num regime presidencialista, é um absurdo.- Porque o
problema de demitir, ou admitir o Ministro Eliseu Resende
é, exclusivamente, do Presidente da Repllblica, no regime
·
presidencialista.
O SR. ESPERlDIÃO AMIN- É exatamente esse o ponto.
O Sr. Alfonso CIIIIUU"JIO- Pois esse é o ponto que me
preocupa, porque, amanhã, eu não sei realmente que papel
o- Senado exercerá, mas, certamente, para o País, não é bom.
Eu preferia que, hoje? depois de três horas de conversa -
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e até esperava isso,_ c;omo brasileiro - • saísse de lá o _Presidente Itamar Franco di,z~ndo: está ratifiÇád_o e não vou demitir
o Ministro Eliseu Resende; ou saísse de lá .falando: o Mihistro
Eliseu Resende pediu demissão. Nada disso aconteceu. Portanto, o País vai cOntiritia"r nesSa instabilidade que já é crónica.
Creio que o País não ganha com isso, e o Senado acabou
sendo envolvido nesse processo _que poderá ser um processo
de fritura ..

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- V. Ex', nobre Senador
Camargo, acaba de dizer o que me induziria, pOrque
eu diria isso a seguir-, a faze:~; ~m virtual_ requ~rimento à Mesa.
Fomos derrotados, nós, os parlamentaristas, tivemos ·nossa
idéiã derfotada. Não foí uma derrota pessoal, posto que é
uma idéia, inaS fõi'derrOtáda e temós que assumir nossa parte.
Eu assumi a_ minha e, hoje, o povo brasileiro nos di~ que
quer o presidencialismo. Ai de nós se começarmos a ques~
tionar se o povo estava certo uu errado! Estâ deci_dido. Quem
nomeia e mantém Ministros é o Presidente. Isso~ às vezes,
é saboroso; às vezes, doce; outras vezes~ amargo. Considero
altamente ambfgüa a hipótese -de. amanhã_, recebermos, pa-rá
inqUirir .sobre_ aspectos 111orais, um Mínis"tiri sob suspeita no
Governo. Qu6stiQno-'a moral dq GovernO em acertar l:l'virida
do seu pririciPal Minis-tro ao Seriado Fedéral para saber se
é ou não aprova-do num teste de perguntas, colocando em
jogo a especulação financeira, que o· Presidente abomina e eu também - ~ mas que o Governo ajuda e eu quero
atrapalhar. O Governo estáajudandQ a especulação fiiianceira
com esse tipo de atitude, e não estou querendo participar
disso. Não _está- certO! Como eritidade-ética; do pontO âe vista
moral, o GOVerno es.tá errado. A não' ser que eu é que esteja
errado; por isso; estou trazendo à reflexão o·-meu pensamento.
Não Sou o donO _d.a_ve~tdade, mas isso pão me convence: Meu
Deus! EcOnoniiá; íri.flaÇão, recessão são as"coisás maiS importantes no Brasil atualmente, porque está na fome das pessoas,
está no desemprego, está na perda do saláriO, está no arrocho
salarial, está na vida de todo_ mundo. Talvez não esteja na
vida daqueles que já dolarizaram suas eçonomias, mas para
o povo brasileiró isso é muito íntimo, faZ parte dàquelã dOi"
que a média do povo· brasileiro sente.~ E o responsável por isso e~-ri.ão por seu nome ou sobrenome, a pessoa mais importante do. MinistériO, que virá aqui, suspéita pelo próprio Governo. EStá ria corda bamba.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-me V. E~ um aparte?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Concederei um aparte
ao nobre Senador Jutahy Magalhães, que havia pedido a palavra anteriormente. e, em seguida, ouvirei o nobre Senador
Epitácio- Cafeteira.
Antes; porém; -nobre-Senador-Jutahy Magalhã-es;-gostaria
de esclarecer que eu, de passagem, dei a público a conversa
que tive ontem com V. E~, instando para que obtive.sse,
antes da vinda do Sr. Ministro E li seu Resende, a resposta
aos três requerimentos de minha autoria, que ainda não estão
respondidos.
O Sr. Jutahy Magalhães - Nobre Senador Esperidião
Am.in, coloco-me aqui numa situação um pouCo esdníxula.
Em primeiro lugar, não sou, oficialmente, nada da Liderança
do Governo. Não sou n'em Vice-iíder do Governo indicado
pela Liderança, nem sou Vice-Líder do Governo indicado
pelo Governo,...
AffOJ:ISO

O SR- ESPERIDIÃO AWN - Mas, politicamente, V.
Ex• se m~ afigura coino o próprio Governo.
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. "O Sr. Jutahy _Magalhães- Agora, me pedem para agir
j:hnló tal ... EJ;~.quanto aqui estiver, nesta. situação - não sd
por quanto tempo - , V: Ex~ pode ter certeza de que não
deixarei em dúvida qual o posicionamento de alguém que
terii alguma aproximação com a política do Governo. Em
primeiro lugar, acho que, amanhã, nós não vamos decidir
nada, não vamos julgar nada. Vamos aqui ouvir o Ministro
da Fazenda, porque esta é uma Casa que tem ressonância;
o que é dito aqui'deve ter ressonância no País. Tínhamos
um requerimento de um Senador do P:MDB, solicitarido novamente a vinda do Ministro da Fazenda a este plenário, porqúe
na vinda da semana passada S. Ex• não poderia ter dado
maiores explicações a respeito das questões que certamente
serão abordadas amanhã, porque a convocação específica era
para outro assunto. Foi essa a explicação qUe ouvi do Senador_
Cid Saboia de Carvalho. O ~inistro Eliseu Resende, ao comparecer a esta CaSa, amanhã; estará praticando um ato-democrático. _Não .cabe ao Senado julgar se S. EX' deve ou não
ficar no Governo. Nós não ·temos essa competência ela é
exclusivamente do Senhor Presidente da República. Sua Excelência é quem irá decidir se determinado Ministro deve ou
não continuar no Ministério. COmo -diz V. Ex•, infelizmente
o presidencialismo ganhou no plebiscito. Por essa razão, Sr.
Senador, não vejo nada de mais no fato de o Senado ouvir,
amanhã, o Ministro. Se S. E~ não tiver condições de dar
as explicações e respostas convincentes às perguntas - seja
o Ministro Eliseu Rese.nde ou qualquer ministrO - , ficará
sem condições de trabalho no Ministério. Não cabe a nós,
aqui, decidir isto ou aquilo. Eu, por exemplo, escutei o Senador Jarbas Passarinho mencionar que nenhum Líder de Governo tinha vindo defender o Ministro Eliseu Resende. Penso
que o Senador Pedro Simon, assim como o Deputado Roberto
Freire, têm razão em não se manifestar desde que o Presidente
avocou a si o ex_ame da questã_o. Dessa forma, os Uderes
do Governo podem se sentir inibidos ... _

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Jutaby Magalhães, se os Líderes têm que ter cautela, imagine nós!
O" Sr. Jutahy Magalhães- Não é esse o caso, não teremos
cautela. Creio que, amanhã, devem ser feitas todas as indagaçõeS. Quem tiver dúvidas a respeito do comportamento do
Ministro Eliseu Resende deve manifestar essas dúvidas amanhã, durante a inquirição, ha preSença de S~ Ex~ nesta tribuna.
Tive a oportunidade de dizer~ há pouco, a álguns jornalistas,
que, certa feita, compareceu a esta Casa u_in embaixadOJcom o qual não tenho maiores ligações de ordem pessoal,
pelo contrário-; para ser inquirido na Comissão de Relações
ExteriOres, onde teve o ·oou _nome aprovado por âoze a zero;
·qua_n,4o ;~. r_el!n_i~q s_e__t_9_I"!_l~:m ~ ~~~r~tª'--l!~-~~~,gª __ n:ºs~__ q~~~
levantar dúvídas a respeito da posição desse embaixador; le~
vantei~me pàia dizer que aquele não era o momento próprio;
se ele tinha dúvidas que as tiv~se colocado na presença do
Embaixador. Se nós, aqui, am3.nhã, não tivermos condições
de fazer as indãgações ao Miilis:y-o Eliseu Resende, não deveremos fazê-las depois. S. Ex• virá a esta Casa para responder
a qualquer pergunta. No momento em que S. E~, espontanea~
mente, se dispôs a vir ao Senado Federal, antecipando-se
ao requerimento de informaÇõeS, é pt.rque-deVe estar convencido de que tem condições de responder a qua.lquer pergunta
que lhe seja feita. Não vi, Sr. Senador, até hoje, falarem
SObre ilegalidade ou não da questão; vejo-discutirein se foi
ética ou deixou de ser ética. Trata~se de uma discussão bastante subjetiva. No momento em qUe o Ministro viaja e encon-
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tra-se no mesmo hotel com alguém, que é diretor de determiO SR. ESPERIDIÃO AMIN -_Felizmente, a Mesa não
nada empresa, isso passa a ser uma discussão sobre a ética
interrompeu o aparte do Senador Jutahy Magalhães. Isso édesse encontro- com alguém com quem o Minisfro se relaciona
que seria uma injustiÇa.
há mais de 40 anos. Será qu-e é esse O tipo de discussão que
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Mas V. EX'
devemos ter? Devemos examinar se há algo de concreto que
já ultrapassou seu tempo em treze minutos.
possa nos levar, individualmente - cada um dos Senadores,
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Acato a advertência e
e não o Senado como tal - , a dizer: "Não estoU convencido;
peço apenas à Mesa que me permita terminar meu raciocínio.
eticamente, acho que S. Ex• errou''. Mas não estamos aqui
como corte de julgamento -:- como- disse o_ Senador Jarbas
Dando conclusão ao meu prollunciamento~ quero dizerPassarinho - e não o seremos tão -cedo. Já o fomos, há
pouco tempo, mas não o seremos mais durante muito tempo. que aplaudo o breve aparte de V. E~, Senador Jutahy MagaEu, pessoalmente, não posso hoje dizer que tenho qualquer lhães, porque mencionoU ttês palavras mágicas.
_ Primeiro, V. Ex~ espera que as palavras do MiniStrO E li seu
restrição de caráter moral ao Sr. Ministro da Fazenda. Não
tenho. Ontem, o Senador Eduardo Suplicy levantou proble- f ReSende, amanhã, sejam convincentes. Isto, acoplado à cautemas do tempo em que S. EX' foi Vice-presidente da Norberto la, que foi a palavra que V. Ex~ usou como justificável para
Odebrecht, fazendo relação com o problema da CP! do PC os dois líderes, confirma-me que o Senado_ Federal, amanhã,
Farias. Pergunto: -Será que todos os Vice-presidentes liga- vai cumprir um papel de corte de viabilidade política do Minisdos à Norberto Odebrecbt, naQuele tempo, tinham condições tro Eliseu Resende. A segunda palavra mágica é a·ressónância.
de saber se esta ou aquela comissão teria sido paga a qualquer Realmente, esta Casa te-m ressonância, por isso que me preocupa o que vai acoritecer amanhã.
empresa'?
- Finalmente, as dúVidas subjetíV3.s de V. -EX• seráoTevanTodos os diretores de uma empresa daquele volume teriam condições de saber o que estava se passando? Se for tadas a!nanhã. E sefão levantadas sem qUe haja uma resposta '
verdade, vamos verifiCar-que há muita gerite cfue-- também objetíva do Governo. As exp}icaçõC:s do Ministro .convendeveria ser responsabilizada, e isso seria uina injustiça. Enten- ceram o Presidente ou não? E isso que qúero ·Saber~ antes
-~do que, ao julgar valores morais, devemos ter o maior cuidado, de receÇer o Ministro.
NãO quero sei Corte de vesfibUI8.r. Est3 Casa- é uma
pois somos responsáveís e hão chegamos aqui à ioa. Não
é a imprensa que vai dizer que devemos julgar se alguém Cor_te política, mas não vestibular. Isso aqui não é exame
tem ou não capacidade moral para exercer uma função. Somos de admissão para depois o Presidente se manifestai'. Respeito
nós, iD.dividualmente, que temos que fazer esse julgamento a decisão do P~esidente, posso não concordar - aliás, tenho
e não baseados nessa onda que se está criando. Por isso, o direito de não concordar e, às vezes, o dever- entretanto,
acho, Sr~ Senador, que amanhã será o dia de indagarinos quero saber se as explicações que o Ministro ofereceu ao
sobre_suas·_atitudes, mas eu não ~e sintó- em' Condições de Presidente Itamar FrancO satisfazem quem o nomeou e quem
prejulgar. Parã ence·rrar· este aparte, que n-âo chegou ainda o pode demitít ou não. Isso é objetivo e é mUitO mriis·impoi-aos 21 ininutos: V. Ex~ pode ter a certeza que lamentarei tante do que qualquer questão subjetiva:
Também não tenho dúvida alguma, em princípio, a não
se não chegar aqui a resposta aos requerimentos de V. Ex~
Se essas respostas não chegarem hoje ainda no decorrer desta ser aquelas que a imprensa veiculou e cujas notícias abalaram
sessão, a assessoria estará cometendo outro erro, porque no o G9vemo antes de 3balar a mim. Como já disse o Senador
momento em que se soube que o Senador Eduardo Suplicy Affóriso Camargo. a designação, em carãter interinO, do Viceiria falar no Senado a respeito dessa matéria da revista IstoE, Presidente do_BNDES é uma rachadura decorrente do abalo.
imediatamente solicitei que as informações lne fossem dadas. E isso não é sub-jetivo, mas um indício de que hO~rVe uni
Garantiram que Viriam naQuele dia, naquela sessão e não abalo. Claro que houve! Quando todos esperavam que, à
chegaram e nem no dia segi_linte. Sugeri ao SenadOr Eduardo semelhança do que aconteceu nas vezes anteriores, o MinistrO
Suplicy, entãó; qrie fu:ésSe_ as perguntas diretamente, porcjue da Fazenda respondesse pelo Ministéfiõ do Planejamento.
Não fiz aqui nenhum comentário _depreciativo a respeito
a burocracia do Ministério estará funcionando muito mal e
: de ninguém e não vou fazer. mas questiono - e tenho esse
indevidamente_.
direito - a postura moral- do Governo de qu-ei-er sãber como
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Nobre Senador Jutahy : é que sai o seu Ministro do Senado, para depois saber como
é que sai um-a decisão, anão sei que a decisão seja anunciada,
Magalhã~s, quero dizer que aplaudo integrahriente o' discurso
~v.~
..
e eu aí aplaudirei, ainda hoje.
Se a Mesa concordar, vou ouvir o Senador Epitácio CafePrinieiro, congratulo-me comigo mesmo, porque sempre
teira. Caso contráriõ...
·
o 'considerei - e V. Ex• sabe do apreço pessoal que tenho
Eu só esclareço, Sr. Presidente, que o Senador EJ)itádo
pelo Senador Pedro Sinion --e o tenho tratado como líder
Cafeteira já havia solicitado anteriormente o aparte.
ad hoc, e vejo_ que V, Ex• o é, porqUe manifestou seu empenho
na obtenção da resposta aos meus três requerimentos, sobre
O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior)- Solicito aos -Sis:
os quais .não quero falar mais. Mas também espero que se
Senadores que pretendem apartear o o-rador que sejam breves,
o Ministro Eliseu Resende vier aqui, amanhã, as respostas
pois há vários oradores inscritos e mais á Ordem do Dia,
aos três requerimentos o precedam.
que vamos anunciar logo mais.
Segundo, aplaudo-o -porque V. EX' disse três palavras
O
Sr.
E
pitá
do
Cafeteira
Agradeço
à Presidência da
que são minhas.
Casa pela deferência de permitir o meu aparte aó nobre oraO SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência
dor. Quero fazer uma colocação-simples, objetiva. A posição
lembra ao nobre orador que o seu tempo está esgotado e
de V. _Ex~, Senador Esperidião Amin, é corretíssima~ Eu diria
pede que conclua seu pronunciamento.
que V. Ex\ já agora cOmo Presidente do PPR, ainda está
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com o espírito da liderança do Partido, está posicionando

o partido num episódio do qual vamos participar amanhã.
O SR- ESPERIDIÃO AMIN- Eu gostaria que isso ficasse
bem claro: não posicíCtiiO-<>Partido. A dúvida que eu trouxe
.é de natureza pessoal.
O Sr. Epitácio Cafeteira - A dúvida pessoal de V. Ex•,
pela maneira ·como estamos todos pensando e. ouvimos aqui
a palavra do Senador Jarbas Passarinho, do Senador Affonso
Cainargo e agora incorporo a minha, é como se fosse combinado: do Governo aPenas ouvimos a palavra dO nobre Senador
Jutahy Magalhães. E nes~a colocação me parece que S. Ex~
não foi feliz, porque no último cnffip3.rccirileriio do Ministro
Eliseu Resende, extrapauta S. Ex~ respondeu ao nobre Senador Eduardo Suplícy a respeito desse assunto. Então, naquela
hora as dúvidas todas foram sanadas. Não há por que o replay,
que vamos fazer amanhã, a não ser dentro do espírito que
V. Er coloca. E então, acho que não cabe a afirmação do
nobre Senador Jutahy Magalhães. Uma coisa me preocupa,
Senador E_speridião Amin. No início~ na sua formação, o Direito nascia da Moral.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- É verdade.
O Sr. Epitácio Cafeteira- O valor moral se transformava
em lei. Posteriortilente, passamos a ter, além-das leis morais,
a legislação técnica, como a legislação·do trânsito~ como muitas
das leis que aprovamos aqui, elas nada têm a verConl a moralidade, porque não nasceram da moral. Mas quando as pessoas
se escondem dizendo: - É legal, portanto é irioral - , acho
que falta um elemento convincente para ·se dizer da ética
e da moralidade. Na hora que a étiCa -e- a ·moralidaae--têm
que se esconder atrás da legalidade, então começo a duvidar
da ética e da moralidade. Porque essa legalidade não é uma
legalidade que nasceu da moral. A moral é que tinha .que
ser mais transparente.
Quero dizer a V. Ex\ nobre Senador E~-peridião Amin,
que concordo, também, com V. Ex~ quando diz que competia
ao Presidente Itamar, hoje, na reunião que teve com o Sr.
Ministro Eliseu Resende, dizer se continuava çonfianâo no
Ministro ou não. Não é a confiança do Senado; é a confiança
do Presidente da República.
O SR- ESPERIDIÃO AMIN- Exatamente!
O Sr. Epitáclo Cafeteira - O povo se pronunciou pelo
presidencialismo.
_
O SR- ESPERIDIÃO AMIN- Exatamente!
O Sr. Epitádo Cafeteira - Não estamos aqui para ·dar
votos de confiança ou de desconfiança. O que O.lnguém entende- afora a parte da ligação que teria o Sr. Ministro Eliseu
Resende com a Odebrecht - o que o povo, iealmente, não
entende, mas está ansioso para saber, é como_ o País mais
endividado do mundo está emprestando dinheiro - como
V. EX!- disse: emprestou dinheiro a 15 países. O País, que
tem que ir de pires nas mãos para renegociar a sua dívida,
de repentel passa de devedor a credor e caminha para um
novo tipo de poloneta. Não tenho a menor dúvida.
O SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior. Fazendo soar as
campainhas)- A Mesa pede ao nobre aparteante para encerre a sua intervenção, pois o tempo do orador já se esgotou.
. O Sr.. Epitácio Cafeteira- Eu vou encerrar o meu aparte,
djzendo que concordo com V. EX' em gênero, número e grau,

Maio de 1993

Senador Esperidião Amin. V. Ex'-' tem o meu aplauso. Também como V. Ex•, ~ão estarei aqui com o espírito de julgar
o Ministro; estarei aqui como Senador da República que sou
e como venho sendo, mas não julgarei o Ministro Eliseu Resende nem qualquer outro Ministro. O julgamento dos Ministros compete exclusivamente ao Presidente da República.
O SR- ESPERIDIÃO AMIN - Agradeço e faço minhas
as palavras do nobre Senador Epitácio Cafeteira.
O Sr. Oda~i"r Soares- Permite-me V. Exa um aparte?
O SR- ESPERIDIÃO AMIN- Enfatiz~ndo o apelo que
o nobre President~ Senador Nabor Júnior fez, peço ao Senador
Odacir Soares que seja breve.
O Sr. Odacir Soares- Quero estabelecer aqui um raciocínio simples. Na realidade, nobre Senador Esperidião Amin,
quando vejo um Ministro de Estado ser atacado por todos
os lados e não ter sequer as vozes. dos_ Líderes do Go.v:!!rno,
na Câmara e no Senado, a seu favor, no meu entendimento
esse Ministro está sendo fritado internamente. Mas o aparte
do Senador Jutahy Magalhães foi muito elucidativo, e acredito
naquilo que S. Ex~ disse. Na realidade~ segundo S. Ex~, os
dois Líderes do Governo não defendem o Mipistro porque
~ matéria foi avocada pelo Presidente da República. Nesse
ponto, quero também fazer o meu ·raciocínio: se _a matéria
foi avocada pelo Presidente, o assunto, portanto, terá uma
resposta do próprio PreSidente; e, se a discussão_ compete
ao_ Presidente, não vejo por que Sua_Excelência estimularia
o Ministro a se antecipar àquela resposta que chamou para
si. Estamos,_então, num campo meio cinzento, meio.úebuloso,
porque se_ a matéria é_ avocada, sai da esfera do Ministro,
como saiu já da esfera dos dois Líderes. De maneira que
não temos por que aguardar a presença' do Ministro amanhã.
Temos, isso sim, que esperar uma explicação da Presidência
da República, que avocou a si a matéria. Era apenas isso
que gostaria de inserir no discurso de V. Ex•
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - V. Ex• resumiu o que
vou dizer, agora; aõ- final.
_
Quero encaminhar à Mesa, como eu dizia, um requerimento informal, para que o Sr. Ministro Eliseu Resende seja
dispensado de vir ao Senado amanhã, e aguardemos a posição
d_o_ Governo a- respeito da sua permanência ou não. Se as
suas explicações de natureza moral, legal, éticas são satisfatórias ou não, e até à vista do art. 37 da Constituição, que
o Ministro-Chefe da Secretaria-Géral da Presidência da R~pú
blica leu, no último domingo, para os repórteres e para o
Brasil, através da imprensa. Se forem satisfatórias, então,
o Senado terá todo o dire~to 4e ouvir o Sr. Ministro, p_orq ue
poderemos estabelecer aqui, embora nunca haja unanimida--de, uma média de juíZo e de infqrmação para a sociedade
brasileira sobre a-- questão que tumultua a vida do Ministro
da Fazenda e, em- decorrência das suas funções, de toda ·a
sociedade brasileira.
Agora, receber o Ministro quando a matéria está sob
suspeita, inclusive a nível de Governo, pa:rece-rne um risco
desmesurado para o Senado. Só teremos a perder, inclusive
junto à sociedade brasileira se, eventualmente, os nossos debates forem pífíos ou irrelevantes. Esse é o risco que o Senado
está correndo: passar um atestado de habilitação pela via da
incompetência.
E. finalmente, já que mencionei que 15 países foram
beneficiados pelo novo programa, penso que o Sr. Ministro
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da Fazenda, se vier.- deve nos trazer informaçõeS mais clanis
sobre, por exemplo, se é verdade que financiamos o Irã com
US$ 400 milhões, e não com US$ 115 milhót.!::;, para a-Constru-

ção de uma usina. Como dissê o Senador Epitácio Cafeteira:
"Como é que este País, o mais endividado do ffi-unao, está
financiando isso tudo?"" Quatrocentos milhões de dólares
para o Irã, através de outra empresa, também de Minas Gerais, mas apenas outra eni.prCsã. Que S~ EX~ fr"'ága·, pelo Ínenos,
essa lista, para não ser ·convocado de novo a, na próxima
quarta-feira, trazer o restante da lista, porque isso é realmente

motivo de inquietação para a sociedade brasileira.
O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex~ me permite um 3.parie?
O Sr. Ney Maranhão - V. EX% me~ perinite um ãparte.
nobre Senador?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Com a maior 'alegria,
desde que o nobre Senador Nabor Júnior consinta; e o mesmo
vale para o nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Senador Esperidião Amin, estamos cciril vJrias matérias para decisão, e temos
ainda a inscrição de seis oradores que deverão falar após
a Ordem do Dia. Pediria a c-ornpi-eensãó dos demais membros
da Casa para permitirem qUe V. Ex" .conclua o seu pronunciamento. E o apelo que a Mesa faz, neste momento.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- V. Ex·' tem algum indício
de que essa afirmação _é yerdadeira?
O Sr. Eduardo Suplicy- Trata-se de uma-infuiçâ-õ, prezado Senador.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Bom, o final do aparte
do S.enaçlor Eduardo Suplicy praticamente reabriria todo o
discurso, porque -S. Ex\ sempre muito bem-infOnriado, insi~
nuou que terfamos amanhã uma despedida, aqui. Foi o que
entendi. Cogito se o mesmo não ocorreu com tOda a imprenSa,
pre_ssurosa. em relação a essa indagação.
Já recebi advertências demais. E considero .tqQasju_stas,
pertinentes, emanadas do meu ex-Colega, como Governador,
Nabo r Júnior, na Presidência do_ Senado_~ Porém, não posso
deixar de registrar que-os Senadores Ney Maranhão e_ Gilberto _
Miranda estão com os microfones assestados_. Que V. Ex•s
os assestem em direção à Mesa e não a mim.
O SR. PRESIDENTE (Nahor Júnior)- A Mesa concede
dois ll!inutos a cada um dos apartea!ltes.
·
O Sr. Ney Maranhão - Sen_ador Esperidião Ami.n, a
minha preocupação·; nesse debate, é em relação ao que V.
Ex" disse: com essa çrise, só quem está perdendo é o País.
Tive oportunidade de dizer ao Ministro, quando _o inquiri.
que já fazia 39 anos que ocupava o MiniStério-~~- Fazenda
um não-economista.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Lembro-me disso.
_____ O Sr. Ney Maranhão_- Os e~no_mist~s, ~enador, p~ra
fazer planos, são ótimos. Mas para execut~-los ... Cad.a, Um
que passou pelo Ministério da Fazenda deixou .um rombo
maior do que o outro,
O SR. ESPERIDIÃ.O AMIN -É verdade!
O Sr. Ney Maranhão- E, dentro desta linha, o maior
Ministro da Fazenda que tivemos foi o Sr. José Maria Alkmin,
um udenista; ho}c, ó Ministro Eliseu Resende. Creio que
V. Ex~ tem razão: com a decisão do pkbisCito pelO-presidenCialismo, o Presidente. Itamar Fr-anéo. é_ quem tem- que fa-zer
essa avaliação, e_nã.o nós, aqui, no Senado. Mas tenho certeza
absoluta, desejo e torço para qu-e o MiniSfr6 Elíseu -Rêsende
se saia bem desta crise, para repetir aquilo que José Maria
Alkmin fez no Gov_erno Juscelino Kubitschek. Mas estou com
V. Ex", ao acreditar que não há nenhum motivo p_ara S. Ex~
vir ao Senado. O Presidente da República, slm, é quein deve
decidir se o Ministro fica ou sai.

O Sr. Eduardo Suplicy - PCdiria apenas um minuto,
Sr. Presidente, inclusive porque é de interesse da Mesa. Gostaria de aduzir ao pronunciamento do Senador Esperidião
Amin uma informação que considero _da_ maior relevância,
Será de qualidade e utilidade a vinda do Ministro da Fazenda
amanhã ao Senado, se de fato S. Ex•.t antecipar as informações
sobre os empréstimOs ao Equador, ao Peru, e·nfim, relativamente a todos os empréstimos do programa PROEX e do
FINEX. Se, por ventura, S. Ex" conseguir aahintar, no prazo
de 30 dias, a resposta ao requerimento que enCamirihei à
Mesa, já há duas semanas, sobre esses assuntos, então teríamos mais elementos para, amanhã, melhor indagarmos o Senhor Ministro.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -É da riiaíor"iitilidade esse
seu aparte, Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy- Gostaria de transmitir ao Senador Esperidião Amin' que, se não houvesse a decisão do Ministro, de vir ao Senado amanhã, nós, hoje, proVavelmente,
estaríamos discutindo o requerimento do Senador Cid Sabóia
de Carvalho, sobre se deveria ou não 'vir. EntãQ, o Ministro
e o Presidente da República se adiantaram. Acóntece o seguinO SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço, agora, o aparte
te: o fato criado pela divulgação da operação de aprovação
do nobre Senador Gilberto Miranda.
do empréstimo ao Peru, que ainda está sob apreciação. susciO Sr. Giberto Miranda - Senador Esperidião Ainin,
tou inúmeras outras questões relativamente não apenas ao
se V. Ex~ deseja Saber se o Ministro- permanece óu__ n~ó. _é
empréstimo ao Peru, ao Equador, mas a todo o organograma
só assistir ao Jorrial Nacional, hoje. à noite.
·
··
do PRO EX.- Suscitou a questão sobre se o _Senado Federal
não_ está se omitindo na sua obrigação constitucional de apreO SR. ESPÉRIDfti.O AMIN - Creio que já tiv'emos um
ciar a aprovação desses empréstimos. Penso que, a essa altura,
trailer aqui. hoje.
eu estaria votando a favor do requerimento do_Senador Cid
Sabóia de Carvalho, porque foi exíguo o tempo para obter
O Sr. Gilberto Mirãnda -Não, não acredito. Se V.
todas as respostas sobre o empréstimo ao Peru, naquela última
Exa assistir ao Jornal Nacional, já vai ter um bi:llizãffiento
se o Ministro continua ou não. Hoje, -pela manhã, tive a
quarta-feira. De lá para cá, surgiram inúmeras outras informações na imprensa, e agora teremos mais pergUntas ao Ministro
oportunidade de falar por telefone com o Sr. :Ministro: justaEliseu Resende. Portanto, acho que será importante sua vinmente reiterando um pedido acerca de perguntas por mim
da, porque teremos muito o que saber, amanhã. É possível
formuladas. A sua assessoria está com todas as respostas pronque o Ministro esteja aqui fazendo o seu último ato como
tas, e as trará a esta Casa, até o final da tarde de hoje, para
Ministro, mas ainda assim será importante.
_ que todos os Senadores possam até o dia de amanhã apreciar
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todos os financiamentos._ O primeiro Senador que levantou
este problema, quando o Ministro esteve aqui, fui eu.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Para ver como V. Ex•
é rápido: chegou há pouco tempo e já nos passou a perna.

O Sr. Gilberto Miranda quando S.

Ex~

Perguntei ao Sr.. Ministro,

aqui esteve. a respeito do financiamento de

Maio de 1993

O Sr. Ney Su~ssuna- Apenas para fazer uma colocação,
não um aparte. E para lamentar que, no Brasil, a emoção
cresça tanto e :a ação diminua tantó~- Ê urila- pena! Temos
tãnto a fazer, a· trabalhar e, lamentavelmente, a toda hora
e a todo instante estamos emocionalmente discutindo assuntos
que não constroem.

uma usina hidrelétrica argentina, co-nstrufda pela Norberto
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Ney Suassuna,
Odebrecht, que se chama Pichi Picun Leufu, à qual o Governo
_V. E~, com a lucidez própria de quem tem a cabeça brilhante,
brasileiro deu 209 milhões de dólares para financiar a mão~de
encerrou o meu despretensioso pronunciamento com chave
obra. Fiz um requcrinierito ao Ministério e, segundo a minha
de ouro. Agradeço-lh~. portanto, por_ ter-me dado a última
assessoria, já houve resposta. Não tenho procuração parã depalavra: mais objetividade, menos subjetividade. Isso faria
fender o Ministro, pois não sou Vice-Líder nem Líder do _ muito bem, antes de recebermos, para esclarecer dúvidas de
Governo, mas acredito que não haja tempo ...
outros, inclusive do próprio Governo, OMiii.istro de Estado.
(Palmas.)
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Mas é tão competente
corno se o fosse!
Durante o discurso do Sr. Esperidião Amin, o Sr.
Chagas
Rodrigues, ]" Vice-Presidente, deixa a cadeira
O Sr. Gilberto Miranda- ... para responder tudo como
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior,
se quer. Penso que o Ministro fez um -plano razoável, não
2l' Secretário.
criou nenhuma tortura e nem criou nada para o empresariado.
Agora, se nós deixartnos que a cada semana a imprensa faça
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
um escândalo, que a cada semana a imprensa queime um
ministro, o que eu pergunto é - e dirijo a pergunta ao Senador
Álvaro PacheCo_ Aureo Mello -~César Pias_ Cid Saboll\ de
Eduardo Suplicy-: Por que o Presidente da República não Carvalho Dirceu Carneiro _ Eva Blay _ Guilherme Palmeira ~
demitiu ainda a Ministra Luíza Erundina, que teve suas contas Iram Saraiva _ Jonas Pinheiro _ JoSãphat_ Maiinho _ José Paulo
não aprovadas pelo Tribunal de Contas do__ Estado de São Biso! José Richa _ Luiz Albe_rto ~9liveira _ Moisés Abrão _
Paulo?
Nelso;Wedekin _Raimundo Lira_ Ruy Bãcelar!
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Foram rejeitadas!

O Sr. Gilberto Miranda- Exato! Refeitadas. E a Câmara'
de Vereadores de São Paulo também manteve a decisão. Considero isto muito mais grave. -Diante disto,, penSO que o Presidente da República deveria, em primeiro· lugar, demitir a
Ministra. É muito cedo para ficarmos julgandO. VamOs agu-ardar a vinda do Ministro Eliseu Reseilde, amanhã, vamos esperar pelas respostas. para fazermos um julgamento mais calmamente. Agora,·vamos esperar, isto sim, que o Presidente da
República dê uma resposta mais rápida à questão da Ministra
Erundina. Continuo aguardando_.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- V. Ex• me impeliria quase
a fazer outro discurso, e eu quero ser um obediente guardião
da palavra do nosso PreSidente Nabor Júnior.
Antes de encerrar as minhas palavras _e_agradecer o concurso de todos. quero aqui me aproveitar- da sabedoria do
Senador Ney Maranhão. Deixei para coMentar o aparte de
S. Ex~ no_ final do meu discurso.
O Senador Ney Maranhão fez a apologia de José Maria
Alkmin. José Maria Alkmin pertenceu à grande escola política
brasileira - e me per-doem os Senadores Josaphat Marinho
e Jutahy Magalhães, mas vou dizer o nol?le _inteiro do partido.
Partido Social DcmocrátíCo-- e garantõ-lhes'que se ele fosse
o Ministro hoje, o seu partido estaria defendendo, aguerridamente, a sua figura, porque~ naquele tempo, mesmo com
o presidencialismo. havia partido que assumia com os dois
pés no chão - não com os__ pés no palanque - exercendo
o seu papel. Não_ estaria só escolhendo o bom-bom da Oposição e o bem-bom do Governo.
O Sr. Ney Maranhão- Não só nomeando, mas defendendo.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- O Senador Ney Suassuna,
que defende o regime monárquico, faz-me um- sinal pedindo_
um aparte.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 456, DE 1993
Requeiro, nos termos regimentais, que o substitutivo-aO
PLS n 9 243/91, da Senadora Marluce Pinto, tramite em conjunte;> com o PLC n<? 156/~Z, por se tratar de matéria conexa._
Brasília, 11 de maio de 1993 . ...:. Senador José FOgaça.
~
OSR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior)- O _requerimento
lido será publicado e. posteriormente, incluído em Ordem
do_Dia, nos termos do art. 255, iriciSO II, letra c, ri 9 8, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)~- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 69 Srs. Senadores.
Passa-se à
-

ORDEMDODIÁ
Item 1:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n9 40, de 1992-Complementar, de autoria do
Senador José Eduardo, que regulamenta dispositivOS
constitucionais que enunciam normas· sobre os pagamentos pelo Poder Público a seus fornecedores de bens
e serviços, assini como ·a· executores· de obras. e dá
outras providências. tendo
Pareceres sob n~ 266 e 369, de 1992, da Comissão
-de Assuntos Económicos, 19- pro_nunciamen.to:
favorável ao Projeto, com Emendas que apresenta de
n9s 1 a 3-CAE; 2 9 pronunciamento: contrário àS Emendas oferecidas perante a Mesa.
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A matéría constou da pauta da sessão ordinária -de 6
do corrente, quando teve sua votação adiada para hoje.
Passa-se à votação.
----- -

A Presidência esClarece ao Plenário que, D.OS tennos do
art. 288, inciso III, letra a, do Regimento Interrio, a matéria
depende para sua aprovaçãó do voto favorável da maioria
absoluta da composição da Casa, devendo a votação ser feita
pelo processo eletrõnico.·
A Mesa apela aos Srs. Senadores que s_e encontram fora
_do plenário, nas··ctemais dependências da Casa, que cOn(pa~
reçam para a votação nominal, em virtude de se tratar de
projeto de lei complementar, de autoria do SenadOr José
Eduardo Vieira, exigindo, para a sua aprovação, a manifestação da maioria dos Membros da Casa.
A Mesa solicita aos Srs. Líderes -qu·e-Se maitifestem a
respeito do projeto, para orientaçiío dos Membros de suas
respectivas bancadas.
Como -vota o Llder do PMDíf?
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM) - O
PMDB vota com o Relator, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Como vota o
Líder do PFL?
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO) -Pela importância" da matéria, a Liderança do PFL vota a favor.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Como vota o
Líder do PSDB?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA)- "Sim",
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Como vota o
Líder do PRN?
O SR- NEY MARANHÃO (PRN-PE)- "Sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) ...:. Como vota o
Líder do PSB?
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB - RS) - "Sim",.
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Como Vota o
Líder do PDT? (Pausa.)
- Como vota a Liderança do PDS?
O SR. JARBAS PASSARINHO- Não há Líder-presente,
mas eu, pessoalmente, voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Em votação o.
projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SENHORES SENADORES;
Aureo Mello
Carlos Patrocinio
Dario Pereira
Dirceu Cal:-neirO
Eduardo Suplicy
Garibaldi ALves
Gilberto Miranda
Hydekel Freitas
Jarbas Passarinho
Josaphat Marinho
Jutahy Magalhães

/
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Lucidio Portella
Mansueto de Lavor
Nelson Wedekin
N ey Maranhão
N ey Suassuna
Odacir Soares
Roi;laldo Aragão
Saldanha Derzi
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Votaram SIM
19 Srs. Senadores; e NÃO O.
·
·
·
Não houve abstenção.
Total de votos: 19.
Não houve quorum.
A votação da matéria fica ·adiada.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)-. Está esgotada
a matéria constante da" Ordem do Dia.
Há oradores iriscritos.
- O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente, peço a palavra
C01Jl-O Líder.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)_:__ Concedo a palavra a V. Ex>:, que-falará corno Líder.
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. Como Líder.
Pronuncia ó seguinte-discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Sen?dQres, referindo-se aos-requisitos exxenciais do bom governante,
alguém afirmou: "Não é preciso que o·poderrecaia em homens
de grande_ capacidade; decoro e probidade é tudo o que se
necessita".
___
-- -À primeira vista, essa
pareceu uma assertiva excessivamente miníritiii:liJte. Como reduzir a tão pouco as qualificações exigíveis _qe_ cidadã9s de quem se vai cobrar o bom
governo e a gestã-o eficiente dos negócios públicos?
À· medida, porém, que fui me aprofundando na reflexão
sobre os efeitos altamente benéficos da probidade, do decoro
instalados no Poder; à medida que olhei para trás e_ vi a_História.i:onfirmar a justeza da assertiva acTm<l, çjtad? com u exen;:tplo por todos conhecido do preclaro e~-~~esid.e!Jte ~arechal
EUriCo Gaspar Dutrã, 'ac3.bei por ine convencer, ~final, que
o qü"e tnais importa no perfil de um bom governante e e
há de ser, realmente, a probidade, inseparável, aliás, dQ decoro e da boa conduta.
_
No caso embh::mático do ex-Presidente Eurico ·oaspar
Outra, a notoriedade como um governante exemplar não lhe
adveio de uma capacidade executiva excepcional, mas sim
de sua_ reconhecida prqbidade e indefectível austeridade no
- exerCrcíO do podei.·
Com efeito, essas foram as virtudes que lhe ditaram a
escolha de auxiliares- competentes; que lhe ditavam as fugas
dcis_tentações e as r:egalias do poder; que lhe ditavam, a~ima
de tudo, aquele sábio comportamento que o levava, ante uma
P,ecisão importante a ser tomada, a indagar-se a si mesmo
e a seus auxiliares se a propos_ta sujeita a sua deliberaçã~
encontrava respaldo no "livrinho", isto é, no texto da .Constt·
tuição Federal de 1946, recém-promulgada.
O que, todavia, Sr. Presidente, mais concorreu para o
meu convencimento definitivo em torn__o da afirmativa que
venho comentando foi ver de perto, como tenho visto, a triste
situação de "terra arrã.sada" ã que se viu reduzido o Estado
de Rondônia por obra e graça de três notórias incapacidades
de seu atual Governador. A incapacidade de formular e_ executar um programa eficaz de governo; a incapacidade de fazer-se

me
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repisadas, com c.áustico comentário, as irregularidades já antecercar de auxiliares competentes e voltados para ·o interesse
fiormente apontadas pela Comissão EspeCial, mas também
público "e, sobretudo, a incapacidade inContornável de dar
são indigitadas outras muitas. que marcaram as contas do Goprevalência à probidade e ao decoro no ti-ato com os negócios
vernador, tais como: utilização de créditos suplementares,
do Estado.
Não faz muito·, é possível que eu tenha dado a impressão ·a -título de "excesso de arrecadação", superando, em muito,
o saldo positivo do exercício; realização de receitas n_ão cçmtade estar incorrendo em exageros críticos quando denunciei
bilizadas, falseando a real posição fínanceira do Estado no
que o desgoverno andava à galope pelos arraiais adminis~
trativos de Rondônia.
- -exercício; elevado passivo real, a descoberto, da ordem de
Cr$ 31,5 bilhões, rc~etindo a inadequada situação patrimoi:lial
Hoje, dada a gravidade dos desmandos _qu_e dia a dia
do Estado; discrepância no saldo patrimonial da ordem de
se acumulam, como mais adiante terei o conStrangimento de
25,6 bilhões de_ cruzeiros, devido a valores adiantados às emnovamente denunciar, não só não encontro maiéri_a d~ que
presas para pàrtícipação acionária, não cõntãbilizados, e oume penitenciar na afirmativa acima, cóiriààtC carregaria nas
tras que, fugindo a ser exaustivo, deixo de mencionar, mesmo
tintas, dizendo que tais desgovernos já não andam à galope
porque, anexo a este pronunciamento, requeiro seja transcrita
mas, antes, a jato, tal a celeridade e a freqüência Com que
se desencadeiam.
- -- cópia integral do Parecer prévio do probo Procurador de J ustiça, Dr. Edmilson Fonseca.
_
Com efeitO, tr3mita- nà- ASSiiffiõléia Legislativa de ;F.on9ôNão me posso omitir, todavia, de reproduzir alguns tópinia- o processo de prestação de contas do Governo Pianna
cos finais desse verdadeiro libelo, no qual as contas governaem 1991, de sua responsabilidade, no período de _1_5 de f!Iarço
mentais recebem o voto de rejeição com este arremate fulmia 31 de dczembro_dc 1991, e de responsabilidade do_ex-Gonante:
vemador do Estado, Dr. Jerónimo Garcia de Santana, no
período de lo de janeiro a 14 de março de 91. O fato em
·~A probidade é uma obrigação elementar a que
si é até corriqueiro, porquanto é normal numa democracia
estão jungidos todos aqueles que administram e aplios governantes terem suas contas sujeitas ao exame_ das instâncam o dinheiro público. ln caso, a meu sentir, a prestacias competentes. Também normal é as assembléias entregação de contas, embora tornada por amostragem, prorem-se ao· cumprimento de sua função fiscalfza.Clofa corit Imjeta malversação do Erário Público no Governo do
perturbável seriedade e rigorosa isenção. Anormal seria a
DL Osvaldo Pianna Filho. H4 na presente prestação
irregularidade das contas; mais anormal, ainda, seria a aprode contas crimes comuns e de responsabilidadê a ser~m
vação de tais contas por excesso de complacência ou de coniatribuídos ao Governador do Estado."
vência ·com os responsáveis pelas p-revariólçõeS contábeis. ·
Pois exatamente isso é o _que está ocorrendo com Ó proSr. Presidente, Srs. Senadores, o que a mim causa espanto
cesso de prestação de contas do Governo Pianna, conforme
nos senhores há de provocar profundo estarrecimento
ofíciO que acabo de receber do ilustre DepUtado Wilson Stec- é que, a despeito dos citados pareceres, que tão mal recoca, integrante da_ Bancada do PMD".a na Assembléia Legismendavam as contas governarneqtais ao exame da Assembléia
lativa de Rondônia,"eô.Cá-ffiiithando-me documentação das irLegislativa
do Estado, o relator do processo, na Comissão
regularidades por ele_levantªdas, nas contas do_Çioverno, no
de Finanças, atropelando provas e desprezando evidências
exercício de 1991.
gritantes, emitiu parecer favorável essas malsinadas contas!
Antes de ser submetido ao exame da COmissão de FinanJustiça seja feita, entretanto, ao ne-pútado Wilson Stec_Ca,
ças, Economia, Fiscalização FinanCeira ·e Orçamentária da-do PMDB de Rondônia, que. inconformado com tamanho
quela Assembléia, peSavam jã contra ele as restrições da Coabsurdo, tomou a iniciativa do Pedido de __Vistas. Em seu
missão Especial nomeada pelo Tribunal de Contas do Estado,
relatório de vistas, não só não hesitou em discordar veemenem cujo relatório foram apontadas inúmeras e graves irregulatemente do voto do relator, como também, com fundamento
ridades que comprometem, de forma insanável, a lisura e
nas evidências das irregularidades anteriormente citadas, solia probidade das contas governamentais.
citou ao Sr. Presidente da Comissão que, nos termos regimenDepoiS de deplorar a ausência de me.tas do Governo,
tais, convidasse o Sr. Procurador de Justiça do E_stado a prest~r__
o que dificultava o exame das citadas contas em se_us aspectos
maiores_ esclarecimentos à Comissã"o -de Fi-nanças da Assemoperacionais, o parecer prévio da Comissão Especial do Tribu- bléia.
nal de Contas do Estado manifesta-se pela rejeição de tais
Acabo de inteirar-me, mediante reportagem publicada
contas, inquinando-as de abrigar entre outras as seguintes
em O Estadão, de Porto Velho, que o requerimento do impáirregularidades: extrapolação do limite concedido para crédivido Dep_utado Wilson Stecca não apenas foi atendido, como
tos adicionais no montante de Cr$ 63.444.057.952,41 (sessenta também já produziu parte dos efeitos por ele pretendidos.
e três bilhões, quatrocentos e quarenta e_qua_tro milhões, cinw
Realmente, "durante quase três horas, Edmilson Mattos exquenta e sete mil, novecentos e cinquenta c dois cruzeiros planou sobre irregularidades comprovadas nos autos dos proe quarenta e um centavos); provocação de déficit orçamentário
cessos, inclusive salientando com mais ênfase os processos
no montante de cerca de 20 bilhões de cruzeíros; pagamentos que envolvem vultosas sornas e que foram pagos indevidade restos a pagar-n1io- inscritos; pagamentos cm duplicidade
mente", diz o jornal.
do empenho; pagamentos sem empenhos; anulações de notas
Paira, portanto, sobre a Assembléia Leg_islativa de Ronde empenho já pagas; pagamentos efctuados sem contrapres- dônia, a ameaça e o risco-de sua total desmoralização perante
tação de serviços~ pagamentos scnrprocedimcntos licitatórios; a opinião públiCa, se o plenário desta, acompanhando o voto
despesas realizadas sem prévio empenho e outros mais.
do relator da Comissão de Finanças, aprovar o Pi:-õcessõ de
Mais contundente, porém, do que o Parecer da Comissão
Prestação de Contas do Poder Executivo, sob-re as quaiS recai,
Especial foi o Parecer do Procurador da Justiça do Estàdo, como sentença condenatória inapelável, aquele Parecer do
Dr. Edmilson José de Matos Fonseca. Neste, não apenas são Procurador da Justiça do Estado, que julgo oportuno repetir:
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Sr. Governador do Estado."
Bom será, Sr. Presidente, que o Legislativ_o de Rondônia
assuma a plenitude de seus poderes e diga não à improbidade

l
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PROCESSO Nl ; 0865/92
INTERESSADO : GOVERNO 00 ESTADO DE RONDON!A

RESPONS4VEIS;. JERONIMO GARCIA OE SANTANA
(PERfOOO DE 01 DE JANEIRO A 14 DE MARÇ0/91)
OSVALDO PlANA FILHO
(PERÍODO DE 15 DE MARÇO A 31 DE DEZEMSR0/91)
PRESTAÇ~O
DE CONTAS COM BASE NO BALANÇO GERAL
ASSUNTO
ESTADO • EXERC!CIO OE 1991

I
DO

Colenda Corte de Contas
O órgão do Ministério Público co11 assento
neste Egrégio Tribunal do Contas do Estado, no uso da· suu ltri
buições legais,· com supedâneo no relatório da Comlssio Espacial e
demais documentos que me foram encaminhados pelo eMinente Conss
lhelro-Relator Dr. HtLIO M4XIMO PEREIRA passa a examinar a lagall
dade e regularidade das contas apresentadas por sua. Excelicla o
Governador do Estado or. OSVALDO PlANA FILHO de sua responsabili
dade (período de 15.03 a 31.12/91) o de responsabilidade de sua
Excelência o Ex•Governador do Estad.o DI". JER0NIIIO &AliCIA DE SANTANA
I (período de 01.01 a 14.03/91).

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

ostentada nas cuntas do Governador Pianna.

,:i}é)l

!2

Eis que o pior mal que_ pode suceder a um povo é o
triunfo da desfaçatez e ,a vitória da impunidade, garantidos·
e acobertados pela asseffibléia de seus representantes.
É o que penso, Sr. Presidente. (Muito bem!)

"Há na presente Prestação-de COntas, crimes co~
muns e de responsabilidade a serem atribuído_s ao Exmo

la~gamente

__<:)uarta,feira

1. As contas •sub exa11ine• fora• remetidas
em 15.04.92 à Augusta Assembléia Legislativa do Estado pelo Excs
. ·----'-~·. ·'--·-- ..
-····-· .. ··----..,.---~

-
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lentíssimo Senhor Governador Dr. OSVALDO PlANA ~-··· -·mnd.l.
menta ao comando do inciso XIV do art. 65 do CE, portanto, dentro
do prazo legal, vez Que a abertur1 da Sessio Legislativa Estadu&l
ocorrera em 18,02,92.

z. Co•o preliminar enfoca 1 Co•lssio Especial
O exame das Contas nos aspeCtOS operacional e de ICOnom!c.l,
dade fora prejudicado, em face da insuficiincia de dados no orçA
mento 1 dada a ausincia de plano.de Governo que estabtlesse •etls
a serem atingidas,
QUI

Diante de premente situação serviu-se 1 Co11!~
são do Balanço Geral do Estado de caríter, meramente,
contíb!l
para exerci ta r sua árdua tarefa, reconhecendo, desde logo, a Pr.l
car!edade de Informações que pudessem projetar o grau dt ef!c!i~
ela • oficic!a dos gastos pÚblicos.
3. Desta forma, procurando desempenhar seu
mister - da Melhor for•• possível - a Comissão Especial no exame
das contas - ltYida pelu c!rcunstinc!as do caso - lançou aio do
critério de amostragem - pari, ainda assim - chegar a resultado
nada animador da situaçiq do Estado de Rondônia, e01 fac• do deJ.
control·e governa111ent1l nos aspectos contíbi I, orça•entário, flna.n
ceiro, .patri•onltl, operacional e econÓMico da
ad•lnlstraçio
estadual.
4, Oportuno teMpore, vale dest1c1r as pr!nc.l.
pais falhas e irregularidades detectadas pelo Corpo T'cnico nesta
paisagem sombria de mí1 gestão da coisa pública. _

I) •

t

Pt.tr (ltÇ•tlYt t l t t t . t l l l I

•••••Cldt pttl •••rttrt
1

dt

ll1ltt

orídlttl

lllllohuh, '" •uttntt llllt Cl$ " · " ' · ' ' ' · • • " '
t tris bllhitt 1 qvttrtct•tti

(stllt~t•
t

~llrtllltt

t

41111t.rt

llll~illt

•il 1 ntVICtltOI I
Ctlt orwztlrot • Qvtruh

I

lttt

-- .

IÍIIIIItltl

Oil.ltltl I
•• ontnu),

-- . __ ............
t
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~v• vtrdtftfrt

ttt~ttie

t~

•••IFi I

tltolvit Ftdorol (art. 167, Y), o10tra o

Coootltolvio totodool (ort. 13')
Lol ,,JZO/H Cort. 12),

,.

,,.,,

'"t" •

ttJ ,roctôlatnto Gt,t!dtrtdt trlat dt
'''''•nblllda~•"••

txtttt

hr•tt

dt

ort. 66 do CE o roprovodt too•i• ,olo
Ltl 1,0Zt, dt Z0,0,,1910, (fio, 11)
,, - Obttrv•·•• ptlo d•••••tr•tlvt •• flt.

Z'

rtotrtot ttlllzt4ot ptrt t
tbtrttrt 4t oridlttt t t l t l t l t l t t r t t 1
tlttlt dt ••••••••
••
,,, •••••••••
1111

01

' ' ' ' ' ' • •• •ulto, • ttldt Pttltltt dt
•••releio. co~ttrtrlt•clt 1 clttttrtt 1 t
dlt,ttto oo ; l' do ort. H do Lol

ftdotol •'

t•••í• ••

'·IZII''·

prítlca dt
... llldtdt.

ooootltolodo•oo,
orl•t dt ''''O!

ftl ,root~ll•••tt rtttlttt

laptttt;

ti

' ' ' ' ' •• oontts govtr•••••talt

•••

txttttio ' ' dttptttt rttllztdtt 1 _,,

c•••rto. ,rowecta4t ciÍfltlt .lt ortA
oooto do trdoo dt Cl$.1t;szt,ZI,,11J,~
(doaoot•• blllltt, ~ololtotto o •loto
fl~t.

·•

ttlt ell, cento t
trit. •~•ltlrtt
qutrtltt t oiaao ottttftt).

t

•• ,,, •ll•i••·

fllltttl

•

4.2) • DA BESTlO FINA8CEIRA
o) • A dlforoo~o dt z.ZI •• 6.J,IS7,tZ (dolo
•lllloo, dozootoo o qoottrzt ollllto,
ttltttllttt 1 qttrt•tt
t
tris •ll,
tltttt~ttot •

I

1 4tlt

.j.

J

oin~it11t1

c:tlttftt)

t
11tt trntlttt
rttllttatt ft lttt.l

tlltltO ta pOtj)IA~I

rtlll,.tOl41il

lloot (UIII) dt tlhhrldodt do
• _,_

·~-w•

· - •• ..;.-., •·- •

lttll

hhdo'
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oh utí oontobllluda, nraotarluola
111 ••• stot'h •i gnth id•l•htnth•·.
(fio, 101)

tdiltlco prtatdtr atlllttU•It ••

••• t.

~•1•• dt ' ' ' ' ' ' ' ttttdw~l (40'7') •••
flftrtnçt nit at•t:t,lllatdt ft trtltl
u
r.1,1,JOa.ur,u (dali bll•lu,

cu
•=-•t• 1
toa

1

1

tttvt•t•

oitt

•il•

••lt crvz:tirtt

t••••>·

t
,,. •llllltt, trtltJ,
qutrnutn t qttrtatt
t

Ylltt

t

tris

ttJ.

(flt. 101)

Aqui, nio é preciso ser técnico pal'l coa
prunder que 0 Balanço Financeiro não reflete adequ1d1111ente I
posição financeira do Estado no exercfcio, tendo COI!IO CIUSI I
realização di receitas nio contabjlizadas.
4.3) • DA GJSilQ pATRIMONIAL:

Segundo 1 Co11issio Especial o hhnc;o P1tl'i
monlal ó • melhor via de comunicação entre o ad•inistradol' pÚblico
e o ad~~tlnistl'ado.

••i

Aflr•a, ainda, que por
o deste balanço o
gestor da coisa pÚblica deve dtlllonstrar a situaçio rui do patri
mônio a ele confiado, bem co11o fol'ntctr informações Úteis 1 eo.n
fiíveis a que• te• o dever dt fiscalizar suas ações de ·governo (o
Cidadio I SIUI l'epl'esentantts),
Ao exa•• do Balanço Patrl•onlal a lnspeçio
detectou irregularidades eno todos os seus grupos, das quais de~
tacamos as seguintes:
a) • ti••l•titdo·•• t etin t pauht lt,ltlt•co
, I t r li tI i I 1 1t O I I' t r C f C i I
dI
, 9 91 t
C t'nt
tttt•tt u• t!twtd0 PlltlYt rttl 1 fttt~
{

-•rto lo orlto lo CIS
,,,,
-ll•lot,
raflltiodo ··- hltl,. • loa~aqu~o olt.,,h

- --·- -·-----·-··-·-----·-·--------.--/
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pttri•••itl do [tttdo

., (

lo ooato cr,dlto'

)

•tlhltt

\

IIVI

I

no

por~

CtttlT:.-,f~IMlh.~~-.--"Pw

portlclpoglo ooli
di Cl$ 1,1

ltltaço Pttrlltftltl eaq•e•tt

Otllttblltd'tdl

dlt

tlpttlll

IJir'.J.

bll•loo~ rov~
lt,dt '''crepi1olt dt or~t• 4t Cl$ ZJ,,
bll~i••· ltto slgnifist
vtlortt tdle~
{ tadot it ••P""' t ait ctntlblllltlht

I oonto ooldo do CIS 25,i

polo vootlo do rotodo (fio. 110).
c) • No tltvlo ptrtioiptqlt •• otplttl ft tA
prttlt. ttttdvtlt o ttlio tprtltlttft nt

j

I
d) •

f

ltltiÇt Gtrtl do Governo
Ultt

1

tnqvento que

i dt Cl$ Z,,

rtglttl'tft

1

bJ.

ptltt

,.,.,.,,~, l•portt u1 '·' •lniu, ''''"''•

port••ti, dlacrtpinolt dt trdtl dt ~.9
bll•l••· loto olgnlflco
portlol,oçlo
tcioiÍtit Gt Govtrno do Etttdt, lit CIA
tobliludo, lopllcollvo do oh roflollr
o olhotlo ,otr!ooolol do Eotodo (f1o.11t).
lo oooto •Al•o•orlfofo•

olo

foi

opr~

lave•tlrlt fltl•tt•flwtiUtlrt
dtl 11ttrltlr txilhlttt •. Ettt dtllllt
•tcvlt t prtttlç1o ~~ cftttt •• reltglt
ttlltl•t '

to ltltlGO Pttri111onitl

1

dofoo olo ptdt rtflotlr

q11

o

.~

ftltt

poolvl•

dt

do

c:tatrarl•••••
patrl•i•io fo Etttda, ..
fhuuln
• t tl
astilt tor•t dt dlrtlto
•• JZI/6' (fio. 11J).

)

l

·--·· ---·---

o) • No tltolo l!vlfl rooflfl lotorllo 0~01
toto•oo. o dlforon11 do Cl$ J,J -llhloo,
oio outobllluh. !h •••ltHill ou~
tldat ••lo Etttdo • ~io otnte•pladtt III
1•1••~• Pttrl•o•hl,
nit rtflltl•dt
rttllftdt pttrl•o•ltl do Etttdo, q-tltO
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5. EXAME POR AMOSTRA& EM DA EXECUÇ~O DAS OE1

PESAS DO EXERCfCIO, (fls. 130)
Neste aspecto, ao meu ver, a Co•lssio nio se
houve com o costumeiro 1certo, 10 tent1r separar,
co~
Ilações
técnicas • 1 criatura do seu criador • ou melhor· nparar o Govt.t
na dor, gerente 10al o r dos ntgóc I os do Esta do, dt sua própr la Adm.í.
nistraçiio, numa vi- tentativa dt subtrair•lho responnbllldadu, &t.í.
rando·as nas costas de seus auxiliares dlrttos ou !ndiretos.
Va_jamos astl passagem:

q•• • eoi•

•c•~•lder••''

tdai~!atr•tlvt

·4•

Stwtrftt dt ltttdt i dtttlltlvldt ttt11i1 dt•
S.orettrltt.~t

cul1dtt

1

Esttdo

lltl to•o

11l1 Mlttt,

t

QUI

t

••••

Avterqvht

pthl Stchthdtt
I

dt

wl.a.

EIOIIJ,

GOYirUdDr dt Etttdt, C III

"'"dttirlt t·pdacl,tl ot•d•ttr

dt

ptl(tltt

tilll•tCOiillCI dt Ettldt,

R1t •• , , , , •••• -i

llzo ptlto oloo dt gootlo
t;tnttt •ubordllltdot

protloodoo

polto

dt tdainlttrttlo
ctJtrtllltdt 1 dttctatrtll:tdt 1
dtsdt
'''
prttloa4tl ~. ••• re•tlll t hre 4u prlta:lpltt
ttti

~ut norttlt•

1

••~l~lstrt;it ••• ' ' ' ' ' ' ' ' 4t

ntturtll trttlltatíria.

flntnctirt

t

pttrl•.t

nltl t coltl4trtlldt alndt ••• ttl'l tttt dt
Otttlt ttrlt fltctltztdtl hullvldnhtltt ptlt

rrlbuttl -• Conttt q•t-dt ç, tt51ltt 4t ••••
uni4adt ttOIItnt,rltt ''''~
tltittl
ptra·
••••• ••• ''~u••• a•estrtgt• dtt dttptttt,
ttldt til •lttt t t1lg11t tt•PO 4t 411 dlt,lt

o Coolooit ' ' ' ' oolooio 4o
(fls. UO)

,

i

ooo

lololírlo•,

ora, malsinld• teu, tomada no campo genérico,
transformaria o Governante, nu• Se•I·Oeus lnaleançível pelas leis

~o

Estado_._ _ _ __

---- -·--------'
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Nio í bem assim. Ao ravís de~~~~~·
cínlo, a responsabilidade do Governador na condução da AdMinistrA 1
çio PÚblica, inicia·•• com a escolha de seus auxilltres • se estes
co~etem atos JtJivos contra 1 Ad•lnistraçio é dever do aovernente
· sem perda de tempo • pun(-los, sob pana da prevaricação no •~•~
ciclo do cargo. O silêncio •• tais casos, treduz-se como evidente
cu!Oplicldade.
Retomando o seu translúcido caminho a CoMIJ.
sio Especial passou a relatar u diversas irregularidades
enco.o.
tradas neste título, as quais leio por período de governo,
• 8ER0NIMO GARCIA DE SANTANA:
(De 01.01 a 15.03.91) • fls. 131 usque 135,
• OSVALDO PlANA FILHO:
(De 16.03 a 31.12,91) • fls. 136 usque 153,
6. O douto Procurador-Geral do Colendo Trlb~
nal de Contas e• longo e judicioso parecer enumera diversas lrregy
l~ridades no corpo da prestação de contas, revelador~• di situaçio
caótica da adminl stração do Estado, no campo contábi I, orçamentA
rio, financeiro, utrimo"n!Ú, operacional e econÔ11Ico, enfiM, aponta
para uma visio global das mazelas do Governo na Gerência dos negi·
ctos do Estado (fls. 01 usque 49) onde faço destaque para o seguinte:
(leitura de trechos do parecer),
Apesar dos pesares, num passe de ·mágica, o
eminente e culto pareceristl • de for•• inconcruente e !nconct'-'
bível - termina sua nobllltante tarefa, emitindo' seu juízo pele
• provação du contas pelo Auguste Assub IÍ i • Legislativa do Estado.
7, As I nú ..ras I rregu I ar idades apontadu pela
Comissão de lnspeçio sio muito greves e ensejadoras
de crimes
comuns e de respGnsabllldade.
A probidade ' una obr!geçio tle•ent.r a que
'[estio jungidos tGdos aqueles que administran 1 aplicam dinheiro
\ .pÚblico.
·-·' -_,
~--·---~-----

_____________
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urrt~-I·St

:, .. ,.2

ctsu•, t meu svntlr, 1 presteçio dt coa
1 t•s, embora tomada por•tnamostragem,
proJeta a malversação
erírlo
do

pÚblico no Govtrno do Dr. OSVALDO PlANA fiLHO,
O desrespeito ao orçamento •~ especial pe!l
realização de despesas sem autorização, ou excedentes da autoriZA
çio configura verdadeiro atontado contra as Constituições Federal
e Estadual, constituindo-se e111 prítica de crime de rtsponnbllldtde.
A Lei existe para a garantia da tdlllnlstrA
ção pública. Visa-se com isso proteger o patrimônio pÚblico. o
interesse prevalente, no entonto, é o da moralidade adllinistrativa,
sem o qual é impossível o desenvolvimento nor~al do Estado.
Não "'' canso de repetir com MANZINI •não ser
necessário dtspedlçar palavras, pera explicar quão grande,
deli
cado e essencial é aquele interesse, que nio. tem apenas i11portin
c ia administrativa vital, 1111 também um alto conteúdo ético ·Poli
tico. A probidade na ad~inlstraçio pÚblica, de fato é {ndice do
progresso • da educação ~olft!ca dos povos•.
A retóricl da 111oralidade pÚblica clallada nos
palanques, nt prática, alndt não brotou seus efeitos, dadt a lns~
s!bllidodt •oral dos nossos governontes.
ContInuamos, pois, Ptl os descem! nhos di coisa
pÚblica co•o no caso tm apreciação.
Nesta hort de esperança í preciso ter corA
gem para nio deSfalecer, ante tio deprimente espetáculo dt rulve.r.
saçio do erário público.
Senhores Conselhtlrosl a !11punldad1 í,
o grende tstimulante p1r1 que nossos homens pÚblicos
trilhem pelos ctmlnhos dt lt!.

~úvida,

SI III

nio

L.--·--·--·-·-·--------------'

Maio de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

·I nistrativa, pois,

I

Quarta-feira 12" 4275

t, ela, a Geradora da irrespbusicl'rlitm'·'il'r
Governantes
nio possuem os
freios

j'

noss~s

mor1is necessários para se conterem ante a fr1gilfdade

deixando-se quedar pela falta dt civismo

t

humana~

amor à pátria.

Diz o art. 40 do C.P.P:
Art. 40 • Quando, ''"'autos ou papéis dt que
conhecer, os ju(zes ou Tribunais
!qrj hil veri fic~rtm a "existência
de cri•• de açio pÚblica remtttrio
ao Minisdrio Público as cÓPill •
os documentos necessários ao oftrs
cimento da denúncia.
Há na presente prestação de contas crimés
comuns e de responsabilidade a serem atribuÍdos ao ~xcelentíssimo
: Senhor Governador do Estado Or. OSVALDO PlANA FILHO pela má admi
: nistraçio dos recursos e p«trimônio pÚblico sob sua guarda e r•J.
, ponsabilidadt.
'"

1

Co111o sua Excelincia goza de 'foro prlviiJ.
giado, sejam os autos encaminhados ao douto Procurador-Geral
de
Justiçi Dr. L0CIO TEIXEIRA LEITE IALBI, para que aquela Ilustre
autoridade dentro de suts atribuições, proceda na forma da I ei a
desmandos
responsabilidade do mandatário mordo Estado, pelos
administrativo"s havidos no primeiro ano de suo malslnada gestio.

i,

~

Ante o exposto • o que mais dos autos conJ,
taM, hei por b.. , opinar no sentido de que este· Egr,glo Tribuno!
de Contas, altaneiro co•o sempre tem sido em suas decisões, •~lta
parecer prjv!o desaprovando a presente prestaçio de contas de
responsabilidade do Ex·Governador JERÔN!MO GARCIA DE SANTANA e do
atual Governador Dr. OSVALDO PlANA FILHO.

I

Porto Velho, 26 dt junho de 19g2,

I

I'
\ ___ ---"-

""""

___ - ___ ____ -- ·-··-- -"

"

4276

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Maio de 1993

ASSEMBI.tiA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONOONIA
Porto Velho, 19 de abril de 1993

OF/037/GWS/93

DO: GAB DEP WILSON STECCA - LIDER DO PMDB
PARA: EXMQ SR SENADOR ODACIR SOARES - RO
Senhor

Senador,

Através do presente, encaminho à V.Exª
cópias anexas, da documentação das irregularidades·apuradas,
por est~ Parlamentar, nas Contas do Governo no exercício'üe
91 .
Causa-nos espanto verificar que, mesmo
havendo na referida Cbnta, Crimes de Responsabilidades e
Comuns à serem atribuídds ao Governador do Estado, ainda
assim o ~ribunal de Contas, emite Parecer Prévi6 Favorâvel à
apro~ação
~as
mesmas,
tornando-se
conivente
com
as
irregularidades.
No aguardo
de vosso
renovo votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

pronunciamento,

Maio de 1993
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COMISSÃO Of fiNANÇAS, ECONOMIA, FISCAUZAÇM
FINANCEIRA f ~JA

P.upot'cio r

~

'

&lu.t4
flelefaJL

'
'

P40~0

HR DDa6S/9f.

PIUWI. fX'I! 11 t.i:W
•Pu6 tncio de. Cnn.tn6 do GovMM do f6-tadn•
f!ep~tndo

JniD

llllt.i6tll

REU.'TDRIO.

P~:

do ü.tado, encami.nha ã. u.ta Ca.sa de. Lw,
da P~utaçã.o de. Con.:t~U do Pod~ Executivo,
~e.

Con.:t~U

NQ 00865/92, que. ~
6eMilte. ao e.x~ de. 1991,
' . . · . · A ~6~ Pwtacà.o de. Conttu é ~ompo6ta de. 3(t1Lé6l llotwnu, ~~~

o

P~~u6o

o TJLibuna.t de.

.tendo 1643 6olha.s, oM em .tJtâm.ite. nuta Collliuã.o. Cujo Relato~, Ve.putado Joã.o Ba.:t.Uta, ~ -,~~ Favo.l!áve.t a apJtOvaçã.o da muma, a~ompanhando a.l6.im o PM!
~~ do .tiLi.bu.M.t. de. Contll6, 60bil.e. o qual u.te. deputado, a.tJulllú de. um PetUdo de.
V.ú.tt%6, dã. 6e.u .~~ .e. vo.to, na quaUdade. de. Ale.mbl!.o de. .tão honll4da ComU6io.

O Pau.cM ' Senho~ Ve.putado6, .tomam06 a .úl.i ~(at.iva de. 6az~ o Pe.d.ido de. V.i.\
.ta6 ao P~~U60 N!! 00865/92, que. ~ da PJtU.taçã.o de. Con.:t~U do Gove.Jtno.
Nu.te.
Rela,tÕJtio de. V.i.\.tt%6, qu~e.m06 d.i.l~oltdalt ve.e.me.n.te.me.n.te. do PM~~ do VZgno Re.l!
.toJt, quando ~onetu.i. pe..ta ap1t0vacão da.s Jte.6e.Jt.ida4 Con.:t~U.
Senho~ PaJttame.n.taJtu, quando d.i.I~Jtdo da apJtovacio do pJtue.n.te.
P~~u6o, o 6aco ~om ba6e. e.m dado .ütc.lu6o4 1106 Jte..la.tÕJtio.t., ape.n.t.o.t. ao pJto~u.t.o ,
d(an.te. do.t. qua.i.l nã.o podemo ~Ult.;no.t., e. pa.s.t.amo.t. a d.i.l~oJtJt~ .t.obJte. a.tgun6 lll4.i.l
aUJtman.tu, uma vez que. 6e/LÚl .impo.t..t.Zve.t em .tio pou~o .tempo, uma anál.i.le. ma.i.l =
Jtada.

Comer:Me.mo4 pelo Jte..la.tÕw da Collli6.t.ão üpec.ial, nomeada pe..ta PoJt•
~ Ní! 069/TCER•92, p4Jt4 examii!M a.s ~n.:t~U gov~e.n.ta.ú, ®j06 .üt.tegMn.tU ,
.t~n.ic.06 do TJLibuna.t de. Con.:t~U m~e.~em no.t.6a adirWtaçio, pe..ta ~oMge.m de. en6o~ a
41!6~ de. me.tll6 do gov~, o que. pJte.jwUc.ou o exame. da.s Con.:t~U em 4e.u a.spe.do;t
opMac..iona.t. 110 paJte.~~ du.t.a Collli64ão, pode.mo6 de..te.~ .iniiín~ .i/vr.egulaJI.i.dadu:
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l@. - fio llf&tlulço ~ - Vemon.~.tltaüvo da.4 Lw e 11eMe.tc4, tl4 1392
é:
eompMvado que o Podei!. Exeeuü.vo ex.tJ!apo.l.ou o l.in~Ue eoneedUo pa114 MêdU:o4 atUc..iona.U, no montan-te de CJr.$ 63 • .U4.057.95t,4l (Seuenta e .tiLÜ bil.hõu, qua.t.'Lol!f.!!:
to4 e qwvr.ent.a e qua.t.'Lo mil.hõu, c.útc.oenta e ute mU., novec.en.to4 . e c.útc.oento. e

do-U. C/!.1Lze.ilr.o4 e qwvr.ent.a e um eentavo4) , .i.n&Jt.i.ng.i.ndo o aJLt. 16 7, .i.ne-U.o V,
da
Con.~.ti;tu.i.ção FedeMt,
e aJLt. 136 da Con.~.ti;tu.i.ção E4tadval, e cLi.nd4 a Lú Fed!;
~ N2 4320, aJLt. 42 que diz:
"M.t. 42 - 04 MêdUo4 4up.l.emen-taJtu e upeef
w, 4ell.ão
tUaDILi.zadD4 poit Lú
e
.
'
ab~4 po~ VeMe.tc Ex.eeu.Uvo• -

(gJÚ.6o M440 l .
Segundo cLi.nd4 a Com.i.64ão E4pe.c..úll, a abe4tulul de CJr.êdUo4 Sup.t.emen-taJtu o CÜ4po4to no § 32 do IVLt, 43 da. Lú Fede/lA.t NQ 4320/64,
pMvoeou
um dê&ic-U OJlÇalllentáJÚ.o ao E4.ta.do, da o~em de CJr.$ 19.529.226.103,45. (Vezenove
bil.hÕu, quúthen.to4 e v.úl.te e nove mil.hõu, clu.zen.to4 e v.i.n.tit e 4W ma, eento e
.tiLê6 CJ&UZe.ilr.o4 e quall.enta e c.útc.o c.ent.avo4) •
A Com.i44ão upe.c..úll áez um .tango aeompanhamen.to do Ba.ta~o 0JtÇamtll.tÓJLW
apu4ento.ndo quad!UI4 e o eompolltmnen.to da Re.c.e.Ua e da Vupua.
b -

eo~ndo

No Eullf. dlu Ru.por&6ahilid.yfu dlu flupua4, a Com.i.64iio E4pec.ú%l apuMu d&:
Ve/14«4 .iMe.gu.laiWJo.du, que. 4egundo .te.g.U.laçiio v-igen-te, .únp.Uc.a em ~ lk Rupouabitidade,
E4.tiio dev.úlamen.te, .úláolllnCido e upelluzdo, na PII.U.ta.ção de. Con.ta.4 do Gove/f.no
do E4.ta.do, ~eta.tivo ao ex~ em quutão, 44 JtUpon.~abitJdade 6.úlaneÚII.44
t -

abttix.o llel«cionada4

e 1!011<1~4 gJÚ..ta.n.te4z

a) ~LTON ALNEJOA SILVA••••••••••••••••••••••••••••••c-$
·- ll.e6e1Le-4e « p«g«men.to de JtUto4 « p«g«<L que não
6oi
iii<ICI!.ito pelo GVG e p«go e6. NF 141 de 20.01.91

400.000,00

b) JosE FRANCISCO PA SILVA CRUZ •••••••••••••••••••••••• ~
- ll.e6e1Le-4e « p«g«men.to de. JtUto4 « p«g«<L que não
6oi
iii<\ Mito peta SEJIARO ( jã ex.túltal , e6. 4a.l.do da.4
NF4.
113 e 132 de jan/91 e NF4, 044, 103 e 101 de ~/91

9!9.016,99

e) HAMILTON

ALNEJ~

SILVA •••••••••••••••••••••••••••••• ~

- Jte6e1Le·4e « p«g«mento em du.pllei.d«de do Empenho
n!!
0797, iii<ICI!.ito em /f.e4to4 « pttg«~~., e6. NF. 236 de 26.12.91
• No.ta.: E4.ta. /f.Upon.l«bilútade jã 6oi ll.e.gulaJÚ.Z«CÚl em
1992 {bahado).

t.IOO.OOO,OO
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d) VANPER VE OLIVEIRA••••••••••••• ~ ••••• ~.;••• ~ •••••••• ~

- :Uée-u-u
.WU Not44

a p49lliltulto d4 SESAU,

F~e.iw t

~~ HAMILTON~

da.tlu

e111

empenho,

<leJII

eé.

v.í-

1990

SILVA•••••••••••••••••••••••••••••• ~

ao P40c.&6.!o K2 1014/0590 dO HOSPiTAL OE BASE
que c.oft.!ta o Empenho K2_072 de 06.03.91, o qual 6o.i. pago c.6. Nota F.i.K4Kc.~ K2 023 de 11.04.91 a óavo~ d4 ur
OA OZSTRÍBUlOOAA LT'OA. -Tnixpt.icavebne.tlie a Nota de Em-~éeM•<Ie

penho nº 072, j.Í paga, éo.i. anatada pela SEPLAN em 20.06.91
c.ó. Nota de Anatacão de. Empenho K2 0431. Poli. u.ta anu.la. cão 6-ic.ou c.4il.llc..te.'Úzad0 o pagamento <~em empenho. No4 .te~~.
mo.! dO M.t. 13 d4 te..i. óedeil.llt 4320/64, o Vep4il..tamento de
Con.tabi.Ud4de dO E.!.tado il.egi.lti!Ou u.te 6a.to em J~.UpoK.!a
bWcbzde 6.i.Kanc.~, po4.to que, a il.upoK.~abiVd4de 4Ó po
de .lei!. -impa.tada ao Oil.denad011. d4 Vupua, nu.te c.440,
o
Swr.e.t~Í/úo que 444-ÚIOU a Nota F.i.Kanc.~.

3-

No f - d4 MoúNzgeJII d4 Ex~ r/44. VUpe.!44, a ConLU.!ão apaMu .ú!Úmeil.44 -

.iM.egu..lalúdadu, di.6Zc.u de enameil.4il.mo4, 11144 .ten.tall.emo4 duc.~~.eveil. a.lgam44 que ée~ éll.on.ta!men.te 44 CoK.~.ü..ta.i.çÕu Fede.il.lll, ü.tadual e .todo/i o4 pi!.i.nc.lp.i.o4 de Vi
~.

SeniÍO Vej111110<11

a)

c.hamamo4 a a.tencão d04

Senhoil.u,

p411.11

a c.oKda4ão (pg 1411, a.n.í.UI.e d4

Com.i44.ÍO , de que o u.tadO g44ta c.om 4egaii.IIKCa, 4Umen.tac.ío de c.ad4 pile
.10 em .toMO de $,14 44l~Í~Li.D.! llllni.mo4, enqaan.to a ma..<.ow dO<~ 4eii.V.i.d0il.u

bl

dO E.!.tado gllMam meno4 que hum 44l~Í~Li.D mLWno.
Con.til.ll.to 029/91 - VER - l4ti.d.iJufD Topogu~ t CoK.!.tlwçÕU, que 4egaftd0
a.n.íU4e d4 Com.i44ão, 04 .tllabatho4 KIÍO éoil.lllll e.xec.a.tad04, no

ée.i..to

c.)

en.tan.to, éo.i.

p49amen.to .i.Kdev.i.dO no va.toil. deCil.$ 1.160.353,25 !Hum m.i.lhão, o.i..toc.ento4 e 4U4en.t4 m.i.t, .til.ezento4 e c..i.Kc.oeK.ta e .til.u c.JI.Uze.i.404 e vinte
e c..i.Kc.o c.eK.tavo4). O O~o F.i.KIIKc.e.i.JI.o ~ec.on.i.zado no4 4il..t. 62 e 63d4 Lei Fedeil.llt 4320/64 (pagamen.to .1em c.on.til.4 ~u.tacão de 4e~~.v.i.ço4 I.
Pii.Oc.u4o n2 JOOJ/1561/91 - SPVT - P40daeÕt4 e Publicidade L.td4 - Oupe444 com pabt.ic.acão de ma.té.Wu joll.n4l1J.üc.44 e c.JI..i.llcão e p!I.Odação
de
V.t4. Cil.$ 5.300.000,00 !ç.útc.o mUhõu e .til.ezen.to4 mil. c.JI.Uze.i.404),
41!111
p!I.Oc.e.d.i.men.to Uc.i..ta.tÕIÚO, Oupua ll.'l.4Uz4d4 <~em ~é.v.i.o Empenho. Fo-i. óe
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1WJ.a 6Jton.talmen.te o que p~~.eeútua 11 Col1.6t:itui çiio FedeM.t, IVI-t. 31, Zne.i
40 XXI e Oee. Lei 2.300/16 1104 IV!.t4. 22 e 32, bem eomo, 11 Lei Fede!Utt 4320/64, IVI-t. 60

di

•eaput•.

PodeM.amo4 cUtvt. a.úula, ou.tlr.o4 pii.OC.U4o4, tcdo6 eom 6a.Ua de Ueitacão
e Oupu11 ILe.IIU.zttda 4em o rU.6po6to 110 IVI-t. 60 (eaputl da Lei 4320/64.

entanto,

quetelll06 a.teJI.taJI. 1106 llobJw. PcVLu, que 116 -Wr.e.grdlllr..úladu11pon:ttuúu pela Consiuiio E6peeia.t do TJ&.ibuna.t de Conttu 6iio muLto 91t1111U e ,não
podemo6 llpii.OIIcVL uw Conttu, 6eehando 06 otho6 ã .tanto dugovvr.no4. · · ·

No

O.iante de toda 11 tx.po6icão da Com.i.uão E6pec.útt., temo~ a.úula SWhoJtu ,
o PcVLeeet do Exm2 SJt. PJtoeultlldoJt da JLI6.ti.c«, OJt. Edm.i.l.6on Jo6'i. de Alato6 Fo114eea,
que eonchú que •há na pu.6&nte ptte.6.tllçiio de Conttu, e.t.imu eomul14 e de Jr.Upol1411
bi.U d11de 11 4 vr.em a.t:Jti.baLto6 110 Exm2 SJt~ GoveJI.nlldoJt do E6.tado • •• " e 6oi. de pà.\eeeJt
pltiv.io, dU11pii.Ovando a ptte.6&nte PJtut:ctção de Conta6.

A CONCUJSM

r O.ian.te do tx.po6tc, 6oliei.t:llmo6 do um!! SJt. PJtu.i.den.te dut:ll

Com.i.64iio, eonv.ú/a,t. o SJt. PJtoeultlldoJt da JLI6;ti.ç11, OJt. Edm.i.l.6on Jo6'i. de Ua.to6
Fo114eea~ pcVL4 p~~.Ut:llJt uc.la.uc.únento6 11 ut:ct Com.i.66iio, eon6oJr.me o que p~~.~Leei
tl.u1 ·o ReQ.imento ZllttMD.
E6ú i o 110440 P«Jteeet. S. U.J

de

11~

de 1993

Maio de 1993
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GOVI'RNO 00 I'STAOO DI ltONOONIA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Porto Velho, 27 de fevereiro de 1991

OFÍCIO Nl 056-DC/SEFAZ
· ' Senhoz:o Dlz:oetoz:o

a vossa

Infoz:omamos

Senhoria que eàte Departàmentó'de

Contabilidade/

SE FAZ, com base no Art, 83 d!l Lei 4. á20/64, REGISTROU em sua
SABILIDADE como Pagamento Sem Empenh~Ó montante de.

Cr$

14.587.191,65 (quatorze milhÕes, quinhentos e oitenta e sete

.

-~

.
cento
.

'

--"

e noventa e um cruzeiros, sessenta·e cinco centavos),

·' ',.

pondentes aos

seguinte~

pagamentos:
NF

IIII

MINUTA

VALOR (Cr$)

167

30/08/90

80,906

70,050

22.770,00

156

1s/o8/9o

71.069(parte)

70.049

24.925,00

165

28io8i9ó' "

7'1,434

70.047

34.551,00

161

22/08/90

71.271

70.046

65.340,00

168

31/08/90

70.104

70.044

3.120,00

164

27/08/90

71,043(parte)

70,043

59.037,21

168

31/08/90

71.069

70.042

24.925,00

161

22/08/90

71.269(p~e)

70,041

0,90

195

12/10/90

71.988

70.031

35.421,00

207

30/10/90

72.143

192

110 302.180,56

221

21/11/90

72.340

70.023

3.708.474,00

228

30/11/90

72,343

70.032

797,70

238

14/12/90

72.399

70.017

10.482,63

238

14/12/90

7f.fQQ

70.017

2.307,12

238

14/12/90

72.398

70.018

292.859,53

TOTAL

Cr$

14.587.191,65

I1uatr!sa1mo Senhoz:o
VANDER DE OLIVEIRA
MD. Direebr da Divisão Administrativa da SESÀU/RO •
.!!!.!!!~

RESPO,!!
mil,
corres
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Ressaltamos que, a responsabilidade Cinanceira, uma vez imposta,

se

rá objeto de Tomada de Contas Especial nos termos do Art. 61 da

Lei

Complementar n• 32, de 16 de Janeiro de 1990-TCER e do Art. 106

da

Resolução Administrativa n• 001/90 do Tribunal de Contas do

Estado

de RondÔnia,
Atenciosamente,

=~2(~
on.. •

l..iduino Cacalte
u..t~ ~e c ... ..,,.JIE'AZ
m OH-an42811

"" ._..,.MI

OFÍCIO !IR 025-CGC/SE:FAZ
Porto Velho, 15 de abril de 1993.
Senhor Deputlllo,.
&n atençio ao 01. 034/GWS/93 de Vossa Exc:elêzx:(~· estamos inlormando sobre as responsabilidades linanceiras espelhadas na Prestação de Contas do Governo de .RondÔnia relativa ~ exere1c:io de
1991:
a) HAMILTON ALKBIDA SILVA •••••••••••••• Cr$
- relere-se a pagUiento de restos a pagar
que nio loi inseri to pelo GVG e pago cl,
NF. 848 de 20.08.91

400.000,00

b) JOS! PRANCISCO DA SILVA CRUZ •••••••• Cr$

929.016,99

- relere-se a pag..ento de restos a pagar
que nio loi inscrito pela SEMliO (jl ex
tinta), cl. saldo das NFs. 113 e 132 de
jan/91 e Nrs. 044, 103 e 107 de ll&r/91
c) HAMILTON ALMBIDA SILVÀ ••••••••••••• Cr$
relere-se a pagamento em duplicidade do

-

Elllpenho nR 0797, inscrito - restos
pagar, cl. NP. 236 de 26.12.91

a

2.800,000,00

Maio de 1993
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*

Nota: Esta responsabilidade jl .Poi r,!
gulariza4a ea 1992 (baixado).

d) VANDKI DB OLIVIIRA •••••••••••••••••• Cri
- re.Pere-se a pagaaento da SESA11, ss apenho, c.P-. 'ririas Botas P'in~eiras

e

datas - 1990 (rl/açio mexa).
e} HAMILTONALMBinA SILVA •••••••••••••• CrS
- re.Pere-se

ao Processo 111 1014/0590 do -

HOSPITM. IlB BASE, que consta o l!lnpenho
111 072 de 06.03.91, o qual .Poi pago c.P.
Nota Jl'in~eira 111 023 de 1~.04.91 a .P,!

-

-

vor da MIIlA IliSTRIB11IOO:R& LTDA. I11expli

cavelmente a Nota de EMpenho 111 072, jl

paga, foi aaulada pela SBPLAN em 20.06.91
c.P. Nota de AnUlaçio de Slllpenho 111 0431.
Por esta aaulação ficou caracterizado o
pagamento seaa empenho. Nos ter1110s do Art.
83 da Lei Jl'ederal 4.320/64, o Ilepart&lllento
de contabilidade do Bstado registrou este
!'ato ea re.sponsabilid&de .PinaDc:eb~a, posto que, a responsabilidade s6 pode ser iJ!!
puta4a ao Orclena4or da Despesa, neste caso, o secretirio que assinou a Nota l"in&a
ceira.

1': a noss~ in.Pozwaçio.

·~~-·~·~--------------re:, •
Cic 7

' llnl •

JIIPAI

Cff:• CIN-f-110
~

Bxcelent1ssill0 senhor
•
Deputado WILSON STICCA
Assembl6ia Legislativa do Bsta4o de ltOndÔnia

----NBSTA
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OESCRICAO

:;;

l'4Ul~ICt\.U

::1

MI NuTA -

SECRETARIA Di! ESTADO DA FAZENDA
CLASSIPICAÇAO

i
DATA
[':.I)ITO

HISTORICO

,Jc-. ccr/Jf
CREDITO

GAJJ ti!Cê Go V.

I f!r;S,-:>ç,~-Ú-!ít{/J&Jc

Q.C'3clcl.l! clf.
Qõoo!

1

!I~. cl.cJvf.o/.

ilf !c•Oc

, 1/1111 ÍH#I

"

~

"'
t:Ji

\fillitWCcÜ.-

..5

tJte>ru'tJA

I L

I

I
;qé)j

J 1-1 ·

11-----

-1

~

o
ti
o

Lfu.(:tt. r:o

19~1

c/ 1./~; l,/1-

PC-E<JA/

'i'
fi'·
::;::

t;ctJ -«e-co

dOj

z·
d
~~

!;UI '/. tJ. I t/. ti-

1.?li w l'l ScS

I

I 991

S<.i frl <t

ll{t-"flfii!CS -

lfcc. et'c .oc:;

I lfoo. cÚ,cc

~\

o:

z:

>

b.1: C.'-G3 11 Olf

k'<-wA'Sq

..;-·

p,.:•/IV:/é'l

J.·r
. ..,...,...,,,, .. .:"

rY!Js t
....
·X c:)tc\

J

I

..

,

11
•

''1/.

~'~'(a:.
/.

•

r

~,-

o ...

lfcccte-.cc.

lfOO-Cc-c·,ç •

···'-'t' " c· ,.,.,

e•>.?- . ""'''
•

-

_,YSêil?tTfj • ,,,_.,.,,." "'''"

l

/fHl

-

, \..
._y

~

w
"'

~1'>/.J. !N~~

f'~r;c.,..

•
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.

"'

o

8

f'S.J.'' .

IS".

''

i',w.~ a..._·;,,. Pl,:,.r~c>J,.·1o.
:,...

.(.QC.~-;;-1 /.2ooM
;;::
1!1.

o

o.
o.

~·:
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OFÍCIO N• 274-CGC/SEFAZ
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Porto Velho, 03 de setembro de l99l

Senhor Secretário,
A titulo de informação, comunicamos a Vossa Excelência que esta Coo!
denadoria Geral de Contabilidade/SEFAZ, REGISTROU, com fulcro no Art,
83 da Lei 4,320/64, em Responsabilidade Financeira por pagamento

in

devido o valor de Cr$ 929,016,99 (novecentos e vinte e nove mil

de

-

zesseis cruzeiros e noventa e nove centavos) em nome do Ordenador de

Despesas, Senhor JOSÉ FRANCISCO DA SILVA CRUZ (ex-Secretário de Est~
do do Meio Ambiente).
Tal inscrição de responsabilidade decorreu-se dos fatos:
1) Pagamento de Rastos a Pagar sem a devida inscrição:
-NF 113 de 18.01.91 de Cr$ 199,767,52- ref. Empenho 475·
-NF 132 de 25.01,91 de Cr$ 20.157,57
ref. Empenho 475 •
-/

Paaamento a descoberto .Cr$ 219,925,09
.Vale dizer que a Nota de Empenho n• 475 de 28.12.90
-----~~

'

equivalente
..
'

a Cr$ 2,190,000,00 foi inscrita em REstos a Pagar e paga conforme N~
ta Financeira n• 262 de 04,06,91 de Cr$ 2,190,000,00, Portanto, a No
ta de Empenho nt 475 nada

!'.~!R ~-V-0.1'

com as NF 113 e

132~

Exoelentissimo Senhor
FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA PEREIRA
DD, Secretário de Estado de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM

----N E S 'l' A
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2) Pagamento de Restos a Pagar sem a devida inscrição:
-NF 044 de 05.03,91 de Cr$

483.989,82 - ref. Empenho 293

-NF 103 de 05,03,91 de Cr$

597,804,72 - rer. Empenho 293

-NF 107 de 05,03,91 de Cr$

912,828,42 - ref, Empenho 293

Nota de Empenho 293 (-)Cr$

1,994,622,96
1,359,423,36 - Memphis Ltda,
635,199,60

Anulação de Empenho (+)Cr$

73,892,30 - l<•emphis Ltda,

7C9,0::ll,90
,Vale ressaltar que o pagamento de Cr$ 912,828,42 relativo a

No

ta Financeira na 107 teve a sua inscrição em Restes a Pagar no valor
de Cr$ 203,736,52, conforme Relação de Restos a Pagar da SEMARO.

Po~

tanto, houve pagamento a descoberto de inscrição no valor de Cr$ ••••
709,091,90
Resumindo, foram inscritos 219.925,09 e 709,091,90 que atingiu o mon
tante de Cr$ 929,016,99,
Alertamos que a responsabilidade financeira, uma vez imposta,
objeto de Tomada de Contas Especial nos termos do Art. 38 da

sera•
Resolu

ção Administrativa n• 006/83, do Tribunal de Contas do Estado em con
sonância com o Art. 71 da Lei Complementar n• 32, de 16 de
de 1990.
Com reiterados cumprimentos, firmamo-nos
Atenciosamente,

~Z.,.____
LJIJUir.., ClNfA
Coorclanaàor .G&ral de Contabilidade/SEFAZ

CPF 064,872.428-8'7
CR:: SP-054,258-T-AM

janeiro
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conc_ordo integralmente, exatamente para apoiá-lo, nesse
preâmbulo que V. ExlÕ fez, sobre a convocação -cfo Ministro
Elise.u Resende e de público fazer-lhe uma pergunta com a
O $R. GARIBALDI ALVES FILHO.(PMDB- RN. Proamizade, respeito e admiração que nutro por V. Ex~ Anteonnuncia o seguinte discurso. Sem _revisãó-_do _ or~dor.) -Sr.
tem, a tele vi~ªº- l].oticiou que, no seu Estado, Rio Grande
Presidente, Srs. Senadores':
do ·NOrte, um tra!Jalhador rural, iulo tendo alimentos para
Antes de ater-me ao tema principal do meu pronunciasi nem para sua famtlía, nem tendo assistência nenhuma, atirou
mento, -reitero minha posição favorável ao_re_querimento na esposa, nos-filhos e, depois, em si próprio, che-gando a
embora não tendo sido votado, foi muito discutido - de
-morrer. V. Ex•-é membro da Comissão Nacional qUe equaconvocação do Ministro da Fazenda, de autoria do Senador ciona os problemas relativos à seca do Nordeste. Então, perCid Sabóia de Carvalho.
gunto se realmente essa comjss~q está cumprindo os objetivos.
Creio que, caso tivesse sido votado c aprovado tal requerise está realmente funcionando e se V. Ex~ poderia informar
mento, o Senado estaria c_umprindo o seu papel de, mediante
quais são as diretrizes e medidas que já tomou até o momento?
dúvidas e especulações lçvantadas pela imprensa,_ es..cla_recer
V. Ex~ não me _leve a mal. Estou querendo esse esclarecimento
a socieçlade, trazendo a _esta Casa, para p-restar esclarecimene creio que tanlbém o PlenáriO-do Senado. Muito obrigado,
tos, o Ministro da Fazenda.
- Senador Garibaldi Alves Filho.
Há pouco, o brilhante Senador Esperidião Am_in afirmou
O SR. GARIBALDI ÁL VES FILHO _:_ Senador Manque o Senado correria um grande risco em trazer o Ministro
sueto de Lavof~ ãirãdeço a oportunidade que V. Ex• me dá
Eliseu Resende, porque poderia apresentar uma atuação pífia,
que não correspondesse às expectativas do momento nacional._ .Qara prestar contas, já que fui designado pelo Senado para
compor uma comissão que tem uma responsabilidade, acrePeGO vêrliã -ã6. Senador Esperiâião Amin - no momento
dito, riluito grarl.de, que é a de acompanhar a ação das comisS. Ex~ não está presente - para discordar de sua tese. Para
sões estaduais, municipais. com felação à convivência da retanto, faço uso de um ditado po-pular que diz: "o risco que
corre o Pau cofre o machado>). Portanto, o risco que -vai· gião, da população com os efeitos da seca.
Quero informar a V. Ex~ que ontem estive _com o Ministro
correr -o Seriado será yo- mesmo que correrá o Minjstro da
Alexandre Costa, que está basta~te preocupado com o agravaFazenda, Eliseu Resende ,_caso não se mostre realmente conmento da situaÇãO, retrataçla nessa manchete de jornal, sobre
vincente. Tal argumento foi usado também _pelo nobre Senaa tragédia ocorrida no Rio Grande do Norte.
dor Jutahy Magalhães, que, em aparte ao Sen-ador Esperidião
Pois bem, quero dizer ao Senador Mansueto_ de Lavor
Amin, também ~e posiciOnOu cOnfia O fato âC__o requerimento
que o Ministro Alexandre Costa, diante da minha sugestão
não ter sido votado.
Quero· ãqúi e-stabelecer uma diferença, Sr. Presidente, e de outros Membros da ComissãO Naciotlal, resolveu convocar uma reuflíaa para quintã.-feifa_, às 14h, na sede-dO próprio
Srs. Senadores: defendo o papel do Senado e não interfiro
Ministério da lnt_egração Regional. S. Ex•, a essa altura, deve
em questões__ internas __d_o Governo Itarn_ar. _A permanência
da Ministro Eliseu Resende é decisão que pertence exclusiva- estar se dirigind.p a todos os Membros da Comissão Nacional,
mente ao Poder Executivo, não cabendo ao Seriã.do interferir convocando-os para essa reunião; que será a primeira- digano assunto. Cabe ao Senado - isto sírti -;_ dar satisfações se de passage~ _ou se ressalte - ~epois da sua instalação.
O que não é um saldo positivo-, porque a comisSão já deveria
à opinião pública nacional. O próprio Senador Esperidião
ter-se reunido muito antes- mas antes tarde çlo qu,_e nunca
Amin manifestou estranheza em relação ao empréstimo de
400 milhões de dólares ao Irã. Portanto, se há dúvidas, o - p<,tra fazer uma avaliação do que vem ocorrendo na região
Senado Federal dev.e- é função que se lhe atribui- tentar e para tomar, certamente, providências com relação ao agrava- .•
menta da situação.
esclarecer. Qual é o risco ~ que esta Casa se· exporia? Ao
Então, desejo notificá-lo sobn.! a providência adotada
do Ministro·. Eliseu RCscnde ser convincente eril suas respostas? Isso não seria demérito. uma ve~ que não passaríamos pelo Coordenador da referida Comissão, que é o Ministro
da Integração Regional, o Senador Alexandre Costa.
atestado de bom ou mal comportamento ao Ministro Eliseu
Resende; apenas faríamos as indagações pertinentes.
O Sr. JarbaS Passarinho- Permite-me V. Ex~ um aparte?
Chegou ontem uma carta do Ministro Eliseu_ Resende,
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Pois não, Senador
através da qual S. Ex~ mostrava disposição em dispensar a
apreciação do requerimento do Senador Cid Sabóia de Carva- 1arb_as Passarinho.
lho, atitude que julguei louvável. Mais louvável, entretanto,
O Sr. Jarba~ Passarinho---:- _Dt:_s<:;ulpe, nobre Senador,
é a iniciativa do Senado, ao convocar novame-nte o Ministro mas eu estava no meu gabinete quando ouvi V. Ex~ percutir
da Fazenda. A meu ver, esta Casa_ d_eve fazê-lo tantas vezes novamente a matéria levantada aqui pelo S~oador Esperidião
quantas se fizerem necessárias.- Não me passa pela cabeça Amin, e lastimo discordar de V. Ex" Creio que não hâ nenhum
que a convocação de um Ministro da Fazenda seja dispensável papel para o Se_nado amanhã a esse respeito. Quando o Minisem momento algum, urna vez que sempre terá o que dizer tro Eliseu Resende veio aqui, como todos nós sabemos, a
pauta restringia as interpelações, ou seja, estas só podiam
ao- Senado da República e à opiniãO pública nacional.
ser
feitas sobre a pauta. Isso nada obstante, o nosso ilustre
O Sr. Maosueto de ~avor- Permite-m~ V. E~ um aparColega representante do PT, o Senador Eduardo Suplicy,
te?
fez-lhe uma pergunta clara, de natureza pessoal: ''Corno é
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Ouço V. Ex', que ele se sentia, como Ministro da Fazenda, ligado às quesSenador Mansueto de Lavoc
tões que estavam sendo objeto de puhlicação nos jornais".
O Sr. Mansueto de Lavor- Senador Garibaldi Alves Chegou a falar em ética. Lembro-me bem, porque eu estava
Filho, eu gostaria de aparteá-lo no seu pronunciamento prin- presente; não éramos muitos, mas eu estava presente. E o
cipal --do qual não conheço o teor - , com cujos termos Ministro respondeu ao Senador Eduardo Suplicy. Ora, não

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -,---Concedo a
palavra ao nobre Senador Ga.ribalçli Alves Filho.
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houve a partir dali nenhuma manifestação do Senado a esse
respeito. Então, trazê~lo de v_olta aqui... se, por exemplo,
fôssemos votar o requerimento do Senador Cid Sabóia- de
Carvalho, eu inscrever-me-ia para dízer que não concordaria
com a sua volta. Agora, S. Ex~ tomar a iniciativa de vir para
cá, é claro que se tratoU de uma sugestãO do Presidente da
República: beneficiar-se do que a Constiiu!Ção- permite, de
que um ministro pode antecipar-se e vir até aqui. Logo, a
colocação que fez o Senador Esperidião Amin, apesã.f e a
despeito do aparte do Senador Jutahy Magalhães, a quem
respeito muitO; contiriué_l de pé. Como S. Exa já sãiu daqui
e V~ Ex~ agora está trafando da matéria, eu me senti na obriga, -ção de vir ao plenário·, pedindo este aparte, para ratificar
o que S. Ex~ havia dito. Do meu ponto de vista, o Presidente
do meu Partido, hoje Líder do meu Partido-no Senado, tem
razão quando dá a impressão de que se está transferíndo para
o Senado o julgamento ético do Ministro da Fazenda, quando
isto é um dever indeclinável do Presidente da República. Sua
Exc.elência é que sabe se as pessoas que estão formando o
seu primeiro escalão merecem ou não a su_~ ·própria confiança.
Por isso é que me apressei en1 vir até aQúi para pedir a V.
Ex~ este aparte, a menos que tenhamos de discutii ·a maiéi:'la.
O SR. GARIBALDIALVES FILHO -Senador Jarbas
Passarinho, em primeirO lugar, quero agradecer a deferência
de V. Ex~ diante da modés.tia da minha participação. Em
absoluto, não quero questionar de forma frontal os Senadores
que consideram dispensáVel a presença do M_inistro. E_u apenas
tenho uma opinião diferente, e desde_ ontem venho manifestando-a. Há quem deseje apresentar uma emenda à COnstituição, até niesmo por ocasião da revisão constitucional; há
quem queira fazer, a exerllplo de outros países - exemplo
inesmo dos Estados UnidOs, que é o mais citado - , com
que os Ministros, antes de s_erem nomeados pelo Presidente,
possam ter seus nomes apreciados pelo Poder Legislativo.
Então, não vejo pOr que o Poder Legislativo possa omitir-se e deixar de questionar o Ministro, quando o. próprio
Senador Esperidião Arniil, lançou dúvidas sobre a operação
que teria sido autorizada com relação ao Irã. Lembrei-me
de levantar esse _aspecto _da questão, e lamento discordar de
V. Ex~.
O Sr. Jarbas Passarinho- V. Ex~ tem o nosso respeito
total, apenas penso que está atuando um pouco avant la lettre,
porque-não estamos num regime em que, mesmo em presidencialismcr, se faça o julgamento de Ministros. O nosso regime
ainda não é esse, pode até vir a ser como é no Peru e, como
V. Ex~ disse, nos Estados Unidos, mas no momento não é.
E como não é, não cabe, no meu entender, que 9 Governo
mande um Ministro ao Senado para saber se esta Casa absolve.;o, ou- não, das acusações que lhe são feitas. É isso que
não tem cabimento, porque é distrair da responsabilidade
direta do Presidente da República para o Senado Federal
esse tipo de julgamento. Quanto ao Senador Esperidião ter
posto dúvida, isso já não ou-vi, porque, infelizmente, muitas
vezes estamos prestando a atenção ao discurso, mas entra
um Colega, fala, e desviamos a atenção. Lembro-me de que
o Senador EpitáciO Cafeteira levantou uma questão de outra
ordem, inclusive S. Ex~ tinha conversado comigo antes e eu
havia lhe dito que, sob o meu ponto de vista, não era cabível
a aplicação do art. 52 da Constituição. O que passa pelo
Senado, obrigatoriamente, é o· endividamento do País. Nesse
caso, não é endividamento. O País está fazendo um financiamento e quem toma a dívida é um outro país. Então, escrupu-
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lesamente, dentro do espírito da lei não caberia. Mas o argumento dele é outro e passa a ser ético também: é possível
que um país endividado ainda se dê ao luxo de fazer empréstimos? Bem, temos hoje váriõs p~Is~-s· Que devem ao Brasil:
Angola, Polônia, inclusive o Equador e o Peru. No meu ponto
de vista- e af, sim; se_ entrássem:os riéSSe-fipõ de diScüssão,
me pareceria mais oportuno - o importante -é Sabe! se o
flnanciilmento_ que o Brasil faz a países estrangeiros,_ para
utilização por parte de empresas exportadoras de serviço, tem
o mesmo- tipo de prioridade _que uma empresa exportadora
de bens, porque esta exporta bens produzidos no País e, conse__ciüeiitemei:lte, aumenta a· oportunidade de emprc;:gos, ao passo
~que- ãs expoi"tadbnls de serviço 'satisfazem apenas à empresa
em si e, talvez, um pouco, ao problema da diminUição· da
dívida externa brasileira. Nesse ponto, aCho que há màrgem
para se discutir. Talvez seja a esse aspecto que o Se-nador
Esperidião tenha aludido. Durante todo o tempo em que o
ouvi, S. Ex~ não levantou dúvidas sobre a honorabilidade
do Ministro. Estamos apenas preocupados em achar que estão
transferindo para nós, avant la lettre, aquilo qUe não é nossa
responsabilidade. Perdoe-me V. Ex~
·· ··
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO -Agradeço os apartes do Senador Jarbas Passarinho, que rpç:___ llonrpu riluít??
até pelo fato de ter _deixado seu gabiri.ete para vir contraditar
este modesto orador. Creio apenas que estamos _fazendo uma
autocrítica, talvez muito peS:síinista, do próprio desempenho
do Senado. Outros observadores poderiam pensar que o Pi-esidente da República estaria talvez entreganQo seu Min~sF~o
às feras, não que eu queira que realmente o Senado assuma
esse papel. Na verdade,_o Poder Legislativo, na medid~ ,em
que estamos vivendo um regime presidencialista;plenamente
aprovado pela opinião pública por ocasião do plebiscito r 'não
pode, isto sim, prescindir do s_eu_poder de fiscalizâçã~o, E,
dentro_ dessas atribuições que lhe são iD:erentes, de Poder
fiscalizador, penso que trazer o Ministro numa hora dessas
não foge a ess_e contexto de atribuições de Poder LegiSlativO.
Todavia, respeito e acato, pela grande admiração que tenho
por V. Ex~, a interpi:etaçáo -que dá V, Ex• sobre a presença
amanhã, nesta Casa, do Ministro Eliseu Resende.
O Sr. Eduardo Suplicy - Nobre Senador Garibaldi Alves
·
Filho-, permite V. Ex• um apã.rte?
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO -Ouço com prazer
V.Ex•
O Sr. Eduardo Suplicy - Prezado Senador Garibaldi
Alves _Filho, conco_rdo com V. Ex• Se estivéssemos_votando
hoje o requerimento .do Senador Cid Sabóia de Carvalho,
respeitosamente diferente do que expressou o Senador Jarbas
Passarinho, secundado pelo Senador Esperidião Amin, ,eu
estaria votando _a favor. Creio que surgiram muitas questões,
inclusive, de ordem ética. Eu não diria que, necessariamente,
esteja o Ministro Eliseu Resende hoje responsável por operações que ocorreram no âmbito do Governo. Mas será .que
realmente não teve S. Ex• responsabilidade _direta? As informações que estão surgindo na imprensa desde a semana passada mostram que, efetivamente, o Ministro Eliseu Resende
teve reuniões com o Ministro José Eduardo Andrade Vieira
para tratar de assunto relativo ao empréstimo ao Peru, em
que pese a que tenha sido o Sr. Wando Borges aquele_ que
esteve" representando o Minis_tro na Çomiss~o de Financiamento à Exportação, como rriembro e Secretário Executivo
que é. O que pode o Ministro Eliseu Resende prever, se
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continuar no Governo, é que, a Cada momento que a grande
contratante do Governo, a Norberto Odebrecht, estiv-er participando seja de contratos, seja 9e aprovações_ de empréstill].QS,
seja de renegociação d~ ,dívidas ou de créditos, ,é muito p~ová~
vel q~~ essa síiuáção_ ve-nhÇL a se repetir. Fico imagi~~ndo
que, no diálogo entre o ~residente Itamar Franco e o Mtmstro
Eliseu Resende, que teve a duração cte três horas -.te_':~
início .às 9h30min e terminou ãs 12h30min - trataram da
questão essencialmente ética. O MinistrO EliSeu ReSende, ao
responder a minha indagação sobre se ele se sentia bem pelo
fato de ter sido Vice-presidente e diretor de empresas do
G.rupo-Odebrecht de 1983 a 1990 e, atualmeote, ocupando
o carao de Ministro da Fazenda, não via problema._ respond_e!J
algo ~orno que "piór seria qUe urit Ministro de Estado saísse
do GOverno se-m a necessidade de continuar trabalhando".
E ele·, 'tfaballian'do como professor__ e em outras 3.tívidades,
deSenvolveu um trabalho numa empresa privada depois de
ter sido ministro e considerou esse trabalho normal. Mas o
campo ético envolve muitas qUestões. uma coisa seria trabalhar nas múltiplas atividades privadas da economia nacional.
É fa'to_ notório que a Norberto Odebrecht é uma daS mai~res
empresas contratantes; mais_ do que isso, suas ativídades são
diverSificadas.- Ela atua: não apenas na engenharia civil, mas
tambeni na· petrcicjuíffiica e na mineraçao, áfe<is--que -hoje e.stão
inteTêssadas no processo de_ privatização. O Ministro Eliseu
ReseD.de, dialogando com a imprensa. chegou a afirmar que
o propósito de desestabilizá-lo teria foco naqueles que são
contra o programa de privatização. Quero ressaltar que. embora crítiCo da forma de privatização adotada pelo Governo,
rião' é por essa razão que estou foimulando questões ~obre
Oproblema ético. Houve um tempo neste País em que algumas
peSSOas consideraram normal que um Presidente· da República; ao deixar o cai'go, se tornasse presidente de uma grande
émpi'ésa priv3.da; a Norquisa, por e_xcmplo_. ~ouve um. t:,m~o
em que o Ministro Chefe do Gabmete Ctvtl da Pres1denc1a
da República saiu para se tornar presidente da Dow Chemical,
empresas que acabavam tendo enorme interação cOm a atividade pública. Será- que isso é normal? Será normal que ocorra
fssõ, é, depois, pessoas como essas voltem a ocupar postos
chaves no Governo para tomar decisões que, inevitávelmente,
estarão interagindo com os interesses daquela empresa? Preza~
do Senador Garibaldi Alves Filho, há, ainda, um outro aspecto
importante sobre o qual até agora não nos havíamo~ dado
córit3. Na Polícia Federal há mais Ue um inquérito em andamento, dentre os quais o que envolve a empresa Norberto
Odebrecht por ter contratado serviços da EPC, do S~. Paulo
César Farias. Quando foi isto? Nos anos 1989/1990. Quando
foram os pagamentos? De agosto a novembro de 1990. Qual
foi O total de pagamentos? Da ordem de 3 milhões e 200
mil dólares. Qual foi o esclarecimento dado pelo Sr. Emílio
Odebrecht ao Delegado Paulo Lacerda sobre tais serviços?
0uais forãm os serviços prestados? Consta do relatório da
CPI que aqueles serviços não consubstanciaram efetivos serviços comprovados durante as investigações, e que foram considerados como possível tráfico de influência. O Senado~ Jutahy
Magalhães questiona se, então? não serão todos os dtretores
responsáveis? Não necessariamente. Será éticõ por parte de
um Senador perguntar ao Ministro Eliseu Resende se ele considerou ética essa realização na mesma época ·e-m que ele
era Dite to r e Vice-Presidente do Conselho de Administração
dessa empresa? Penso que as questões éticas começain a ·aflorar de tal maneira que fico pensando se não seria mais adequado, hoje, ao Ministro Eliseu Resende transmitir ao Presidente
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da República o seguinte: "'Estou perçebendo que, quanto mais
se envolve o Governo com a questão da Norberto Odebrecht,
o problema cresce com tal força que ainda poderá levar a
reaçõ_es tais como as do Presidente da Federaçãq d~as In9ú_strias
do Rio Grande do Sul, o Sr. Luiz Cados Mandelli". Seg~ndo
a imprensa de~hcije, o Sr. Luiz. Mandelli pede ao Presidente
da República que_ exonere o Ministro Eliseu Re_sende, mesmo
s.em que ainda tenha sido provado qualquer coisa contra ele.
É uma situação_ de conflito de natureza éticà, não é uma
questão legal. Essa questão será objeto da atenção_doSenadQ
f~cleral quando da inquiriçãCf aO -sr: Ministro Eliseu Resende~
no ~eu papel, Senador, de representante do povo brasileiro.
Sra. ~sse o aparte que gostaría de fazer.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO -Muito obrigado.
Sr. Jarbas Passarinho- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. GARIBALDI ALVEs FILHO- Pois não.
O Sr. Jarbas Passarinho - Nobre Senador Garibaldi
Alves Filho, V. Ex~ é. um hom~m de uma lhanesa. tal que
nos sentimos pouco confortáveis quando interrompemos um
discurso de V~ Exa Há duas coisas apenas sobre as quais gostaria de chamar a atenção: uma é que o Ministro Elliieu Resende,
quando esteve aqui ~ tarde. es~ive~a_, pela manhã, na Câmara
dos De-putados, justamente discutin~~ essa quest_ã~ é~ca. S.
Ex~ foi sabatinado na Câmara dos Deputados. Vamos ser
Câmara RevisOra da Câmara dos- Deputados em relação_ ao
julgamento étiCo? O que podemos julgar aqui? Coffi() dizia,
agora, o nobre Líder do PT, o meu emine~te colega Ed!Jardo
Suplicy, a questão deixa de ser legal para ser ética. Só poderíamos exercer uma fiscaliZaÇão do pro_blema, dar uma palavra
decisória quando houvesse uma ileialiôaâe -Praticada. Provavelmente, não vai aparecer como ilegalidade, haverá aquestão
ética. Respondi até_ a um jornãl~stà_ que: me perguntou: ''Lembro de alguns c,asos de juíz_es que se consider~m suspeitos
e, a partir de determinado momento, não dão opinião."_
O ponto que talvez seja meramente factual é. que, talvez,
o meu ilustre colega, que aparteou V. Ex~ ainda há pouco,
tenha se equivocado em relação ao falecido General Golbery.
Ele: foi Presidente da Dow Chemical antes de ser ministro,
mas foi depois, também, Diretor de um Banco estrangeiro
- o Banco Cidade. Nisso também concordo com o Senador
Eduardo Suplicy. DiScordarl.a- apenas di pergunta feita ao
Ministro Eliseu Resende se ele sentia-se bem, já que o Presidente Itamar Franco, quando Senador, teria apresentado um
projeto determinando que nenhuma pe_ss_oa que tivesse passado por funções executivas desse relevo pudesse ser, por. seu
turno, posteriormente, Ministro-de Estado ou Presidente do
Banco Central. Ora, não tinha cabimento fazer essa pergunta
para o Ministro Eliseu Resellde~ Ela tem que ser feita ao
Presidente da República. Se Sua Excelência ap-resentou a pro~
posta aqui e ela não se transformou_ em lei, ele tem, entretanto,
a condição de julgar pessoalmente. Insisto muito em que estamos numa posição que não é a de colocar o Senado na vigilância dos fatos, na fiscalização das ações executivas. O Senado
começa a ser colocado como responsável amanhã por um
julgamento que não é legítimo, mas- apenas-ético, do procedimento do Ministro da Fazenda. Isso é que me faz chocar
com o entendimento de pessoas tão respeitadas como V. Er",
o Senador Jutahy Magalhães e o Senador Eduardo Supiicy.
Fico, aiD.da, c;om- a impressão inicial do Senador Esperidião
Amin na preocupação de_ que isso pode degenerar amanhã
no seguinte: a Câmara julgou, quando o Ministro lá esteve
-pouco depois-li nos jornais, com palavras que os jornais

4302 Quarta-feira 12

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

po-diam publicar, porque estão publicando_ também _aquelas
que, no meu tempo. seria iinpossível publicá-las-, o Líder
do Governo na Câmara disse que S. E~. o Ministro, explicou,
mas que precisaria eXplicar mais. Pot isso, penso que o Líder
do Governo na Câmara, que tem nomeado, impedido e demitido, já fez um pré-julgamento. Para essa·posição chamaria
a atenção de V. Ex~ e, repito _,..._ tenho prazer em ser hoje
seu colega no Senado, porque tenho uma admiração pessoal
por V. Er--- penso na respo:nsãbilidade que o Senado tomará
a partir do momento em que é-inevitável, terminada a reunião,
todos perguntarem se o Senado aprovou ou desaprovou, considerou ética a atitude do Ministro. ou não. E,__a partir .daí,
o Presidente da República toma uma decisão? Note-se_ bem_
onde estamos e para aonde vamos_. Só quero qtie ilão sejarilos
obrigados_ a ir ao plano inclinado de Galileu.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO -'-.Muito obrig~do.
O Sr. Jutahy Magalhães-:- Permite V. E~ um aparte?
O SR- GARffiALDI ALVES FILHO- Pois não, Senador
Jutahy Mag:ll~ães. ·
à Sr.. Jutahy Magalhães- Antes da inf~~~ação, gosta,ría
apenas de repetir que enien'dC) que o Senado não va_i jUlgar
nada amanhã._ Cada_Sena_dor_poderá, indiVidualmente, fazer
o seu próprio julgamento, mas o Senado, .cOfio coletiyidad~,"
não vai julgar nada. Nesse ponto é que discordo do meU·
Líder e.Prií!Sidente, Sena9-or Jarbas Passarinho. Informo que
o MinistrO Eliseu Resende entregou à Mesa d_q_Senado, há
poucos. instantes., todas, a!;õ informações a r\!speitõ do caso
chaffiado "Empréstimo Peru-Odebrecht". As informaÇ_Oes já estão nas mãos do Presidente 'do Senado Federal para o exame
de qualquer S~nador que deSejar fazê-lo antes da vin-da do
Sr. Eliseu E,.esende. O Sr. Ministro da Fazenda também já
encaminhou à Mesa do Senado a resposta aos requerimentos
do Senador Esperidião Amin. Era essa a_ cnmunicaç_ão que
queria fazer.
' 'oS-;. ~ey ~uassuna- Permite V. Ex~ um·a:parte, Senadoi
Garibaldi Alves Filho?
··
·.O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- P.ois nio, Senador
Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suasstma - Senador Garib3.ldi Alves Filho,
fOr coln orgulho que vi ein Miami a Empresa-Norberto Odebrecht construindo várioS Viadutos e trechos--do metrô. Tam_bém com orgulho, cheguei à Argentina e Vi que essa mesma
empresa brasileira, com sua tecnologia, estava construindo
Uina barragem na Patagônia. Há tempos, está desenvolvendo
todo o projeto de irrigaÇãO no Peru; ganhou a conCOrrência
p'ara uin projeto em Angola e em vários oU.tiOS países. Vejo
agora que, por uma campanha política, por interesses de um
partido, joga-se lama em toda uma instituiçãb e acusa-se sem
provas um Minislro. Sem tirar a razão dó outro, parece-me
que a Boeing, após o eilotme estardalhaço que fizeram, terminou em sérias dificuldades financeiras e perdeu a dianteira
da indústria aeronáutica dos Est_ados_Unidos por um longo
período tempo. Fico sempre muito'-temei'óSo quando vejo
pessOas que se colocam: como_ vestais atingir todo mundo em
volta que não comunga de sua cartilha ideológica. Lembro-me
até daquela fábula do macaco que, sentado .sobre a cauda,
começou a rir da cauda dos outros. Quantas perguntas não
podíamos faz.~1~ a esses que simplesmente metralham todo
mundo. De ope vem, por exemplo, todo esse dinheiro para
patrocinar os inúmeros eventos que ocorrem e sobre os quais
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ninguém pergunta? Fico preocupado, Senador Garibaldi Alves Filhb; quando vejo que expõem até o Senado, que é
uma Casa de seriedade, a tuna situação ve_xatória, com-o acabou de dizer o nobre Senador e Ministro Jarbas Passarinho,
pura simplesmente por interesseS políticos de uma campanha
que se avizinha. Era esse o meu aparte. ·

e

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Eu pretendia fazer outro disêufSO aqui, mas vOu-fie reservar p~ata outra oportunidade, porque os nobres Senadores
r~almep.te me honraram com os seus apartes. Quero agradecê-los a atenção que ti.verani paTa Com o meú 'deSpretencioso
pronunciamento preliminar, que terminOu sendó o p"rotu.i.ri.Cíamento principal. Maittenho o ·meu pontO- de vista, effibora
compreenda as preocupações do nobre Senador Jarbas Passarinho. Sei da sua experiência, da sua vivência· e-da sua preoCupação com esta Casa, já que S. Ex• foi seu Presidente e é
um dos mais destacados Líderes do Senado Federal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte !la) _,Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
. . O SR- JUTAHYMAGALHÃES (PSDB ~ BA. PronÚncia
o seguinte diScurso.} -_Sr.' Presidente, Srs. Senadores. não
é fácil conviver- ·com a Iiberda.de. Ser iivre é ser respOnsável
pelos nossos próprios a tos_, e_ o peso dessa responsabilidade,
muitas vezes, leva o indivíduo a fraquejar e a renunciar aos
direitos adquiridos. Assim é que, vez por outr-a:, surgem ru~o
res e ameaças aos ideais democráticOs, como se_ as instituições
não fossem capazeS 'de resolver os problemas concretos que
afligem a população. Às vezes - como diSSe- Montesquieu
-,é necessário quê o povo perca momentaneamente_-a· liberdade ·para depois gozá-la sempre.
~- A His!óiia política brasileira fegistra períodos democráticos intercalados d,e regimes autoritários. Num passado re_cente, direitos individuais, sociais e políticos foram conquistados
pelo próprio povo, seja nas ruas, durante a campanha pelas
~'Diretas Já", seja nos trabalhos da Assembléia Nacional Cons_tituinte.
Como seria -então possível que esse mesmo povo agora
se manifestasse a favor de qm regime autori_tã_Iio,_ abdicando
de s_uãs próprias conquistas'? Como seria possível haver um
retrocesso político no Brasil?
.
- No entanto, chega aos nossos ouvidos uma dissonante
sinfonía antidemocrática, ensaiada por pequenos grupos _isolados, mascarados por um falso saudosismo, que se vangloriam
de épocas menos turbulentas e buscam espaço junto à opinião
pública para vender ilusões aos mais desmem,oriadOs. Incapazes de conviver democraticamente_,__defendem a utópica volta
ao passado e pretendem a reinstauração do autoritarismo entre
nós. Semeiam o caos e provocam a desavença entre as classes,
enfraquecendo-as para dominá-Ias.
O fenômeno nada tem de. original. Vez por outra, chegam-nos da Europa notícias âcerca da formação de_ grupos
neonazistas e neofascistas, assim como freqüertternente também se formam, em diversos pontos do mundo, movi:rrtentos
racistas ou separatistas, fundados em ideologias discrimii_Iatória:s ·ou segregacionistas. É interessante notar que os me1os
utilizados por esses grupos costumam ser a condenação do
status quo, sempre associada a promessas de um futuro melhor, por meio de um enganoso retorno ao passado.
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Para enfraquecer um regime democrático, o instrumeç.tO
utilizado por aqueles que, sob a pele de cordeiros, esco"ndem
o lobo que trazem dentro de si, tem sido o ataque _sistemático.
ao Poder Legislativo. Procuram as falhas, ampliam os erros,
divulgam os excess_os, generalizam atitudes individuais e, dessa
forma, buscam atingir o alvo, que é a -desmoralização dos·
parlamentares, o aniquilamento do Congresso· Nacional. d
que visam, na verdade, é obter priVilégios e satisfazer_ inte-resses pessoais. Em momento algum, a sociedade é consultada
sobre suas necessidades ou prioridades. Ao contrário, a opinião pública é habilmente manipulada com mentiras t~nder 7
ciosas.
_
__
--_ . -- . • _ , .
·Pã.ra que serve a desmorttlização do Poder Legislativo?
A quem interessa que_ a Nação brasileira não tenha onde
realiw suas aspirações, nem para onde encaminhar suas_ ansiedade_s? Quais as conseqüências desse desgaste institticioilal?
Quem será beneficiado com a ins_ta,biHQade' polÍtica ·do PaíS?
De que se ocupam esses que, em nome da moral e da ética,
nos atiram pedras? O que fazem, além de generalizar ofensas,
com o intuito de afetar a credibilidade e a honra da classe
política brasileira? Que lucro poderia advir da dissolução do
Congresso Nacional? São questões que, no rnfq.im,o, merecem
a nossa reflexão.
Se há falhas, vamos procurar sat:tá·l~s. Se_~ difiqJ.}qa,des,
vamos superá-las. Se há erros, vamos corrigí~los. Ençon.trar
as causas dos nossos males, analisá-las e providenciar medidas
saneadoras é um processo construtivo que exige trabalho e
seriedade.
Sr.- Presidente 1 a ditadura tem como elemento característico o fato de estarem unidP$, na .roesiQ,a: pessoa oÚ no
me~o grupo de pessoas, os-Poderes Executivo e Legislativo
e 1 às vezes, também, o Poder Judiciário. Quase sempre --é
o,Poder Executivo qUe absorve o Legislativo, -elnbüra teilh3
havido casos em que foi o contrário, como acon~e'ceu ila R.evplução Francesa, em que a Convenção Naçional, por intermédio
do Comitê de Salvação Pública, exerceu_a mais tremenda
ditadura que a França jamais conhecera.
.A ditadura não cura nem corrige os ~íciosque denuncia:
elirriina o inal, eliminando a vida. Não substitui a disCórdia
pela harmonia, mas pelo silêncio. Não aperfeiÇoa nem educa
o· indivíduo para o uso da liberdade. Reprime qualquer tnanifestação individual, reforçando o anonimato das .massas. Nas
sociedades modernas, a ditadura aparece quan-do os homens
deixam de acreditar em si mesmos, em sua capacidade de
escolha e se revelam impotentes para suportar o peso da liberdade.
Não há, para os problemas polítiàos, soluções definitivàs~
verdades eternas, nem leis infalíveis. Os fatos políticos são,
a:ntes de tudo, fatos humanos, e o homem, ser inteligente
e livre, pode sempre encontrar soluções novas e, dentre as
novas e as antigas, -escolher as mais ad~quadas. Nenhuma
sociedade pode ser feliz sem algumas idéias e sentimentos
que lhe dêem coesão íntima e- ConfiariÇa nõ futuro. Nenhum
homem pode ser feliz quando não crê·-em rilais nada, ·nem
sabe para aonde ~i, nem o que quer.
Lincoln defimu a democracia como sendo "o governo
do povo, pelo povo e para o povo". A finalidade do regime
democrático é, pois, promOver o bem público, e isS6 se- garante
com a ConstituiçãO-, CfUe~assegura os direitos índiViduais, regulamenta a eleição periódica dos governantes, determina a divisão e limitação de poderes, estabelece a pluralidade partidária.
Não é por outro motivo que, ao se instalarem no poder, os
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ditadores se apressam em abolir a Constituição e dissolver
o Parlamento.
No regime democrático, a autoridade é forte porque se
baseia na vontade popular, e a liberdade é respeitada porque
o poder é liniitado pelas leis, em cuja elaboração o povo
intervéril, direta op indiretame_nte .. Outro ideal democrático
é a igualdade perante a lei, o que, no fundo. representa a
justiça, uma aspiração milenar do ser humano.
A democracia está longe de_ ser um regime perfeito,c nfesmo porque não existe perfeição entre. nós, humanos e mortais ..
Mas é- a única for_ma de governo que assegura o equilíbriO
entr-e a liberdade e a autoridade. Enquanto o governo a~~or!
tário. decide sem henhuma intervenção obrigatória de outras
instânCias, o gov.erno constitucional pressupõe a obrigatoriedade à observância de certa_s regras legais que limitam sua
lib~rc\a.de de açãp.
-Sr. Presidente, no momento em que -o Brasil começa
a se dar conta de que a democracia é _a melhm resposta às
criseS, n-ão- é hora de pensar em· _SI.~tbstituir esse regime Por
outro ao qual faltam requisitos mínimos. Na América Latina,
qi_l;ldilhos. gener~s e tiranos derrubaram presidentes eleitos?
·com 'a mesma facilidade coril. ·que- fecharam Congi"esSõs. No
Bra·siJ, o proce"SsO"de impeacbment provou que o regime demo-·
crático pode _corrigir distorções sem violência, sem repreSSão
o~ qü~lquer outr~ medida tr~u~ática para a população.
Ex~

O Sr. Ney Maranhão- Senador Jutahy Magalhães, V.
me concede um aparte?
_

. . ô"SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço V. Ex• com
prazer, Senador Ney Maranhão.·
· O Sr. Ney_ Maranhão-. Senador Jutahy Magalhães, os
verdadeiros democratas concordam inteiramente coin'á pronunciamento de .V. Ex• Corno di:z;i~ Roo_sevelt, o grande Presidente american9 do New Deal, '.'~ melhor a pior democracia
do que a melhor ditadura". Nós vimos, Senador Jutahy, quando passamos uma temporada em um regime que_não_ era tão
ditatorial assim-. escândalos Como o da COroa-Brastel, o da
Delfin, e outros mais. Comõ V. Exf acaba _de citar. a crise
que o País ultrapassou com a votação do impeachment do
Presidente Fernando Collor de Mello é ~ma prova evidente
de: que a nossa democracia é uma planta tenra, mas que está
crescendo. V. _Ex~ também cita, e-~~ ·preocupação, o fato
de algumas aves _agourentas estarem batendo no__Congresso.
Sabemos, SenaQqr, que em todos os_ lugares existem pessoas
boas e más, mas, em sua maioria, boas e -temos o exemplo
dq próprio Vaticano. As nossas Forças Armadas estão consCientes do seu papel. Elas representam a classe média, o povo,
e sabemos que elas cumprirão o seu 'papel de -guardiãs da
nossa democracia. O que é preciso·, Senador Jutahy Magalhães, é que a classe política, que ássuiniu um compromisso
importante com a Nação e com o mundo com a votação do
impeachment - fui contra, mas respeitó essa decisão que
a maioria aprovou - , ajude o Presidente Itamar Franco,
vá até o fim com Sua Excelência. Não se pode misturar problemas pessoais, interesses multas vezes partidários - algumas
candidaturas já estão há praticainente dois anos na rua com os problemas do País, deixándo em segundo plano um
homem que conhecemos. Tenho autoridade para falar, Senador Jutahy Mag_al_hães, porque ele foi Vice-Presidente daRepública du Presidente Collor, e muito o incentivei a Ser o
candidato. Eu o_ conheço. É um homem sério, correto, um
homem que esteve oito anos conosco. _E quem, como ele,
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nha eleitoral propriamente dita, para que o eleitor conhecesse
de perto e pudesse escolher melhor seu candidato, quanto
após as eleições, para que houvesse o acompanhamento das
atividades do representante eleito.
Outra revelação interessante da pesquisa é- o fato_de,
dentre os entrevistados, os mais pobres, os que moram em
cidades menores ou têm grau inferior de instrução, terem
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço V. Ex•,
sido mais condescendentes com os políticos. É inegável que,
Senador Ney Maranhão, e, como referi, são_gr_upos isolados
também neste caso, o julgamento se faz com base no comporque hoje começam a manifestar uma opinião qUe devemos
tamento dos políticos locais, uma ·vez que a atuação parlacOibir _de início, moStrando o perigo que existiria se _essa:S
mentar mais ampla dificilmente chega a esses lares e, quando
idéias fOssem difundidas. E tenho certeza de que o País saberá
chega, é difusa ou diluí~a P?r informações de maior interesse.
reagir. -Agradeço V. Ex~
Quando se trata de eleger o Presidente ·aa- República,
Continuo, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
é mais evidente a participação popular. Em primeiro lugar,
OS asSuntos sobre os quais o governo de um Estado mo~
porque há uma restrição natural quanto ao número de _candidemo tem de prover são -cada vez mais numerosos, e muitOs
datos, o que simplifica a escolha; em segundo lugar, porque
de natureza extremamente complexa. Por isso, a Nação delega
a campanha é mais ampla, com maiores possibilidades de
o exercício do poder aos .seus representantes, mas continua
divulgação dos perfis dos candidatos, o <:rue facilita uma tomasendo -a fonte de to_da autoridade. Ao -eleger os membros
da de posição; finalniente, o cargo a ser ocupado é único
do Congresso Nacional, o povo está delegando a esses repreem suas atribuições muito bem definidas, de fácil entendisentantes temporários Um m-andato a ser cumprido, que nada
mento pa_ra toda a população. Quanto às eleições dos membros
mais é do que o exercício da vontade soberana dos cidadãos.
para o Congresso Nacional, ainda nãO-atingimos o nível de
Portanto, a questão que se apresenta ao Congresso Naciocomunicação satisfatório entre a_ popUlação e- os seus reprenal é a seguinte: nóS:_ temos representação nacional? Aqui,
sentantes.
onde se elaboram as leis que determinam o destino-na Nação,
Ainda sobre a pesquisa do Ibope, faz-se ne~essári~ ressaltodos os parlamentares que· exercem o mandato foram eleitos
tar que! embora a _coleta de dados sobre a opinião pública
pelo voto popular. Se todos os ocupantes dos cargos eletivos
tenha s1do de caráter abrangente, incluindo tanto perguntas
foram a eles conduzidos pela própria sociedade, são parte
sobre a atuaç"ão dos vereadores, deputados e senadores, quane reflexo dela. E se aí perirúmec_em, é porque a vontade popu~o sobre governantes, mi!listros e até servidores públicos, a
lar assim o permite. A responsabilidade é, pois, tanto dos
Imprensa tem explorado apenas os resultados referentes aos
eleitos quanto dos eleitores.
membros do Congresso NacionaL- A manipulação dos dados,
O Congresso Nacional deveria representar uma fatia da
dessa forma, revela a intenção clara de atingir o Poder Legissociedade brasileira. Ora, se-isso-não Ocorre;algo está errado
lativo.
no processo eleitoral: ou o eleitor não sabe votar, ou o-parlamentar não sabe para que foi eleito, ou as duas hipóteses - . -E bem verdade que todos _os_ povos, sem ex_ceção; têm
ttdo ora bons, ora maus govert_:lantes. Mesmo entre civilizações
são verdadeiras, _o que é mais grave~
conSidera~as cultas e de moral elevada, sobem ao poder indivíSe não, vejamos: como se ptocessa a eleição entre nós?
duos que mfluem deploravelmente sobre a vida coletiva. NesA realidade é desanimadora. Alguns meses, semanas, dias
ses casos o que importa saber é se um mau representante
ou horas depois de cumprir com o- seu dever, os cidadãos
será ou não mantido no poder. No Brasil, recentemente, a
brasileiros já não se lembram mais do nome do candidato
população irnpós sua vontade, invalidando os votos antes .con~
em quem votaram. Votam por obrigação, pois o voto não
cedidos, quando verificou qUiO Presidente da República não
é facultativo. Votam em um nome indicado, em utn ilustre
correspondia às expectativas nacionais. Nesse caso, a Nação
desconhecido, ou até em um número que lhes foi recomendenionstrou amadUieCimento político, exigiildo o respeito que
dado. Votam, porque todo mundo vota, ou porque nãb quemerece.
_
_ ___
_
.
rem complicações posteriores com a justiça eleitoral. Votam,
Logo, ã responsabilidade de um povo em relação tanto
porque sentem um certo prazer em votar, uma ligeira sensação
a seus governantes quantO a seus representantes não se extinde cidadania, de se tornarem partícipes do governo. Votam,
gue no processo eleitoral. Faz-se ne_cessário o acompanhaenfim, porque, ao·votar, aproximam-se do poder.
mento da atividade do representante eleito. Não basta simplesSe não há consciência·cívica, como pOderá esse eleitor
mente criticar os parlamentares e promover campanhas -difafiscalizar os atos daquele que elegeu? São tantas as siglas,
matórias
que tornem plausíveis propostas de extinção do Parsão tantos os nomes, são tantas as promessas, que nenhuma
lamento. Antes de mais nada, o eleitor brasileiro precisa tordas partes é capaz de se lembrar nem das idéias difundidas
nar:.se um eleitor-esClarecido. Não é fácil, mas não se trata
nem dos compromissos assumidos durante a_ campanha eleitode uma missão impossível. Muitos direitos, arites desconheral. Vêm daí aS acusaçõe,s de que os candidatos visam simplescidos pelos cidadãos, hoje fazem parte do seu quotidiario,
mente ser eleitos, e de que os eleitores visam alguma benesse
como a defesa dO consumidor, os direitos trabalhistas e os
que lhes possa aliviar a miséria.
-direitos das minorias.
Pesquisa recente do Ibope tem sido amplamente divulSr. Presidente, Srs. Senadores, a Nação brasileira está
gada pela imprensa, comprovando o descontentamento da
população brasileira com os políticos. Os dados obtidos reve- começando a ~ organizar, com o fortalecimento das municílam que os vereadores são considerados mais úteiS- do que pios e das pequenas comunidades. Direitos conquistados e
deputados e senadores. Essa conclusão corrobora o distancia- garantias constitucionais representam um avanço social irremento existente entre eleitores e eleitos- Nesse sentido, o versível. Estamos trilhando um caminho para o futuro que
voto distrital seria extremamente útil, tanto durante a campa- não justifica, de modo algum, o retorno ao passado. Ê na
governou a segunda maior cidade de Minas Gerais~ tem condiw
ção de assumir a Presidência da República. Agora, é nec_essário que a classe política,- que os que votaram favoravelmente
ao impeachment o ajudem, e procurem não dividir, porque
isso está fazendo um mal muito grande ao País e à democracia.
Parabéns a V. Ex~ por esse alerta.
----
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vontade popular que a democracia, há pouco instaurada ho
Brasil, se fortalece, e a vontade do povo, em qualquer civilização do _mundo, é sempre soberana.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Mu_ito obrigadq.
Durante o discurso do Sr. Jutahy Magalhães, o
Sr. Lucidio Portella; Súplente de Secretário, deixa a ·
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas
Rodrigues, 1" Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Mesa
tem importante comunicação a fazer à Cása.
O Sr. Presidente dQ Senadp, Humberto Lucepa, acaba
de receber aviso do Sr. Ministro de Estado da Fazenda. Eliseu
Resende, que passo a ler:
''Aviso n" 307/Ministério da Fazenda,
Brasfiia, 11 de maio de 1993.
Sr. Presidente,
Encaminho, para conhecimento de V. Ex• e dos
demais membros dessa Casa, pasta contendo a documentação relativa a pedidos de apoio para o financiamento de exportações brasileiras de bens. e. serviços,
com recursos provenientes do Programa de Financia.:
menta às Exportações- PROEX, analisados pelo Comitê de Financiamcrito à Exportação ~ CFE.
Aproveito_ a oportunidade para renovar.a V. Ex"
os meus protestos de estima e consideração.
Eliseu Resende, Min-istro de Estado da Fazenda.'"
A pasta referida com a documentação relativa aos pedidos
mencionados encnntra-se na Secretaria-Geral da Mesa à dísposiçã,o dos Srs. _Líderes e dos Srs. SCnador_es que requereram
a convocação do Sr... Ministro; enfim, abre-se uma vista coletiva dessa documentação.
Era essa a comunicação que a Presidência-desejava fazer
aos Srs. Senadores.
O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, como Líder, peço
a palavra para uma pequena comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -V. Ex•
tem a palavra na forma regimentaL
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Como Líder.
Para breve comunicação. Sem revisãQdo orador)- Sr. Presidente, nos termos do Regimento Interno, solicito a transcricaçãonos Anais do Senado do oportuno artigo "Uma questão
de bom-senso" de autoria do eminente Senador Albano Franco, PRN- SE, publicado_ na_Folha de S. Papl() so_bre a privatização de empresas estatais.
S. EX~, ires-Sé arfigo, -mostrOu o acerto do Governo quando
privatizou a CSN. O mesmo acerto, Sr. Presidente, aconteceu
na épOca do GoVernei Collor quando for ÇiT-ivatl.zada a V siminas.
O artigo do Senador Albano Franco relata em detalhes
o episódio de privatização da maior usina sidefi.írgica da América do Sul criada pelo grande Presidente Getúlio Vargas.
O Presidente Itamar Franco, dentro da mesma fillha do
projeto do Presidente anterior, que trata de privatização. de
competitividade, de combate aos cartéis, está lutando em defesa desse programa que ele também assumiu em praça pública,
do Oiapoque :io Chuí, junto com o ex-Presidente Fernando
Collor. O povo brasileiro optou pela modernidade, e, venha
quem vier, -esse programa tem-de continuar.
·
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Parabenizo o Senador Albano Franco por esse magnífico
artigo sobre a privatízaÇão no Pa·(s, e, ao mesmo _te"mpos requeiro a transcriçãõ do citado artigo nos Anais desta Casa.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NEY
MARANHÃO EM SEU DISCURSO.
Folha de S. Paulo

Tendências/Debates
Os art(gos publicados com assinatura não traduzem necessariamente a opinião do jornal. Sua publicação obedece. ao
propósito de estimular o debate dos problemas braSileiros
e mundiaís e de refletir as diversas tendências do pensamento
contemporâneo -- ·
UMA QUESTÁO DE BOM SENSO
Albano Franco
Resistindo às pressões pelo ãdiamento- _do _leilão da CSN
e aos ataques desferidos por figuras importantes da cena política, o Presidente da República soube superar as desconfianças
existentes com relação ao seu programa de desestatização
e, sem deixar de examinar todas as_ objeções apresentadas.
chego:u _a um-a solução d~ cp_nsenso que poderá se transformar
ein modelo para as futuras privatizaçõe"s-:-Nem por isso, diante do acerto, recebeu maiores manifeStações de apoio ou de elogio ao seu gesto, que demonstrou
de maneira inquestiõnável seu comprometimento com a abertura econõniicil. A mesma-_abertura -qu:e amplos setores da
sOcie-dade brasileira sempre defenderam como único caininho
possível para a superação da crise em que estamos metidos_.
Por que essa atitude ambígua? Será que, ao exercertnos·
nosso direito de crítica ao gover!1:9 nos setl$ erros, nos tornamos incapazes de analisar cóm equilíbrio e Senso de justiça
os seus ace.rtos? É possível que !lOS deixemos arrastar pela
correnteza da política (esquecendo-nos do papel, que também
nos cabe, de colaborar para resolver os problemas na nação)
até mesmo quando as soluções enContradas vêm ao encontro
dos nos~os pontos de vista?
A privatização da CSN é evento relevante para os
que desejam ver o País inserido na modernidade
A privatização da CSN constitui um evento da maior
relevância, que deveria ser exaltado especialme_nte pelos que
desejam ver o Brasil inserido na tão falada modernidade,
e que dizem apostar na competição e na eficiência. A atitude
do Presidente Itamar Fni.ilco de levar até O fim -o leilão da
CSN ajuda a arquivar as idéias autárquicas do Estado produtor, que só .serviu para acumular de_cepç6es e_-sOfiii:nentoll
nos países do Leste Europeu, onde o modelo foi_ gestado
e vigorou durante 70 anos, e que agora recomeçam do zero.
enquanto as nações que apostaram na economia de mercado
alcançam níveis irivejáVeis de prospéridádé- e diStribU1Çâõ de
renda. Nesse sentido, a privatização da CSN é um símbolo
da nossa disposição de rever essa opção equivocada, que durante décadas conseguiu viceja!: tãmbéin no Brasil, .e foi a
principal responsável pelas dificuldades ·que hoje o 'p"aís atravessa.
A fórmula de privatizaçãú adotada, que compreende a
democratização do_ capital pela presença dos trabalhadores
entre__ os novos donos, corresponde a outra grande !Jção do
acontecimento .. Em sintonia co.m .os novo~ tel)lpos, impor-tantes setores do sindicalismo se dispõem a ajudar a reconstx:uir
o país com base no setor privado da economia, que por sua

4306 Quarta-feira 12

DIÁRIO DO CONGRESSO NACiONAL (Seção II)

vez dá demonstrações concretas de crença no chamado "'capi-

talismo popular", que gerou nos Estados Unidos a massa
colossal de 50 milhões de acionistas.
_
_
_
_
O fantasma da "desnacionalização" também pareCe ter
sido exorcizado. Espalhou-se a suposição de que tão logo
o setor público se afastasse da economia, o Capital estrangeiro
dele se apossaria ínexoravelmente. Criaràm-se, então, barreiras como a limitação para as empresas estrangeiras a 40%
das ações. A realidade dos leilões mostrou utn quadro diametralmente oposto. A participação do capital estrangeiro na
compra da CSN é virtualmente inexistente, de tão inexpressiva. E, aqui, jJnp0eni-5eTadicál -niudança de mentalidade.
Em vez de atitude reticente, devemos nos acostumar à idéia
de que atrair o capital estrangeiro é encm;"t&J o caminho na
retomada do desenvolvimento.
Não há como negar que a privatizaçãO da CSN representa
um passo importante para que o_ Brasil comece a superar
as causas profundas da sua crise. Os leilões desse velho monumento à participação estatal na economia Ciiãram.- um novo
estado de espírito no País_. Que, infelizmente, não se ie"fletiu
na atitude daqueles a quem cabia abandonar a intolerâricia
e o oportuniSmo para apoiar um esforço- Capaz de ajudar a
mudar o Brasil.
-É preciso criticar com toda veemência aquelas persorialidades políticas qUe 'cOlocam suas am:t)lÇOes pess-oaiS acima
dos interesses nacióriaís: e ihvestem contia--o governo parasituar-se na oposiçáõ, desde agora, com vistas a um pleito
que está tão distante. A hora é de união e·m torno de um
programa mínimo, no qual a privatízação oCUpa, sem -âUViOa~
lugar de destaque. Um programa que contemple o estab~l~
cimento de uma agenda capaz de colocar no_ centro do debate
a modernização· e a renovação dos instrumentos de mobilização para o exercício" da democracia.
Não podemos perder de vista que a tarefa mais urgente
é o coinbate à miséria. Essa 'luta deve ser vista como prioritáriã
em qualquer esforço que venhamos a desenvolver. Mas é
preciso lembrar, também, que só poderemos ter algum êxito
nesse sentido se soubermos nos unir e assumir parte da responsabilidade que cabe a cada um de nós, recusando a perigosa
atitude de descredito e de estímulo à ingovernabilidade que
hoje virou bandeira de alguns candidatos, prematuramente
lançados.
E, até por uma questão de bom senso, talvez o primeiro
passo seja exercitarmos um pouco a nossa tolefânciã, deSprendimento e espírito público, não faltando com o nosso singelo
elogio aos acertos de quem o merece.
Albano Franco, 52, Presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNJ),.
é senador pelo PRN de Sergipe.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' será
atendido, na forma regimental.
Concedo a palavra ao Senador Ney Suãssuna.
O SR- NEY SUASSUNA (PMDS - PB- Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revísão·ctO orador.) -=-:sr~ Presidente,
Srs. Senadores, vivemos em um país de 8.500.0ókm:!e mais
de 4.000 municípios, inunicípios que vão do gigantiSmo e da
potência da cidade de São Paulo a mícromunicípioS-que vivem
pura e unicamente do Fundo de Participação dOs Municípios.
Vivemos em um país centralizado onde o poder central
é tudo e todos têm que tomar a bênção ao Governo Federal
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e pedir recursos para qualquer investimento nas suas unidades
municipais.
Vivemos em um País de escassos recursos materiais, embora os naturais sejam abundantes; onde apenas 1% da população tem escolaridade superior e muitos dos prefeitos não
sa!)em sequer como enfrer1tar a burocracia. seja do est_aqQ.
seja do Governo Federal.
-Sr. Presidente, Srs. senadoies, são longas as distâncias
que um prefeito do interior percorre até chegar à Capital
Federal; pior do que isso, são quase intransponíveis oS mutbS
da "caixa preta" que é a burocracia federal para a cessão
de algum recurso. Os Senadores e os Deputados Federais,
praticamente, fazem as vezes de vereadores federais: apresentando prefeitos, pedindo audiência a iniriistros, conduzindo~os _
a autarquias, implorando por recursos.
Muitas vezes, nem mesmo os Senadores e Deputados
conhecem as nuances de uma burocracia gígantesca, dificul- tosa; avassaladora. Nas conversas que mantive com os prefeitos da minha brava Paraíba, vi estampado no rosto de cada
um as difiCuldades, as agruras, a busca do entendimento de
como conseguir levar algum recurso ao seu município: Pude
constatar a dificuldade principalmente nas perguntas que quase sempre erain feitaS e que se repetiam, como uma ladainha:
"Com que instrumentoS governamentais poderemos contar
para a implementação de programas sociais -e geração de emprego, de estímulo e fomento à iniCiativa privada, de maneira
a proporcionar a efetiva melhoria dos padrões de bem-estar
da nossa coletividade e a democratização do uso de tais recursos? Quais as políticas públicas que estão devidamente priorizadas no programa de governo expresso na Lei de Diretrizes
OrçamentáriaS?- Como' ã.Ssegurar ãcesso a essas- fOntes de recursos? É uma verdadeira caixa ·preta; umã situação difíCil
para quem é escolarizado e possui nível superior e praticamente impOssível para aqueles que, apesar de queridos pelo
povo, apesar de terem o mandato na mão, não conseguem
dominar os labirintos de uma burocracia cada vez mais complicada.
•
Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tornei como
missão- a tarefa de facilitar, ou seja, mostrar o caminho das
pedras aos prefeitos do meu Estado, a Paraíba, redigfndo.
com_o apoio de uma brilhante equipe, o Manual de Orientação
aos Prefeitos. Tivemos o cuidado de percorrer todos os órgãos
da administração direta- ministério por ministéfiO-=- ~rodos
os órgãos da administração indireta - fundações, autarquias
e empresas de economia mista - uma a uma - e, aiilda,
as agênCias de desenvolvimento, como o Banco Mundial, BID,
FINEP, BNDES, etc.
Agimos como se fôssemos prefeitos, pedindo a cada área
todo o roteiro, todo o fluxograma, os passos necessários à
consecução desses benefícios. Perguntamos o que cada ministério pOderia oferecer, que orientação poderia dar e o que
poderia financiar. Em cada caso desse. fizemos as anotações
e os melhoramentos necessários, viSãndo um fácil entendimento.
Portimto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, caso um Pre~
feito queira, por exemplo, construir unidade:s habitacion-aiS
Oú re-coristrul-las, executar_ redes- de serviço j:)úblico e obras
de.fnfra-estrutura para implementação de lotes na malha urbana, executar serviÇos de passeios púhlicos, construir lavande:da_, padaria, serralharia; olarias comunitárias ou galpões
de eventos sociãis, saberá que esses recursos são da alçada
do Ministério da Ação So_cial. Em seguida, vem um roteiro
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do que ele precisa ter, de como deverá agir e até o quanto

pode conseguir, ou seja, todas as características, todo o_caminho ·das pedras.
Esse manual foi feito, inicialmente, para os prefeitos da
minha Paraíba, mas estou dando um exemplar para cada Senador, que poderão levá-lo a seus estados, apenas com a ressalva
de fazerem justiça à equipe que comigo o redigiu. Dessa forma, ofereço uma assessoria segura a Cada edil deste País,
livrando-os dos lobístas, que só cotnplicaril, pois tornam o
monstro mais feio do que ele é, quando dizem que, em Brasília, só através do Iobby se terá acesso a algum recurso.
Aqui estã, pOrt.ãnto, est~· trabalho: "Manual de Orientação aos Prefeitos". Sinto-me honrado em apresentá~ lo, hoje,
ao Senado Federal. Tenho certeza que facilitará sobremaneira
a vida dos nossos prefeitos.
Agradeço a assessoria que nos deu o Dr. Agaciel Maia,
quando da impressão do trabalho. Agradeço também, especialmente, à equipe técnica do Senado Federal e do PRODASEN, nas pessoas de Fernando José Baltar da Rocha, Francisco José dos Santos Braga,· Hércio Afonso de Almeida, Maria de Lourdes Medeiros Kain e Dr' Síssi S_ant_o_s_ __Pe_r~jJ:a_._
. Sem a ajuda dessa equipe, não teríamos cons_eguido, no tempo
recorde de 3 meses, produzir esse trabalho, que, prazerosa. mente, cedo aos meus companheiros de Senado, pedindo,
só e unicamente, que citem a sua fonte.
O Sr. Garibaldi Alves Filho - Permite-me V. EX' um
aparte?
'
O SR. NEY SUASSUNA·- Com muito orgulho, ouço
V. Ex•, Senador Garibaldi Alves Filho.
O Sr. Garibaldi Alves Filho - Senador Ney Suassuna,
gostaria apenas de parabenizá-lo por esse trabalho. Já fui
prefeito e sei o qtie Snfri nos corredores, nos ministérios,
nas ante-salas, para descobrir o mapa da mina. V. Ex~ facilita
o trabalho dos prefeitos; demonstra que não é egoísta, porque
poderia ter preservado esse trabalho, apenas divulgando-o
no seu Estado, a Paraíba; permite que se possa,- inclusive,
com a sua autorização, tirar cópias e enviá-las para os prefeitos
ligados a cada parlamentar, nos seus estados. É um trabalho
de fôlego realmente. Não tive ainda oportunidade de examiná-lo detidamente, porque só agora me chegou às mãos, por
seu intermédio . Mas, pela apresentação de V. Ex~. é um
trabalho que permite aos prefeitos terem a noção do significado de um financiamento com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento e, se não me.engano, da_UNESCO. Agora, a questão é cada prefeito saber realmente o que
- vai pqder pedir porque, na verdade, tudo está aqui disposto
adequadamente. Parabenize;> V. Ex~ e sua equipe por esse
trabalho, -e todos aqueles que concorreram para o seu êxito.
O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado, nobre Senador Garibaldi Alves Filho. Quero apenas dizer a V. Ex~ que
não sou Senador da Paraíba~ eu sOu Senador da República
brasileira. E, como tal, tenho a obrigação de.ceder o trabalho
que fiz nesta Casa para todos os Senadores, porque o Brasil
é de todos nós, e se a unidade municipãl estiver bem, nós
também estaremos.
O Sr. Gilberto Miranda- Permire-me V. Ex~ um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Poisnão.
O Sr: Gilberto Miraltda- Senador Ney Suassuna, quero
parabenizar V. Ex• pelo manual de orientação aos prefeitos.
Embora' o tenha recebido há pouco tempo, já tive oportu-
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nidade de folheá-lo. Apesar de todas as dificuldades para
se conseguir um financian;tento para qualquer prefeHuta, tanto.
as pequenas do interior do _Ama~onas, como as- grandes do
interior de São Paulo, é um manual perfeito, de fácil manuseio,
não só no Brasil, mas também no exterior. É uma pena que·,
talvez, seja por poucO tempo a permanência de V. Ex' nesta
~a, tendo em vista que o Semldor Antonio Mariz deverá
voltar no próximo mês, mas espero que V. Ex~ continue trabalhando como sempre o fez, prestando à educação brasileira
e aos Outros setor'es essa orientação, essa perseverança, parã ·
que_ tod?s consigam Se orientar maiS ·facilmente .. E que, ·em
1994, V. Ex~ não venha para eSta Casa como suplente, mas
como titular, permanecendo até o ano 2002; ajudando a passar
o século e o milénio, ajudando a população brasileira e todo.
.esse interior. Muito obrigado.
O SR. NEY SUASSUNA - Que os anjos digam améni,
Seri.adorl
Eu não poderia deixar de dizer, Senador Gilberto Miranda, que nós que temos tanta identidade por sermos ,cúmplices
nos nossos empreendimentos, nós que tantas vezes_ somos
acusados de serm.os empresários~ porque neste País empresário é _quase sempre acusado e quase sempre mostrado até
como um marginal_- e padecermos dessa cruz, fico muito
orgulhoso em receber uma critica t~Q~eJogiosa. Imagine V.
Ex9 , um prefeito· lá do final do seu Estcido vir a Brasília,
o quanto custa? Uma fortuna! Talvez o Munjcípio não ten.ha
esse dinheiro para-pagar uma viagem antial de ir e vir a Brasília, a Capital Federal. Com este manual, ele, do seu Estado,
ou alguém que tenha um pouco de inteligência é capaz de
mahdar ·os projetos·para todos os Minis.térios e-, coni certeZa,
pressionando- .sei. que se for v._ Ex~ nem· isSO será ptéCis6,porque o fará espontaneamente ~os-Parlamentares do Estado, conseguirá agilizar essas ações. Esse é b objetivo, e o
que ofereço às Pr~f_eitJJ.ras de todo o Brasil é o resultado
do trabalho ái"duo de toda uma equipe que tive o orgulho
de capitanear.
Era o que tinh_a a dizer, Sr. Presidente._ (Muito bemt)

Durante o discurso do Sr. Ney Suassuna, o Sr.
Chagas Rodrigues, J9 Vice-Presidente, deixa a cadeira
-da presidência, que é ocupada pelo Sr. LuC(d~'o Portel/a,
Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao Senador Gilberto Miranda.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM. Pronun~
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
as observações que pretendo fazer nesta tarde comprovam
a verdade de um pensamento que me acompanha através
dos anos, qual seja: a verdade pode custar a aparecer, mas
um dia ela emerge das profundezas de onde se ocultava e
passa a ser vista por todos, desmascarando aqueles- que se
mantiveram ocultos.
Sempre existiram organizaÇões e partidos políticos que,
empunhando determinadas bandeiras perante a sociedade,
procuram dela tirar proveito, com o discurso cujo conteúdo
abomina todos os adversários, sob a alegação de que somente
nas suas hostes e nos seus quadros se acha a honestidade,
a étiCa o patriotismo. A verdade é prop-riedade exc~usiva
da entidade e a infãlibilidad.e é o seu tributo maior.

e
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de defesa ao Deputado Federal Ricardo Moraes e, após exame
Essa, na realidade~ Sr. Presidente e Srs. Senadores, sem~
dos fatos em primeira instância, resOlveu desligá-lo - não
pre fóí a-pi"eg.lÇão do Partido dos Trabalhadores, para firmar
e crescer no cenário político nacional. A sua militância e O examinei ainda em profundidade os fatos -:- por se constatar
procedimento irregular e não cpndizente com normas éticas
patrulhamento existente ·no- seio dessa agremiação se~pre se
do Partido dos Trabalhadores e, inclusive, normas legais vigencaracterizaram pela chamada "caça· às bruxas", procurando,
tes no Brasil. A Direção Nacional do Partido, por se tratar
doentiamente, a desmoralização e execração-de todos aqueles
de Deputado Federal, examinará, na sua próXima reunião
que não comungaVam do pensamento do Partido ou que ousa~
·da Execritívã do Dii'etório Nacional o processo relativo ao
vam criticar a sua orientação.
o tempo, eritretanto, encarregou-se ode desmistificar tão caso do Deputado Ricardo Moraes, mencionado por V. Ex•
Eram essas as informações que, até agora, gOSta-ria ·de presfar
preconceituosos e·radicais pósicioname-ritos do PT com relação
aos demais partidos ou polfticos a ele não flliados.
a V. Ex•
Os_últimos acontecimentos veiculados pela imprensa, em
O SR. GILBERTO MIRANDA -Agradeço as palavras
geral, estão a demonstrax: que o Partipo _qos Trabalh_adqres,
de V. Ex~ EU SOlicitaria a V. EX' que, caso exista algum docuúniCo guardião da moral e da ética, não está a salvo da corrupmento que comprove que a ex-Prefeita 'de São Paulo, Sr'
ção, dos desmandos e do mau gerenciamento dos bens pú~
Luü:a Erundina, não tenha pleiteado_, em momento algum,
blicos.
··
nenhum financiamento, nenhum pedido de recurso para o
No meu Estado, o Amazonas, o Deputado Ricardo Mo~
Shidicato dos Bancários, que o traga, para que eu possa retifiraes, desde o ano passado, vem praticando atos de corrupção
car as minhas afirmações.
e arbitrariedade que ficaram acobertados· pela direção do Par~
tido até dezenove de abril do corrente ano. Aquele parlaO Sr. Eduardo SupUcy- Não há o documento que mostre
mentar, que recentemente andou denunciando maquiagem que tenha havido tal empréstimO; há a palavra da Ministra
de produtos na Zona Franca de Manaus, _segundo noticiário Luiza Erundina de que não houve tal solicitação de emprés~
da imprensa, apropriou-se de cerca de 1 bilhão de cruzeiros timo. Digo mais:~ o Deputado Ricardo Moraes mencionou
do Sindicato dos- Metalúrgicos de M~naus. Numa conduta que eu próprio tivera também levantado tal empréstimo. Em
semelhante à do ex~Presidente Richard Nixon, promoveu es- nenhum momento levantei empréstimo pessoal junto ao Sindi~
cuta clandestina de telefones, invadiu a sede do referído sindi ~ cato_dos Bancários de São Paulo. Conversei com a Ministra
cato. Crimes que caracterizaram um verdadeiro "PTgate~'-no Luiza Erundina e digo que nem eu nem a Ministra solicitamos
Amazonas.
·empréstimo. O Partido dos Trabalhadores contra~ou_serviços
Sobre_o mando de ideais de probidade._e de competência, ·gr~coS junte)_ ~o_§índicato e por eles pagou, numa operação
o PT do Amazonas: cometeu delitos que somente- fora_m dj~ul~ comercial de contratação de serviços. Coloquei isso à dispo~
gadqs, pela alta direção 'partidária, ceref!._ de um ano,.após __sição da reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, que
a sua prática. E tudo isso para não prejudicar a campanha me entrevistou .sobre o assunto.
eleitoral de outubro de 1992. Mas a falta de lisura não ficou
por aí, uma vezo que se constatou que: o. mesmo sindicato
O SR. GILBERTO MIRANDA -V. Ex• vailer Oportufoi vítima da açáo de parlamentares do Partido dos Trabalha~ nidade de ouvir,_ na seqüência do meu pronunciamento, que
dores, sendo nominalmente citados pelos jornais, coroo tendo efetivamente não acredito em tu.do aquilo que se veicula no
assinado um pedido de empréstimo àquela_entidade, os Depu~ jornaJ, inclusive faço referência a V. Ex~ no meu pronunciatados José Genoíno, nome nacionalmente; conhecido_, Valdir mentO. Ontem, não estando presente nesta Casa, tive oportuw
Ganzer, Lourival Freitas, Paulo Rocha e o reincidente Ricardo
nidade. de_ ouvir a_ entrevista de. V. Ex~ em A Voz do Brasil,
condenando a forma como o presidente do Partido dos TrabaMoraes.
Esse empréstimo, St. Presidente e_.Srs. SenasJ.çres, não. lhadores se comportou no episódio. Parabenizo V. Ex\ pois
foi, até agora;pag9 pelo PT, e o seu v31or;à época correspon- apesar do pouco tempo que estou nesta Casa, vejõ- atitud~s
como esta em que, num programa como A Voz do Brasil,
dente a 9 milhões e 400 mil cruzeiros, foi r~êebido pelo Partido,
para fazer face às despesas com um seminário sobre Amazônia que é.lev~do a_ todos os rincões desta Pátria, V. Ex~ dá esse
e Desenvolvimento, e não- se sabe onde foi parar. Idêntica depoimento de_que não aprova, não concorda, não considera
operação - para agravar ainda mais a ~~~iU~ção - ~~reti~ '·justo que se dl:wa -falar dessa forma do President~e ~a Repúzou~se em São Paulo, quando aS~ Lu_i:~;ã E.i::"undina tf:ríã..plei~ -blica, a q~al_vou di~corre_! um_ pouco ~ais à frente.
-teado empréstimo junto ao Sindicz.to das Bancários.
O Sr. Eduardo Suplicy- Veja que o depoimento correto
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Gilberto Miranda,
foi o seguinte: ·eu disse que tinha a convicção e a certeza
concede~me V. EX'_ um aparte?
de que o Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores,
Luiz Inácio Lula da Silva, saberá recoristruir uina relaçãO
O SR. GILBERTO MIRANDA - OüÇo V. Ex• com pra- no mais alto n(vel e de respeito para com o Presidente da
zer, Senador Eduardo Suplicy.
República, Itamar Franco, e isso já está em -vias de ocorrer.
O Sr. Eduardo Supllcy- De pronto, informo a V. Ex•
Dom Mauro Morelli, Bispo de Duque de Caxias, ontem dialoque esse dado não é verdadeiro. V. Ex~ está divulgando uma
gou com Lula e convidou~o para estar presente no Palácio
inverdade. A Sr Lriiza Erundina de Sousa não levantou em~ do Planalto, às 15 horas da próxima quinta~feira. Lula aceitou
oréstimo i unto ao-Sindicato dos BancáriOS-. No aue diz resoeito o c-onvite e explicou à impfensª, áo lªQo de Dom Mauro
às outras ~observações que V. Ex~ está m~p:~o.~ando, res~lto Morelli, que não teve qualquer intenção de ofender o Excelenque o Partido dos Trabalhadores, de fato., é extremamente
tíssimo Senhor Presidente da República, Itamar Franco. Disse
zeloso com a coisa pUblica e com Os re_cursos oriuri.dos de ainda que a melhor foi'ma de demonstrá~lo será estar presente
sindicatos de trabalhadores. O Partido_ d_o_s_ Tr.a.balhadores, no Palácio do Planalto, na próxima quinta~feira, pof-oCã.Siáo
dã- instalação do Conselho Contra a Fome e a Misé-ría.
em Manaus, decidiu examinar com cuidado, dando direitO
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Rio de Janeiro. Basta andarmos em volta de Brasília, de São·
Paulo, da cidade de Manaus, ou de qualquer cidade brasileiia
para sentirmos que, no interior do Norte, do Nordeste, do
Sudeste, do Sul, enfim, em todo o País, a miséria prospera.
Portanto, espero que o meu partido, o PMDB, venha
a se unir com o PSD_B_e o PFL, para, efetivamente, travarmos
um segundo turno sério, duro, diferente do que ocorreu nas
eleições passadas.
Creio que o povo brasileiro não merece ainda e não precisa ter um Lula na Presidência da República, Senador EduarO SR- GILBERTO MIRANDA - Então, acredito que
do Suplicy.
a palavra "reconstrução" no seu vo-cabulário tem o" ni"esmo
significado que no meu. Trata-se de refazer a_lguma coisa que
O Sr._Eduardo Suplicy --Teremos oportunidade de cofoi derrubada, de refazer um novo relacionamento. Acredito
nhecer a escolha do povo brasileiro em 1994. Da minha parte,
que o Presidente de seu Partido está acosturii;ujo com isso.- ~ teiilio convicção de que Lula será o Presidente da República.
Por exemplo, na eleição passada para Presidente da RepúO SR- GILBERTO MIRANDA -Senador Eduardo Sublica, Lula queria pisar na garga,nta da Il!_~~--4~ Governador
plicy, V. E:r acredita que a Prefeita Luiza Erundina contratou
do Rio de Janeiro, então candidato a Presidente da República,
Jack Palance para fazer propaganda na televisão de São Paulo
se não estou enganado. Quer dizer, sempre entra·a mãe de
sobre a própria cidade?
alguém. V. Ex~ não acredita que está na hora daquele que
postula o cargo de Presidente Qa República, que inclusive
O Sr. Eduardo Suplicy- Acredito, foi um fato. "Acrejá está em campanha, mudar de comportamento, Seriador
dite se quiser" era até a maneira como Jack Palance faria.
~
·~~
Suplicy?
Na ocasião, o responsável pelas con;mnicações, Francisco Malfitani, avaliou que essa seria uma forma interessante de revelar
O Sr- Eduardo Suplicy - Senador Gilberto Miranda,
aspectos ainda obscuros. Embora eu, se fosse prefeito, não
tenho a convicção_de que Lula será o próximO Presidente
da República. Tenho a convicção de que as razões que levarão tivesse tido a mesma escolha, não se constituiu, Senador Gilo povo brasileiro a escolhê-lo presidente são de grande profun- berto Miranda, em qualquer forma de se contrapor à lei.
Quanto ao fato de a Ministra Luiza Erundina ter sido condedidade.
~~
.~
~
~
Pode ser que, em algumas situaç6es, Lula te}ffiâutilizado nada pelo Tribunal de COntas e pela Câmara Múnicipal de
São Paulo, saiba V. Er~ em analisando os termos do relatório
de linguagem que, se melhor houvesse refletido, não o faria.
0-Góveinador Leonel Brizola tinha, numa oportunida*da do TCM, que não houve qualquer sinal de ação contra a
probidade administrativa, muitO menos de desonestidade. Sacampanha, referido-se ofensivamente ao Lula e isso res tou
numa resposta que nem sempre pode ser considerada a ais·. bem os paulistas que muito dos votos favoráveis à condenação
adequada. Mas as pessoas aprendem com os fatos, éom a de suas contas foram de natureza política. A maioria do
experiência. Tenho certeza de que, mais rapidamente do que PMDB, partido de V. Ex\ salvo pela ausência de dois vereamuitos, Lula tem amadurecido, tem se preparado como pou- dores, juntou-'Se aos partidos mai~conservadores para condecos para uma missão_ de grande importância e relevância para nar politicamente a ex-Prefeita, sem que houvesse, no meu
a história do Brasil. Nesta caravana da cidadania, ao ouvir entender, razão para isso. Além do mais·, em nenhum momenem primeira mão, ao dialogar com os segmentos da popi.dação to, apontaram qualquer falta de probidade por parte de S.
mais pobres, desde Garanhuns, Recife, CaetéS, pelo 3.greste, Ex~, que deixou o cargo com o mesmo modesto património
pelo sertão de Pernambuco, da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, com que nele ingressou.
depois pelo Vale do Jequitinhonha, em _Minas Gerais, pelo
O SR. GILBERTO MIRANDA - Senador Eduardo SuRio de Janeiro até São Paulo. Certamente, Lula está colhendo plicy, V. Ex• conhece muito bem a Prefeita Luiza Erundina.
elementos que, em primeira mão, serão de grande proveito V. EX' é obrigado, como único representante do PT nesta
no diagnóstico das cau.sas do P!Ofundo estado de miséria e Casa, a defender o seu partido, o que faz com grande empefome em que se encontram lai:g_ô~:-segmentos da sociedade nho. Mas imagine V. EX' se o_ candidato a Presidente da
brasileira. V. Ex~, inclusive, há cercá de 'três semanas, propds República Luís Inácio Lula da Silva vier a contratar tipos
que Lula fizesse Vi3gem semelhante à região Amazónic_a. Pos- como Jack Palance para mostrar como é o Brasil.
so informar a V. E:r que, com certeza, ele já planeja fazer
A Prefeita Luiza Erundina gastou simplesmente a quantia
essa viagem.
de cinco milhões de dólares.
O Sr. Eduardo Suplicy - ProporciOnalmente muito meO SR- GILBERTO MIRANDA -Senador~Eduardo Suplicy, permita-me_ discordar duas vezes_ de V. E~ Primeit"O, nos do que tem gasto com publicidade e informação os Gover~
quanto à afirmativa de que o Presidente do seu partido já nadares Luiz Antdnio Fleury e Orestes Quércia, do seu par~
aprendeu a tratar com as pessoas. Isso não é verdade, visto tido.
ter ele se referido ao Presidente da República da mesma forma
O SR. GILBERTO MIRANDA -Senador Eduardo Sucomo fez, há três anós, ·com relação a Brizola da maneira plicy, foi bom V. Ex~ ter citado os GoVe_mãdores Luiz Antônio
c_omo no~ciam ós jomais.-Estamos agú?rdaildo que- ou o par-- Fleury e Orestes Quércía. Na realidade, o PT deve dar graças
!!-do desnn~ta, ou el~, Pn~sídente do l?a~ido, pro~sse os jorna~ a Deus pelo Governador Orestes Quércia ter livrado a Minislistas que fizeram tats afirmações, caso_ não sejam verídicas.
tra Luiza Erundina da não aprovação de suas contas há d_ois
Segundo, espero que a Nação brasileira não venha a ver anos. Diante da indecisão do Tribunal de Contas, os votos
·este dia: Lula na PresidênO.a. Isso seria um desastre. Acredito do PMDB foram os responsáveiS pela apr.ovação. Havia necesque ele esteja amadurece~do. Mas será para melhor ou para sidade disso em virtude de acordos políticos. Não fosse isso,
pi~!? Não é preciso fazer uma caravana de Gàranhuns ao
setia reincidente.
O ·sR- GILBERTO MIRANDA -Senador Eduardo Suplicy, gostaria de saber o que quer dizer (l: expressão "reconstruir" para V. Ex~ A imprensa foi muitO-Clara.
O Sr. Eduardo Suplicy - Reconstruir significa, na forma
que Lula saberá fazer, dialogar em termos respeitosos. Ele
vai explicar que não teve intenção alguma de ofender o Presidente Itamar Franco. Trata-se de uma forma de retratação
e ele saberá fazer isso.
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Essa é uma prática que, lamentavelmente, existe: os parti-

dos unem-se para aprovar as contas de um ou de outro governante. - o-.-o---.=oc~-------0 Sr~ Edu ai-do SU.piicy~..::.... Senador, faltou consistência
no procedimento do PMDB_.- Para se ter uma idéia, o Líder
do PDS, que em outubro _do_ ano passado, na Comissão de
Finanças da Câmara Munidpa.J., tinha dadõ as contas como
adequadas e até elogiado <). Probidade da Prefeita Luiza Erundina, agora vo~ou contra o_seu próprio_· vóto! dizendc! que
se tratava de voto técnicO e político. O PMpB acabou ingressando na mesma raia. Na justificativa do voto, entre Ot~tras
coisas, fórárri cOridc!nadas a·ções qut: _há anos_ são tolera~as
pelo Tribunal de Contas dó Município. E s6 desse~-peia primei~
ra vez, resultando-em voto condenatório das contas. Por quê?
Por causa do fato de a Prefeita Luíza Erundina ser mulher
e nordestina; por pertencer ao Partido dos_ Trabalhadores;
por ter quebrado uma série de tradiçc_?es; por alguns quererem,
.de toda a forma, limitar a sUa possibilidade de continuar uma
vida política digna.
O SR. GILBERTO MIRANDA -Senador Eduardo Suplicy, penso que não falo- a mesma língUa de_ V. E~ - ·
O Sr. Eduardo Suplicy ~- Falamos outra. É próprio da
democracia.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Pergunto novamente
para V. Ex~ o que quer dizer "toleradas"? O Tribunal de
Contas "tolerou"?! Não podemos continuar ileste País ''tolerando".
O Sr. Eduardo Supllcy- Vou especificar qual do• itens:
na administração ritunicipal, foi costume, por diVersos anos,
aceitar-se a possibilidade de funcionários de uma secretaria
ou _de uma empresa serem transferidos para trabalhar em
outra repartição. Isso ocorre, hoje, presentemente, na atual
administração da Prefeitura Municipal de São Paulo. Esse
fato constitui-se num dOs cinco pOntos que embasaram o voto
para a condenação das contas da Prefeita Luíza Erundina.
Referia-me a isto_: de que era fatO COJ'!Íqll~iro naS adminis-:trações anteriores e foi registrado como fato para condenar
as contas da Prefeita Luíza Erundina.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Não posso entender
que V. Ex• acredite que o Tribunal de Contas de São Paulo
O Sr. Eduardo Suplicy- Está no documento do Tribunal
de Contas.
· ·
---- ·

não

tenha aprovado
O SR. GILBERTO MIRANDA - ...
as contas da Prefeita Luíza Erundina síni.Piesmente porque
ela é nordestina, mUlher e do Partido dos Trabalhadores.
Acredito que é um preconCeitO pór parte de V. E~
O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. E,.. um aparte?
O SR. GILBERTO MIRANDA - Concedo o aparte a
V. EX'

O Sr. Esperi~ião Al_Din ~-~obre Seliadõr, Õão posso
omitir-me, diante _dO 'pronunciamento 9e_ V. E?'~, por várias
razões, princiPalmente pãf -uma: às vésperas da decisão da
Câmara dos Vereadores de São Paulo, que acabou apro_vando
as contas da Prefeitura-em 1990- V. EX~ eo Senador EdUardo
Suplicy fizeram meilção a isso h~ pouco - fiz um Pronuncia~
mente e usei até uma palaVra --que não vou repetir aqur,
consta dos Anais- para intitular o entendimento que o Sena~
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dor Eduardo Suplicy teve com o__então Presidente do PMDB,
Orestes Quércia, para conseguir os votos dos vereadores do
PMDB, que acabarall!_aprovando as contas, numa sess_ão que_
ficou em aberto por um, dois ou três dias, não sei quantos.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Ficou dependendo de
um acordo.
O Sr. Esperidião .Amin - Até que sa.ísse o acordo do
PT- eu aqui individualizei, naquela- épC:iCá- com o PMDB
para conseguir os votoS J?ara ~ aprovação política ~as contas.
O Sr. -Eduardo Suplicy- Permita, Senador Esperidião
Amin ...
O Sr. Esperidião Amin -Só quero concluir o meu aparte.
O Sr. Eduardo Suplicy - É grave permitir que V. Ex•
continue, porque V. Ex~ sabe muito bem, já expli_quei ~aq_u_el~
ocasião e Vou explicar novamente, p_a-ia que não se cometa
outra impropriedade. Assim como tenho feito aqui, hoje e
'tantas outras vezes no passado _,.. como naquel~ oca~ião -:' é. fato que conversei com V. E~, com Senadores de todos
os partidos, com a direção do PMDB, com o Presidente Nacional do PMDB, explicando e reiterando a minha convicção
- e dou o meu testemunho .....,. da retidão e da honestidade
com que Lufza Erundina sempre conduziu as suas ações, ep.quanto Prefeita e, hoje, enquanto Ministra. Pode-se discordar
dela, mas ponho a mão no fogo pela sua honestidade. Sobre
este assunto e sem nenhum tipo de cçntrapartida- falo isso
com determinação,_, expliquei i~so ao PresideJ?,te_ 4_~ ~MI?B,
como instituiçãO. Não fiz acordo_ com S. Ex•, o que fiz foi
reiterar um poO.to de vista aqui exposto inúmeras- vezes e,
hoje, reiterado no Senado Federal. Considero injusta a condenação das contas da Prefeita Lufza Erundina naquela e nesta
oportunidade. Quero colocar isso em tentros· muitOs_ claros.
Em nenhum momento, o Presidente Nacionaf do PMDB,
Orestes Quércia, disse que haveria qualquer contrapartida
por· sUa decisão em considerar o que era correto. Naquele
-dia, havia outras pessoas presentes, não foi uma conversa
_ qualquer de entendimento em que o PT estaria realizando
um·-tipo de acordo, conforme V. Ex~ insinua:
·
_., · O Sr. Esperidião Amin- Nem cheguei a diZei nada.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Sr. Senador
Eduardo Suplicy, quero advertir V. E~ de que o contra~aparte
é vedado pelo Regimento.
O Sr. Eduardo Suplicy- Pois não, Sr. Presidente, respeitarei a determinação.
O S"r. -Esj)eridião._Amin- Eu gostaria de collcluir o meu
aparte_. Se cometer alguma impropriedade, responderei por
ela, mas não terminei meu raciocínio. Fiz uma observação
e, até para não agravar, não repetirei a -expressão que" Usei.
V. E:r.' atalhou-me durante o aparte. Quero dizer que para
aprovar vale um acordo político,- quando há rejeição, n~o
vale. Porque a Ministra Luíza Erundina deve ter ido cumprir
uma missão_oficial do Governo"- -certamente, sem d_iárias
oficiais:.:....., para ifrOct.irar a CUT e OGove!-n'ador Luiz Antônio
Fleury Filho, mas chegou atrasada. Quando ela entrava no
palácio, recebeu a comunicação de que o PMDB já tinha
votado e, pelo que sei, dos doze ve_readores - me parece
- dez votaram contra as suaS contas, ou melhor, acolheram
o parecer-do Órgão técnico. Em matéria de publicidade~ Senador Gilberto Miranda, não é só apenas o Tribunal de Contas
do Estado de _São Paulo, mas o Tribunal de Ju~tiça e a Vara

Maio de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçaó II)

dos FeitOs da Fazenda condenaram duas vezes. É reinCidência
específica por malversação ·cte dinheiro público em publici-

dade. Naquela oportunidade, denunciei o comportamento
odioso contra uma instituição, sem que ela fosse fechada,
porque, se o Tribunal de Contas do Município de São Paulo
não pode julgar as contas de um administrador_, não pode

oferecer o parecer técnico, não tem credenciais

para

ísso,

tem que ser promovida uma ação para o seu fechamento.
Não há condições de se pagar o funcionamento de um órgão
que não tem autoridade para certos pronunciamentos; mas
para outros tem. Se condenar as contas, se der parecer contrário às contas de Paulo Maluf, é moralização - isso todo
mundo sabe no Brasil-, mas se for contra Luíza Erundina,
não vale. Foi isso o qUe aconteceu em relação às contas de
1990. Quero, até pár uina-·questão de lhanura - não quero
ofender o Senador Eduardo Suplicy - , abordar o aspecto
institu_cional. Isso é um comportamento- fascista. Quando o
Judiciário oU a Corte de Contás, auxiliar do Legislativo, toma
uma ~titude que me contraria, eu execro o_ Judiciário ou _a
Coite de Contas, quando falam contra o meu adversário,
eu aplaudo. Isso é um comportamento oportunista e fascista:.
Se-o Tribunal de Contas do Município de São Paulo- agora,
Sim, VOU r'epetir 0 -que disse naquela Oportunidade -_nãO
tinha autoridade moral, o Partido dos Trabalhadores participou de um conluio, pela via da omissão, quando não o
denunciou nesse interregno entre a apreciação das contas de
1990- e lá se vai um ano_ e meio - e hoje. No caso desse
parecer, que aborda outros tópicos- são cincO tópiCOs,-Cõmo-V. Ex~ frisou --, a decisão é política. E eu pergunto se
ela não tem que ser política.

O SR. GILBERTO MIRANDA -É claro.
O Sr. Esperidião Amin -Isso foi válido para o julgamento do Presidente Collor. Eu disse aqui, ilo dia 29 de dezembro, que o Senado não era um convento de beneditinos. Nem
a Câmara de Vereadores de São Paulo o é. Há ali pessoas
filiadas a partidos políticos, assim conio aqui; também. P-odemos, no máximo, ser considerados jesuítas~ beneditinos, não.
Quero salientar a minha solidariedade ao teor do pronunciamento de V. Ex~ e também a coragem para dizer o que está
dizendo. Está na hora de se colocar os pingos nos is. As
sentenças ou os pareceres dos Tribunais de Justiça e de Contas,
mesmo quando não transitados em julgado, valem para todos,
sob pena de estarmos invalidando a existência das instituições.
E sem nenhuma conotação ligada à Lei de Segurança Nacional, recentemente acionada no caso dos separatistas, isso é
subversão dentro da ordem democrática. Não é subversão
contra coisas da ditadura; é subversão contra a democracia,
porque as instituições são os arrimos da democracia. E .se
seus homens falham, essa denúncia deve ser feita. As i:õ:stituições que tomam decisões não podem ser cOrroídas por esse
maniqueísino do qual alguns pretendem se colocar como titulares. Era essa a colocação que queria fazà - repito - ,
sem desejo de ofender pessoalmente ninguém. Estou fazendo:
uma colocação de natureza institucional.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Senador Esperidião
Amin, agradeço a V. Ex~ pelo aparte que, tenho certeza,
só enriquece o meu -prOnunciamento. AcreditO- que o PMDB
pagou ·um preço alto por acordos iguais a esse, para aprovar
·
· _ · -contas do PT, e por outros.
TínhamOs um candidato sériO, inteligente, cOmpetent~
na eleição presidencial passada, e ele ficou em sétimo lugar.
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Ficou lá atrás, apesar da máquina do partido, no País todo,
apesa:r de todos os Governado-res, Senadores e Deputados.
O Governador Orestes QuérCia realmente errou-quando fez
acordo com o PT ..Se isso não tive.ss.e.aGQntecido, as contas
de Lufza Erundína não teriam sido aprovadas em 1990.
Considero que isso, além de outros fatos, veio a contribuir
pata que o PMDB mudasse. O PMDB mudou, e muito. Temos, hoje, o 2~ Vice-Presidente do Partido, Senador José
Fogaça, que esta Casa tanto conhece, presidindo-o. Teremos
eleições brevemente, e tenho certeza que o Governador Luiz
Antônio Fleury Filho não faría e não fará acordos como esse.
Tenho também certeza e convicção de que acordos_ como esse
nenhum diretório e_nenhurn Go_v~rnado; do PMD:S_ voltará
a fazer, para proteger malversação de recursos de prefeituras,
de governos estaduais ou de qualquer entidade.
O Sr. Ney Smi.ssuoa- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. GILBERTO MIRANDA- Pois não, Senador Ney
SuasSima.
--

_O Sr. Ney Su~~una- N~bre,Se_qador,.qu~~o r:ne so~~a
rizar inteiramente co_n:t V. Ex~ e lament~r: qu~ o Br_asil ainda
seja um campo fértil p'àra a demagogia, Para o jOgo do faz-de-conta de alguns partidos_, que fazem de conta que não estão
no poder e ficam na posição cómoda de oposição, fingindo __
que não tém ministros; que fazem o-jogo--do pobre contra
o rico a toda hora e a todo instante, mas que têm membros
que vívem tão bem - ou até melhor - quanto muitos ricos
deste País; que fazem o jogo -do gato, em que dão o _b_o_te
e, em seguida, pedem desculpas, mas o arranhão já ficou;
que fazem de conta <J.ue são vestais, quã.ndo não o são, e
estão sempre a atirar pedra nos outros· e a dizer q-ue sátr
damas inocentes; que fazem o jogo-da identlfica:ção-cóm os
maiS humildes, quando sabemos que· não é bem assim, até
porque já houve uma mutação -não foi uma transformação
- , uma verdadeira mutação, pois quem fuma charuto cubano.
usa ternos bem talhados e hospeda-se em hotéis de quatro,
cinco estrelas, no exterior, não é um humilde; enfim, para
que tantas demagogias sejam praticadas e com um único objeK
tivo, a tomada do poder. Atiram-se pedras nas vidraças alheias
e faz-se de conta que não se tem vidraças. Lamento tanto
que fico estupefato Com fatos com.o es.se a que.- V~ Ex~_ acabou
de se reportar: que V_estais tenham es:Condido por um ano
fatos que eram do seu conhecimento e que só passaram aodomínio público quando não puderam mais ser contidos.
O SR. GILBERTO MIRANDA -Agradeço ao Senador
Ney Suassuna pelo aparte. V. Ex\ como eu, chegou a esta
CaSa no início dá 3no, corno suplente, Com uma vivência
política mínima e tã_o bem está desempenhando o seu papel~
Creío que V. Ex• de.ve ficár como eu fíco-.:.:.... sOmos oriundOS
da classe empresarial: assustado com esta Casa, quase_ sempre
vazia. Isso é lamentável. para não dizer outra coisa. __ P_uuca
se vota, nada se regulamenta e pergunto-me, muitas vezes,
quando estamos. como agora, seis Senadores- da mais alta
qUalidade- em plenário, o que será que estou fazendo aqui.
Periso que o Presidente do Senado deveria efetivamente cobrar. e está na hora de cobrar um pouco mais._ Preparamos
pronunciamentos , freqüentamos esta Casa e pratkáinente
não vemos iriãtérias sendo votadas.
TivemoS oportUnidade, hoje, de, com pouCos Senadores
na Casa, assistir o _debate e o embate, a certa altura, a respeito
do Ministro Eliseu Resende. Fico assUstado quando os Senadores não se perguntam o que é melhor. Será que a simples
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palavra de acusação dos jornais, da imprensa, sem prova,
fará com que derrubemos o Ministro da Fazenda? Será que
isso é suficiente?
O Ministro ainda não esteve aqui, não esclareceu os fatos.
Não o estou defendendo, não sou líder, como já disse hoje,
nem Vice-Iíder do Governo nesta Casa. Quase sempre estou

na oposição ao Governo: Mas acredito que o Ministro virá
a esta Casa amanhã, mostrará a nota do hotel, que pagoo

com seu traveller check, dirá a esta Casa os números dos
cheques, colocará à disposição, comQ- já fez ~oje, um_a p~S!B
cnntendo todas as informações.

COmo V.

Ex~

sabem, quando aqui esteve o MiniStro
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Senador Gilberto Mítanda, V. Ex~ tem cinco minutos para terminar o
-seu pron-unciamento, uma vez que, regimentalmente, a sessão
ordinária se ·enceria às 18h30min.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Senador Eduardo Suplicy, segundo consta, somente quando souber_a?I _q_ue .um
jo_rnal de grande porte, O Estado de S.~a~_Io, Ifl~ publtC3~
uma matéria sobre o assunto é que os dtngentes do PT, o
Sr. Luís Inácio Lula da Silva e o Deputado José Dirceu, que
há muitos meses tinham conhecimento do fato, se dignaram
.. .
a divulgá-lo.
_
Quero, nesta oportunidade, cumprimentar o ilustre Senador Eduardo Suplicy, líder do PT nesta Casa, por ter sempre
mantido uma postura acima de qualquer suspeita nos episó~ios
que ora narro, assim como pelas críticas e sugestões q~e também ao Presidente do seu partido, o Sr- Luís Inácto Lula
da Silva no recente episódio com o PreSidente Itamar Franco.
_ Ma~. Sr. Presidente e Srs. Senadores, não bastassem as
trapalhadas já rnencióllã.das, veio Presidente do_ PT, que
nos últimos dias adqtou a person_ahdade de Ant_ômo Conselheiro {uinando charutos importados, agredindo Ministros
de Est'ado e o Presidente da República com palavras de baixo

Eliseu Resende, fui o único Senador a perguntar-lhe sobre
o financiamentO- à Argentina da usina hidrelétrica de Pichi
Picun Leufu. V. Ex~s estão de prova que essa perg·unta foi
feita e foi respondida por S. Ex•
Penso que a aprovação de financiâmeiltOs de"ve ser regulamentada, devendo o contrato de custo do financiamento ser
submetido à Comissão de Assuntos Econôniicos. Se aprovado
pela Comissão, deve ser permitida a contratação pelo Ministério; caso-contrário, não. Está na hora de haver um pouco
mais de responsabilidade por parte de todos nós. O País _vive
praticamente há- nove dias um clima de insegurança total.
~~.
À classe empresarial é impossível comprar, veilder, contratar, - _Esque~u~se -o aspirante em campanh&: à Pr~sidê~ciã. da
trabalhar sob esse clima: cai ministro, não cai ministro; o
República dos mais comezinhos e elementares pnncfptos que
Presidente está "fritando" ministrO ou Os ministros estão "fridevem nortear o palavreado de um homem público. Não fora
tando" os ministros. Daqui a pouco, acredito, vamos ter,
por respeito à autoridade, que mantivesse_um nível de t~ata
na Esplanada dos MinistérioS, "churrasquinho de ministro"
mento mais elev?do pelo menos por educaçao e boas maneuas.
porque toda semana se fala em "fritar mínistro ... Agora,
Como se hriaginar a fígura-de um chefe de estado a assacar
imaginem V. Ex•s o seguinte: "batatinha co.m ministro" deve_ contra os seus adversários políticos, a cada momento que
ser muito bom.
deles divergisse, impropérios se-melhantes ao usados pelo Sr.
Para terminar, sr:-Presidente, esse mesmo partido, semLuís Inácio Lula da Silva?
_
pre se intitulando o guard!ão exclusivo da moral, da ética
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é tempo de o_Partido
e da competência, teve em suas mãos, até 31 de dezembro
dos Trabalhadores se voltar mais para a tarefa de_ sanear as
último, a direção da maior prefeitura municipal deste_ País.
suas hostes e passar a se conduzir com mais transparência,
Vejam no que deu! As contas apresentadas pela Prefeita_Eruncoerência, deixando de lado o discurso populista-demagógico
dina foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas e pela Câmara
e a hipocrisia.
"'
dos Vereadores, o que enseja forte indício de corrupção ou,
Era o que tinha a dizer, Sr. Pre~idente e Srs. Senadores.
pelo menos, de má gestão.
O si-. NeY SUassuna - Si, Presidente, peço a palavra
Diante dessa grave ocorrência, Somente resta ao Presipara uina breve comunicação.
dente Itamar afastar a Ministra-Chefe_ da Secretaria de Administraç~o Federal.
__
-· O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
O partido qúe até hoje somente se preocupou em passar
palavra a V :Ex~ para a opinião pública uma imagem ilibad~_ se vê às _voltas
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB- PB. Para uma breve
com inúmeras irregularidades e até com. delitos pratt_ca~os
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,Srs.
--comunicação.
por seus militantes, práticas essas encobertas pela direção
Senadores eüCórftra-Se nfCtribüna de honra dois Senadoresnacional por quase um ano.
da nossa ir~ã República da Bolívia. Tfata-se do Senador Raul

?

.

O Sr. Eduardo Sup!icy -

Permite~me-

V.

Ex~

um novo

aparte?
O SR. GILBERTO MIR.ANDA -Com prazer, Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Gilberto Miranda,
não há qualquer indício de corrupção, nem isso está mencionado no relatório do Tribunal de Contas do Município de
São Paulo. Esteja V. E~ certo de que houve UJ!l procedimento
que precisa ·ser melhor arialisado e a justiça comum irá fazé-Jo.
E, no que diz respeito ao comportamento do Deputado Ricardo Moraes, S. Ex~ está sendo rigorosamente examiriado pelo
Partido dos Trabalhadores que tomou, em riívellocal, algumas
decisões e agora o problema já está sob a alçada.do Diretórío
Nacional do Partido dos Trabalhadores, conforme transmiti
·
há pouco e reitero a V. Ex~

Hurtado Durán- peço a S.

...

Ex~s

que se levantem, por favor

- e do Senador Enrique Quintela Vac~ Diéz. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -A Presidência
se congratula com V. Ex~ e apresenta, também, as boas-vindas
aos Srs. Senadores da República da Bolívia.
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin._
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. _Presíd(mte, S~s Senadoras, Srs. Se_nadores. venho a esta tribuna para reclamar dos prejuízos
sqfridoS pela região Sul, especialmente Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, no Orçamento deste ano- Os ~ois Estados
tiveram prejuízo médio de 20% no percentual obtido no Orçamento deste ano em relação ao que foi previsto na Lei de
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Diretrizesürçamentárias (LDO). S3nta Cátarina receberá 212
milhões, 15 mil e 314 dólares.
A LDO estabelece que os recursos serão distiibuídos
de maneira proporcional à população e inversamente proporcional à arrecadação. Tal princípio legal foi desrespeitado
na elaboração do Orçamento de 1993, levando a _flagrantes
distorções. Os Estados mais beneficiados na partilha dos recursos fOram a Bahia e Minas Ge"rais, o que obrigou as banCadaS
gaúcha e catarinense a redobrarem os seus pleitos junto ao
relator do Orçamento, Senador Mansueto de Lavor.
Embora as bancadas gaúcha e catarinense tenham sido

as que aprovaram maior número de emendas, este esforço
não foi susceptível de alterar a situação desfavorável aos dois
Estados. Considerando os preços de abril do ano passado,
gaúchos e catarinen~es c_onseguiram acrescentar, respectiva~
mente, Cr$730 milhões e Cr$715 milhões às dotações orçamen·
tárias destinadas aos dois Estados.
Graças a esse esforço, o acréscimo no _quínhão do 1l.io
Grande do Sul e Santa Catarina ficou em- torno dos 50%
em relaçáo-ão projeto origiri~ enviado pelo Governo. Com
isso, garantiu-se a execução de alguns projetas considerados
prioritáiiàs, cómo aS obras de duplicação e reparos nas BR
101, 282 e 470, que foram acolhidas pelo relator - geral
do Orçamento, Senador Mansueto de Lavor. Assim, a dotação
reservada para o DNER cm Saiita Catarina reduziu o prejuízo
proporcional do Estado, deixando deputados e senadores cata~
rinenses satisfeitos.
- ~
Forçoso é reconhecer, Sr. Presidente, Sr~$ SenadOras Srs.
Senadores, que o Rio Grande dO Sul não t~ve a mesma ;orte.
O Estado, que detém 10,5% da malha rodoviária do País,
só recebeu 5% do Orçamento destinado ao Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem. Minas GeraiS teve trata~
menta bem mais favofável, uma vez que, detendo 17% das
estradas rodoviárias do País; recebeu 23,7% do Orçamento
destinado a este setor. O Rio Grande do S_u! poderia ter
perdido metade dos recursos a que teve direitO-, este afio,
se não fosse o empenho dos seus parlamentares em aprovar
as emendas coJetivas.
Foi destinada à_ região Sul a dotação global d_e Cr$
5.148.559.700 ou 0,88% do Orçamento, cabendoao meu Estado, Santa Catarina, Cr$1.200.957.967 ou 0,204%. Ao Estado
da Bahia, tocou mais que o dobro, ou seja Cr$2.416.977.912,
um percentual de 0,411%. _enquanto que Minas Gerais receberá Cr$3.799.050.619 ou 0,647%.
·
.. .
Sr. Presidente, S~ Senadoras, SrS. Seriadores, as distorções foram tão gritantes que se torna impe"rativa ·uma radical
mudança na forma de elaborar o Orçamento da União. Em
nome da preservação dos ideais federativos, é necessário o
estabelecimento de critérios justos na partilha dos recursos
_
__
globais entre os Estados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr~s Senadoras,
Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) -:-Na presente
sessão terminou o prazo pata apresentação de emendas ao
Projeto de Lei do Senado n' 119, de 1992, de- autoria do
Senador Aureo Mello, que cria o Parque Nacional das Anavi~
lhanas.
O projeto não recebeu emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia, oportuna~
mente.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte!Ia) -A Presidência
comunica que, em virtude do comparecimento do Ministro
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de-Estado da Fazenda, Dr. Efiseu Resende, ao plenáriO desta
Casa, não serão designadas matéria para a Ordem do Dia
da sessão ordinária de amanhã, às 14h30min.
As inscrições para interpelar O Sr. Millistro da OFaZendã
continuam abertas na Secretaria-Geral da Mesa.
O SR- PRESIDENTE (Lucídio Porte!Ia) -Está encerrada a sessão.
(Levania-se a sessão às 18-horas e 40 minutos.}"
ATA DA 61• SESSÃO, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE
1993
(Publicada no DCN- Seção II- de 21-4-93)

RETIFICAÇÕES
Na página 3507, 1" coluna, imediatamente após a jtistíficação ·que acompanha o Projeto de Lei -do Senado n" 46,
de 1993, que dispõe sobre as sociedades de responsabilidade
limitada~
--Onde se lê:
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania- Revisão Terminativa:)
Onde se lê:
(À Comissão-de Constituição, Justiça e Cidadania- De~
cisão terminativa)
-No mesmo Diário, na página: 3508, 1~ coluna, ímediata~
mente após a legislação citada que acompanha o Projeto de
Lei do Senado n" 47, de 1993, que dispõe sobre retirada de
tecidos, órgãos ou pàrtes do corpo humano destinados a transplantes e dá outras providências.
Leia-se:
(À Comissão de Assuntos Sociais- RevisãO te"ritiihãti va)
Onde se_ lÊ:
·
(À Comissão de Assuntos Sociais ___:Decisão terminativa)

ATOS DO PRESIDENTE
ATO DO PRESIDENTE
N• 311, DE 1993
O Presidente do Senado 'Federal, nÓ uso das atribuições
regimentais e de acordo com a delegação de competência
que lhe foi ouitorgada pelo Ato n" 2, de 1973, da Comissão
Piretora do Senadp Federal, resolve:
Dispensar JOSÉ ALVES DOS SANTOS da função de
Membro do Conselho de Supervisão do PRODASEN, prevista no artigo 513-Cht-Resolução n" 58,_de 1972, e suas altera__ _
ções.
Senado Federal, 10 de maio de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente
ATO DO PRESIDENTE
N 9 312, DE 1993
O Presidente do Senado Federal. no uso das atribuições
regimentais e de acordo com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato n9 2, de 1973, da Comissão
Dlretora do Senado Federal, resolve:
Nomear EDGELsON JOSÉ TARGINO COELHO para
a função de Membro_ do Conselho de Supervisão do PRODASEN, prevista no artigo 513 da Resolução n' 58, de 1972,
e suas alterações.
Senado Federal, 10 de maio de 1993. -Senador Hum·
berto Lucena, Presidente.

República Federativa do Brasil
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DIARIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLVlll- N' 79

BRASÍLIA- DF

QUINTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 1993

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28 dD Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 8, DE 1993
Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Alvorada Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cruz das Almas, Estado da Bahia.
-

.

-

------

---

.

.

.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É aprovado o ato a que se refere o Decreto n'' 99.081, de 8 de março de 1990, que
outorga concessão à Rádio Alvorada Ltda .. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de _exclusividade, serviço· de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cruz das Almas, Estado da Bahia.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 12 de maio de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena,Presidente, nos termos do

art.48,item-28-do-R-egimento1nterno,promuTgo·aseguiilte··------

--------

---------

RESbLUÇÃO N' 44, DE 1993
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir e colocar no mercado,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande
do Sul - LFT-RS, destinadas ao giro de noventa por cento das 52.063.102 LFT-RS,
vencíveis no primeiro semestre de 1993.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Governo do Estado do~ORío Grande do Sul autorizado, nos termos dos arts. 6•,•
e 79 da Resolução n' 36, de 1992, do Senado Federal, a emitir e colocar no mercado, através de ofertas
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul- LFT-RS.
Parágrafo único. A einissão de __que trata este artigo destina-se ao giro de noventa por cento
das 52:063.102 LFT-RS, com vencimento no primeiro semestre de 1993.

!
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, EXPEDIENTE
CENTRO GRAPIC:O DO SENADO PEDI!RAL
DIÁRJO DO C:ONG~ NACIONAL

MANOEL VILELA OE MAGALHÃES
Diretor.Ocral 4o Senado Pedciral
. AüAClEliJA SilVA MAlA

Direror Eac.11avo
ASSINATURAS

CARLUS HOMERO VIEIRA SINA

Dirctor Adaiaiatraavo
LC I:l CARLOS BASTOS

Seaestral ...... -.............................................-·····-·-····..· · - - - · - - · - -

Duetor laclutnal

ezs num.oo

fLORJAN AUGUSI'O cotmNHO MADRUGA

Dirctor AdJUlO

Art. 2' A ~emissão-das Letras Financeiras do Tesouro do Esflldo do Rio Grande do Sul LFT-RS observará as seguintes condições:
I --quantidade: a_ ser definida na data de resgate d_oLtítulos a sere!ll substi~uíqos, d~duzi9a_
a parcela de dez por cento;
II -modalidade: nominativa-transferível;
III -rendimento>: igual aocd_as Letras Financeiras do Tesouro Nacionaí (mesma_taxa referencial);
IV -prazo: até um mil oitoceiitos e vinté e Seis dias;
V -valor nominal: Cr$! ,00;
VI - características dos títulos a s-erem substituídos:
Vencimento
15-5-93

Quantidade
52.063.102

Título
531.825

VII -previsão de colocação e vencimento dos tftulos a serem emitidos:

Colocação
15-5-93

Vencimento
.15-5-98 ~

Título
531.826

Data-Base
~ ~ 15-5-93

VIII - forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n'' 565, de
20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
.
IX - autorização legislativa: Lejs n'' 6.465 e 8.822, de 15 de dezembro de 1972 e 15 de fevereiro
de 1989, respectivamente, e Decreto Estadual n'' 34.639, de 22 de janeiro de 1993.
~
Art. 3' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal. 12 de maio de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presídente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28 do Regimento Interno, pr9mulgo a seguint~
:
_ -_,_ __ _

(*) RESOLUÇÃO N• 45, DE 1993

Altera a Resolução n• 42, de 1993.
(*)Será publicada em suplemento a presente edição.
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1 -

ATA DA 85• SESSÃO, EM i2 DE MAIO DE

1993
1.1 - ABERTURA
1.2 -EXPEDiENTE
1.2.1 --Leitura de Projeto
_
_ _
-Projeto de Resoh.iÇão n9 41/93, de autoria da Comissão Diretora, que altera a Resolução n" 42, de 1993.
1.2.2 - Comunicações da Presidência

-Abertura de prazo para oferecimentos de emendas
ao Projeto-de Resolução- n" 41/93, lido anteriormente.
-Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje,
às 19 horas, com Ordem do Dia que designa.
1.2.3- Fala da Presidência
-Finalidade da sessão destinada ao comparecimento

do Ministro de Estai:t'o da.' Fazenda,· Dr. Eliseu Resende,

·a fim de prestar esclarccimelltos sobre operações-do Programa de Financiarrieiito às -Exportações -PROEX.
1.2.4 --Exposição do Ministro de Estado da Fazenda,
Dr. Eüseu Resende.
1.2.5 - Fase de Interpelações
-Senadores Cid Sabóia de Carvalho, Eduardo Suplicy, Ney Maranhão, Gilberto Mi:anda, ~~pcridião_ Amin,
Ney Suassuna, Garibaldi A~ve_~ F_Ilho, Mano Covas, Jarb~s
Passarinho, Ronan Tito, Ruy Ba_c_elar, Ir_~puan Costa Junior, Ronaldo Aragão, Beni Veras, Moisés Abrão_ e Pedro
Simon.
1.2.6 - Comunic&çõeS da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária ~ real~za:_~se
hoje, às 19 horas e 10 minutos, Com Ordem do D1a que
designa.
. _____ , __
- Cancelamento da sessão conjurita antenormente
convocada para hoje, às 19 horas, e convoc:açã<?_, de outra_
para amanhã, às 11 horas, com Or~~~ do_ J:?i~,gue çiesigna.
1.3 -ENCERRAMENTO
2 - ATA DA Só• SESSÃO, EM 12 DE MAIO DE
1993
2.1-ABERTURA
2.2 - EXPEDIENTE
2.2.1- Aviso do Ministro da Fazenda
- N"' 309/93, eDéaminhando "informações-sobre os quesitos constantes do Requerimento n9 240,_de ~9;?3, de autoria do Senador Esperidião Amin.
2.2.2 - Aviso do Ministro Chefe da Casa Civil da
Presidência da República
_
- N"' 745/93, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do_ Requerimento_ n" 328, de 1993, de autoria do Senador Jutahy Magalhães.
2.2.3 :.:::. Parecer
Referente à seguinte matéría:
.
-Mensagem n" 161193, do Senhor Presrde~_te_ daRepública, submetendo à al?rov~çã_o, do Senado Federa_!, o
nome do Sr. Antonio Fábio Rrberro, para compor o Tnbunal SuperiOr do Trabalho.
2.2.4- Requerimento
_
.- _
_
- N• 457/93, de urgência para o Projeto de Resoluçao
n• 41 de 1993, que altera a Resolução n' 42/93.
Í.z.s - Comunicação -da Presidência
-Recebimento do Ofício n" S/43, de 1993 (n' 985193.
na origem), ·solicitando autorização p~ra que a ~rc:::!eJtura
Municipal de Campina das Missões, Estado do R10 Grande
____ _

4

do Sul, possa contratar operação de crédito, para fins que
especifica.
2.3 - ORDEM DO DIA
Requ_erimento n? 341/93,_ c:Jo ~enador Marco Maciel,
solícitando nos fermos~ re:giril~il.tais, a transcrição, nos
Anais do se'nado Federal, do ·artigo intitulado "A república
desproclamada", de autoria do Jornalista e Escrit~r Mo_a:_ir
Wemeck de Castro, publicado no Jornal do Brasil, ed1çao
de 10 de abril do corrente ano. Aprovado.
2.3.1 - Matéria apreciada após a Ord~m do Dia
- ProjetO de ResOluçãO n"' 41, de 1993, em regime
de urgência nos termos do Requ~rirnento n~ 457j93. Aprovado, após pa_recer-de plenário. A Comissão Diretora para
redação final.
- Redação final do Projeto de Resolução n• 41/93.
Aprovada. À promulgação.
. ·2.3.2- Discurso após a Ordem do Dia
SENADOR JOÃO CA\-MON - 185• Aniversário
de fundação do Departamento de Imprensa Nacional.
2.3~3 - Comunicação da Presidência
- Término do prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Resolução nP 3?/93,_sendo que ao mesmo
não foram oferecidas emendas.
- 2.3.4 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
2.4 - ENCERRAMENTO
· 3 - RETIFICAÇÓES
...... _ . _. _
- ATA DA 63• SESSÃO, REALIZADA EM 23 DE
.
ABRIL DE 1993
- ATA DA 65• SESSÃO, REALIZADA EM 27 DE
ABRIL DE I993
4- ATO DO PRESIDENTE
N' 313, DE 1993
.
· 5 - MESA DffiETORA
ó- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

TES

:----

SUMÁRIO DA ATA DA 65• SESSÃO, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 1993
RETIFICAÇÕES
Na publicação do Sumário feita no DCN (Seção
II), de 28-4-93, na página n° 3.709, 2• coluna, no
item 1.2.4- Comunicações da Presidência, no deferimento ad referendum dos requerimentos,
Onde se lê
_
.
. .. Requerimentos n'' 360. 361, 365 e 366, de
1993 ....
Leia-se:
. .. Requerimenros n" 360, 361, 362, :i65 e 366,
de 1993 ....
A página n~· 3.710, 2~ coluna, no item L3 ORDEM DO DIA, no resultado da redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n' 5/93 (n' 191192,
na Câmara dos Deputados),
Onde se lê:
. .. Aprovada.
Leia-se:
. .. Aprovada. À promulgação.
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Ata da ssa Sessão, em 12 de maio de 1993
·3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Chagas Rodrigues

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:.
Albano Franco _ Alfredo Campos _ Aluízio_ Bezerra _ Álvaro

Pacheco _ Amir Lando _ CarlQ?_ De'C_arli ~

~ar~os

Patrç_cínio _

Chagas Rodrigues _ Cid Saboia de Carvalho _ Dario Pereira _
Dirceu Cariteiro .:_ Eduardo ,Supiiéy _ Elcio Alvares _ Epitácio
Cafeteira .- EspeJ':idião Amin _ Eya Blay _ Flaviano Melo _

Francisco Rollemb~rg _ Gerson Cáinata ~ ,Çiilbeit:O Míranda _
Guilherme Palmeir~ ~ H~llrique Almeida __ Humberto Lucena _
Hydekel Freitas _ Iram Sarãivã_-Iiãpu<l:n _Costa Júnior _ Jarbas
Passarinho _ João Calmon _ Joãç__ Roçha _- Jonas Pinheiro _
J.osaphat Marinho _José Fogaça_ José Paulo Biso!_ José Richa_
Jutahy Magalhães_ J~vêncio Di~s_- Lavoisier Maia_ Levy Dias_
Lucídio Portella _ Mãgno Bacelar _ ManSuet9 _<;te Lavor _ MárciO
Lacerda _Marco Maciel_ Mãrio Covãs _-Mariuce PintO_ Mauro
Benevides Moisés Abrão Nabor Júnior
Nelson Carneiro _
Ney Maranhão_ 04acir Soar~s- _·Pedfo Simo~ ~ Pe&o Teixeira _
Rachid Saldanha Derzi _Raimundo Lira _ Ronaldo Aragão_ Ruy
Bacelar _ Teotô_1_1io Vilela Filho _ Valmir C51rripelo _ Wilson
Martins.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de
presença acusa o comparecímento de 60 Srs. Senadores.Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a pruteção de Deus, iniCiam-oS Ii.óssos trabalhos.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1~ SecretáriO.

1993~

O Senãdo Federal resolve:
Art. v o § 3• doart. 4i da Resolução ·n, 42, de 1993,

passa a vi,r.orar com a seguinte redação:

foi in~titufdo peta Resolução n~ 42, de 1993, promulgada ~o
último di3 5-5,93. .
.
. _Sua ~valiação. e revisão, previSta- no art. 52, deve fá acon-t~ce_r em 120 (cento e viit~) diás a partir da-data de inlpfantação.
No entanto, CO!TI relação aoS dispOSitivos aUtO-aplicáveis,
a Administraç~o já d_t;:tec_~Qu sftuaçõe"s excepcionais que mere_
cem a imedia·~~ correção do t~xto original.
A primeira diz respéüb ao § 3~ do art. 41 cUja redação
merece_ ser ttlelhor explicitada, a fim de que a percepção da
remuneração decorrente do exercíçio de função COlJl_issionada
não seja conComitante 'às parcelas de "quintos". resguardando-se, entretanto, o .direitQ à !:l;ituaÇãO-mais vantajosa:. Quanto
ao art. 50, propõe a· Administração sua revogação, uma vez
que a v-ahtagein individual ali proposta é de difícil operacionaliZação podendo~ inclusive, comprometer a sistem_átiça da
estrutura da Carreira que se deseja ver implantada no Senado.
Sala da Comissão Diretora, 12 de maio de.1993. -Senadores: Humberto Lucena - Chagãs RodrigUes - Levy Dias
- Nabor Júnior - Nelson Wedekin - Carlos Patrocínio.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ O projeto
de resolução que acaba de ser lid.o fícará soPre a mesa, durante
cinco sessões ordinárias, a fim de receber. emendas, nos termos
do§ P, do art. 401, do R~gimento_Int~_r_!lo, findo esse prazo
será remetido à comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência convoca sessão_conjunta a reãlizar-se hoje, às dezenove
horas, no plenáriO çla Câmara dos Deputados, destinada a
apreciação da Medida PrO\iisória n" 316, de 1~93.

É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 41, DE 1993
Altera a resolução n? 42, de

·Justificação

O Plano de Carreira do~--Se-;viciores--do Sellado Federã.l

--

'' Art. 41.
. . ·~· ........ ~. ·~-··· ........... ·~·-,. ·~~.,..~~· __,. '':"'-" •••• ··<-•~.....,.,_.,,. ·····~· ..

§ 3~ Em nenhuffia hipótese o servidOr percebeiá
as parcelas já incorporadas nos te_rmos deste artigo
concomitantemente cdm a remuneração decorrente do
exercício de função comissionada ou de cargo em cOmissão, assegurada, para efeito-de pagamento, a-sTtuã.ção que for mais vantajosa."
Art. 2' Revoga-se o art. 50 da Resolução n• 42, de 1993.
Art. 3n Esta resolução entra ém Vigor nâ data d_~ sua
publicação, com efeitos firianceiros· a partir de 19 de abril
de 1993, revogadas as demais disposições ell'l: contrário.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A sessão
de hoje, como é do conhecimento dos Srs. Senadores, destina-se ao comparecimento do Sr. Minjstro _de Est~9o _dã Fazeitda EliseU ·Resende. S. E:x~ dever& prestar esclarecimentos sObre op~rações do Prpgrama de Financiamento às Exportações
-PROEX. .
A qualquer momento, S. "Ex~ poderá Chegar ao- senado
FederaL Assim sendo, suspendo a presente sessão por 10
rhinutos, a fim de aguardarmos a sua chegada.
A Presidência vai Süspender a sessão por lOmin.
Está siispensa a sessão.
(Suspensa às 14h38min, a sessão é reaberta às 15h6
mín)
O Sr. Chagas Rodrigues, 1? Vice-f_r~sidente, deiXa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, Presidente.
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Exerci funções também no magis~ério secundário em Belo
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Está reaHori:zonte, formeiwme em ~pgenharia e, imediatamente, fui
berta a sessão. Presentes na Casa 60 SrS:. Senadores.
_
guindado à função -de Chefe do Departamento de Engenharia
Encontrawse na Casa, nos termos do ait. 397 ;It; ctO Regid-o Banco de Crédito de Minas Gerais; e à função de Professormento Interno, o Exm•! Senhor Ministro de Estado da FazenAssistente da Universidade Federal de Minas Gerais e depois
da, Dr. Eliseu Resende.
Professor-Assistente de umá outra cadeira.
Para con-duzir S. Exa ao plenário,· a Presidência designa
Isso ocorreu cinco aTIOS deÍJois de formado. No ano de
Comissão formada pelos Srs. Senadores Líderes de Partido.
1960, fui aos Estados Unidos fazer um curso de aperfeiçoaw
(Pausa.)
menta em matemática apliCada, onde fiz mestrado, douto(Acompanhado da Comissão designada, tem inrado, ficando mais de qu;otro anos. Em 1964, voltei ao Brasil,
gresso ·no plendrio o Sr. Ministro, que acupa a cadeira
para o Banco de Crédito de Minas Gerais, que era o meu
a ele reservada.)
ponto de origem profissional e para a Universidade de Minas
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Encontra-se
Gerais.
--- A partir daí, fui convocado pelo Governador Magalhães
no plenáriO do Senado S. Ex~ o Ministro' Eliseu Resende.
Pinto para ocupar a Diretoria dos Departamentos de Estradas
Convido o Sr. Ministro a ocupár a tribuna à direita da
de_ Rodagem do Estado de_ Minas Gerais, cargo que exerci
Mesa.
de 1964 a 1967, acumulançlo_ funç.õe!? de magistério na UniverNos termos regimentais, o Sr. Ministro disporá de meia
-sidade de Minas Gerais.
hora para a sua exposição.
Para as interpelações a S. Ex•, serão chamados os Senaw
Em 1967, fui convidàdó para ser DiretorwGeral do
dores inscritos, que disporão de cinco mínutos cada um, send9
DNER, onde exerci as minhas funções até 19_7~- q_!:Iando, ao
assegurado ao Ministro igual tempo- para as respostas. Para
tirminar o Governo do Presidente MédicT, voltei ao setor
contraditá-lo, os Senadores poderão usar da palavra por dois
privado, Professor na Universidade de Minas Gerais, Consulminutos, concedendo-se ao Ministro igual tempo para a !rétor, e, logo em seguida, fui convocado para ser Presidente
plica.
- da ~amarco Mineração S.A., urna_empresa privada de mineA Presidência solicitaria aO Srs. Senadores inscritos, apósração que teve a seu cargo conStruir um mineroduto para
a exposição do Sr. MinistrO, qtie se atiVesseni ao assunto
exportação de minério de ferro, desde as montanhas de ferro
pertinente a sua presença no plenário do Senado, que se deu
de Minas Gerais, perto de Oliveira, até o litoral do Espírito
espontaneamente, nos termos do art .. 397, II, do Regimento
Santo, onde se construiu uma usina de pelletização e um porto
Interno.
marítimo para exportação de minério de ferro. Construi esse
A Ordem do Dia contém h tema que vai Ser- abordado
projeto de mineração, na iniciatíVa priv3da, até o ano de
1979, quando fui convocado, novamente pelo Governo, para
.
·. . _
pelo Sr. Ministro.
Concedo a palavra ao Sr. Ministro Eliseu Resende por
servir corno Ministro de Estado çfos Transportes
30 minutoS. - --- _Ocupei a Pasta de Ministro dos Transportes de 1979 a
O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda) -Sr.
1982, quando me afastei do cargo para- disputa~ o G?verno
Presidente do Senado Federal, Sen"ador Humberto Lucena,
do Estado de Minas Gerais.
Srs. Senadores, estive, aqui, na s_emana passada, fazendo uma
Perdi as eleições em 1982; fui convidado, a seguir, pelo
exposição ao Plenário do Senado Federal, a respeito do ProPresidente Figueiredo, para assumir as funções de presidente
grama de Estabilização Econômiça, la_nçado pelo Governo
do_ BNH c da Nuclebrás e declinei desses convites, uma vez
do Presidente Itamar Franco, no -dia ·zz de abril.
que já havia participado do Govemorecenteme!)te. Tamb~m
Espero que os Srs. Senadores desculpem a minha volta,
recebi vários convites para paiticipãi cfo setor privado e, um
aqui, uma semana depois, mas senti~rne compelido a fazêwlo.
deles, pelo qual optei, - foi o da Organização Odeb~echt,
Primeiro, porque percebi qu'e havia interesse do Senado em
que queria ampliar suas ativldades no ramo da petroquímica
ouvir a palavra do Ministro da Fazenda em decorrência das
e da mineração e gostaria de ter um executivo para reprerepercussões e das notícias veiculadas pela imprensa, nos últiw
sentá-la e a outras organiZações do Estado da Bahia nos consew
mos dias, relacionadas com assuntos ligados à exportação de
lhos do setor petroquímica, da Copene, da Salgema e da
serviços c de bens de capital pelo Brasil; e há outros assuntos
Companhia Petroquímica de Camaç3ri. -sobre os quais pretendo discorrer aqui.
No
momento
em
que
me
foi
formulado
esse
convite
para
Sabendo que haveria a iniciativa de um nobre Senador
trabalhar numa área nova, que não tinha nenhuma relação
a respeito da convocação do Ministro- da Fazenda, prontacom a construção de estradas a que me dedicava no passado,
mente me prontifiqUd a aqui comparecer, e recebi do Presiaceiteiwo e, ao lado de ex-Ministros- como- o Ministro Hélio
dente do_ Senado a deferência de marcar esta data e esta
Beltrão, que representava o grupo Ultra e o Ministro Ângelo
hora, para minha nova apresentação.
Gostaria de, primeiro, iniciar limá rápida palavra, pedínw -Cãlmon de Sá, que representava o Banco Econômico -,eu,
ex-Ministro de Estado, representava o Grupo Odebrecht no
do a paciênciã dos nobres Senadores, no q_u!! se refere a um
conselho da Copene, que era presidida pelo Presidente Geisei,
histórico muito rápido da minha vida de 50 anos de trabalho.
no conselho da Norquisa, na presidência do conselho da ComComecei a trabalhar aos 14 anos de idade, corno contínuo
panhia Petroquímica de Camaçari e na presidência das Empredo Banco de Crédito Real de Minas Gerais~ na minha pequena
sas Petroquímicas Brasileiras - EPB, que ocupavawse com
Cidade de Oliveira, rto interior de Minas Gerais.
petroquímica.
A partir daí, exercendo a minha tarefa, minhas funções
como bancário, pude estudar, fazer o curso científico à noite,
_Ao lado disso, participei também da diretoria e do consew
em Belo Horizonte, e depois prestei _concursowvestiblllar na
lho da área de mineração do Grupo Odebrecht, através da
Escola de Engenharia, fui aluno da Universidade de Minas -empresa Vanádio-MaracáS S.A., que_pesquisava uma jazida
Geraís, trabalhando no B_anco_e estudando ao mesmo tempo.
de vanádio no Estado da Bahia.
c
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Exerci, dessa forma, a minha tarefa junto ao Grupo Odebrecht no período de 1983 a 1989.
Quando meu currículo foi colocado - e aqui esM -ele
- alegou-se que o Ministro da Fazenda teria ocultado___a s_pª
presença na organização Odebrecht. Se_ lermos atentamente
e fizermoS uma- análise profunda, vamos notar que eu disse
que fui Presidente da EPB - Empresa Petroquímica Brasileira- que pertence à Odebrecht. Se fui membro do Conselho
da Copcne, estava _representãndo ·a organizaÇão Odcbrecht.
Se fui membro do Conselho da Norquisa, ali estava representando a organização Odebrc.cbt. Essas funções se desenvolveram até 1989.
Quando eleito_o Vice-Presidente Itamar Franco, na chapa
do ex-Presidente Collor, recebi um convite que me foi formulado de uma forma bastante persistente pelo ex-Vice-Presidente Itamar Franco, que ocupasse a: chefia de uma estatal
para que eu pudesse, como sempre fizemos no passado, no
convívio político que tínhamos, ass~ssorá-lo em estudos especiais.
A idéia seria de cu ser_ o Presidente da Vale do Rio
Doce ou de uma outra empresa- eStataL O Ministro--Ozires
Silva, meu dilcto amigo, na época, chamou:_ me e djsse q_ue,
ao invés de ser Presidente da Vale do Rio Doce,- gostaria
de ter-me na presidência de Fumas, que era uma empresa
que tinha dificuldades maiores, particularmente vinculadas
ao programa nuclear. Isso ocorr_eu e~ simultanea-me-nte, exerci
as funções de membro do Conselho da Companhia Vafe do
Rio Doce.
Quando o Presidente Itamar Franco assumi":l, Sua Exc~
lêncía me ·conVOCou para ser guindado da Presidência de Fornas para a holding Eletrobrás.
E agora, nO -dia -prirrl"elro 'de março des_tc_ ano, os Srs.
Senadores acompanharam recentemente os episódios que me
levaram a assumir as funções_dç M_iniStro-çle,._Estado da_~a
zenda.
Rapidamente, essa é a minha histó:fiã, o meu passado,
que registra passag~ns pelo setor público; cm âmbito estadual
e em âmbito federal, e pelo setor privado. Trata-se de um
executivo que hoje está exercendo as fUnções de Ministro
da Fazenda com experiências no sefOTpUOliCO e no s-elo r pri-va--do, experiências das quais muito me orgulho.
Nesses 72 dias no exercício do Ministério da Faze:nda,
tive_ oportunidade de estar aqui logo nos primei~os dois_dias,
no Senado Federal, onde apresentei os 15 pontos que norteariam a política do Governo na área econômiea ,e, _logo após,
recebi do Presidente da República uma incUmbênCia de preparar um programa de governo; e o Presidente de_u-m~ um prazo
muito curto. Gostaria, -sua Excelência, óe ter ci programa
do go:v~erno até o dia 21 de abril._ Um programa de_ governo
que foi aqui descrito, que· foi aq'Ui a:ptesehtado, onde levei
em conta um esforço de estabilização da economia, de _CQfll-_
bate à inflação, de solução dos passivos das áreas interna
e externa e que~ ao mesmo tempo, envolvesse atuações e
setores específicos da cconomiã. para impUlsões Setóriãis· ·e.
também, procurasse tratar das soluções dos problemas sociais
mais agudos.
Isso foi feito. Aó ínvés de o -program-a: ser lançado no
dia 21 de abril, isso ocorreu no dia 24 de abril. ESSeS 55
dias que precederam o lançamento do programa, exigiram
muito do Ministro da Fazenda, porque- tive, inclusive, uma
recomendação no sentido de evitar qualquer Vazam-ento, p-ara
evitar que as excitações do merGado prejudicassem O País.
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Isso foi feito para evitar que houvesse choques heterodoxos, intervenções no mercado, quebra de relações contratuais. Tivemos que nos dedicar inteiramente e, por noite,
d<Wllim_os apenas de três__ a -quatro horas, nos -55 ·primeiros
dias de trabalho.
.
O programa foi lançado no dia 24 de abril. No día 25,
um domingo, tivemos uma primeira reunião com todo o Sistema _Financeiro _Nacional para discutir as conseqüências do
Progr_~ma de Estabilização Económica sobre o Sistema Finan-ceiro. No dia 26 de abril, segunda~feira, partimoS para Washington para conta tos CQIU o Fundo Monetário Internacional,
com as agências internacionais de desenvolvimento, com o
Banco Mundial e com o BID, aproveitãndo a oportunidade
de urria -sem-ana em que se reunia o comitê Interino do Fundo
Monetário, e lá ficamos durante uma semana. Voltamos só
na segunda-feira seguinte, que foi a segunda-feira dã -semana
passada.
Na segunda-feira mesma, à riOiie,quando fomos ao Presidente da República e lht:! apresentamos um relato da noSsa
viagem-, recebemos de Sua Excelência- a r_ecoffieildação de
que, no dia seguinte, tt!rça-feira-;-preparã"SSCm:oS um programa
pata ser divulgado em cadeia de rádio e televisão a respeito
do Programa de Estabilização. Dedicamos a -terça-feira a· eSsa
tarefa. Na quarta-feira, pela manhã_, estivemos na Câmara
dos Deputados; e, à tarde, esti\_'emós aqui, no Senado, para
apresentar o Programa. Na quinta-Íeira, -tivemOS trabalhos
e reUniões cOriL o- PreSidente, á fim- de entrar em conta to
com o··rrovo Ministro- interino do Planejamento, para discutir
os programas dt:! conciliação do Caixa do Tesouro com o OtÇamerito, e os dias se passaram até os dias· de hoje.
Nesse meio tempo, sentimos c[ue, aO voltar dos Estadus
Urlidos, na segunda-feirã, fá co_meçavam a circ1.1:1ar na_ imprensa brasileira notícias a respeitei-de uma oper<ição de financia-·
menta com o Peru, a respeito de uma viagem do Ministro
da Fazeilda a Washington~ aConlpánhãdo pOr executivo da
Odebrecht, ocasião em queó pagamento das diárias nos hotéis
onde o MiniStrd se hospedou teria sido feito por aquela organização, e- a-respeito de outras notícias que foram veiculadas,
levantando já outros financiamentos, como um finariciainento
ao Equador, além de hipóteses e ·considerações a respeito
da lisura e idoneidade no trato desses assuntos- na Comissão
de Financiamento ao Exterior.
Daí a razão por que me senti na Obrigação e- no dever
de fazer os esclarecimentos devidos, muito embora não tenha
tido nenhum tempo de me dedicar profundamente à análise
e ã.o"-acómpãnhamento dessas decisões ~_e_ficou muito claro
aqui o motivo por que o-Ministro não tev_e esse tempo. Procuramos nos inteirar do as~unto e, neste ponto, cOnseguimos
obter por parte de Sua Excelência o Senhor Presidente da
República uma participação e um papeT extremamente importantes. Na terça-feira, à noite, quando estava preparando o
meu programa de televisão --e o assunto já estava excitado
e transparente na imprensa - , o Presidente da República
telefonou-me e disse que iria avócar a Si a análise do assunto.
A-minha expressão foi de que isso seria muito bom, porque
eu teria de avocar. a mim essa análise, mas não tinha tempo
para fazê-lo; no momento em que o Presidente avocasse a
si a análise da questão. isso me aliviaria çom relação àS tarefas
qJ.!e eu tin!_la que desenvolver, e o Presidente poderia, de
uma forma mUíto mais profunda, através da sua Assessoria
Jurídiéa, analisã.r a sistemátiCa e as-noóhas, de concessão de
fihaOciameiltõ ao exterior para "exportação de bens de capital
e de serviços.
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A millha presença, aqui, neste caso, e extremamente importante, não apenas porque aproveito esta oportunidadê para
trazer todos os esclarecimentos, todas as informações e detalhes a respeito do assunto, mas também porque terei ocasião
de informar o Senado Federal da última posição adotada por
Sua Excelência o Senhor Presidente da República a respeito
das normas que pretende submeter à aprovação do __Senado
Federal quanto à sistemática para esseS linãnciarnentos~ de
modo a dar a essa sistemática O ·carátei áe linpessoalidade
e também, no entendimento da Assessoria Jurídica do Presidente da República, atender a uma interpretação- da Constituição Federal sobre o assunto.
Em primeiro lugar, açredito que ficou claro o histórico
do Ministro da Fazenda nos seus cinquenta anoS -de trabalho
no serviço público e no setor privado. Ficou muito claro e tivemos oportunidade de f~er essas cçmside_rações aqui que o Ministro sempre precisou de um emprego e de um
salário para o seu sustento e o de sua famt1ia.
_
É claro que não se pode_ admitir que- 3tividades _por ele
exercidas no passado, seja no serviço público, seja no seior
privado, venham a inibir ou e-steja-m inibindo o desenvolvimento dessas atívidades por ele estar, agora, exercendo a
Pasta da Fazenda.
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Diante desse quadro e dessas colocações, o que importa
fãzer, quando se quer analisar e averiguar a idoneidade de
um Ministro, é uma análise muito simples: examinar o seu

Imposto de Renda.

Todas as cogitações se_ fízerani a reSpeito do Mlrí-is-trO
da Fazenda, e ninguém cogitou em analisar o seu Imposto
de Renda, tornado público. Gostaria até de ter tido tempo
para trazer aqui o meu Imposto de Renda deste ano e deixá-lo
com a Mesa do Senado, mas desculpem-me, Srs. Senadores,
não deu tempo. Ele não difere do Imposto de Renda do
ano passado. Nesse período, o Minis-tro da Fãzenda não adquiriu nenhum bem. Aliás, o !vfinistro da Fazenda não adquiriu
nenhum bem nos últimos dez ou quinze anos. Talvez o Ministro da Fazenda tenha hoje apenas uma casa e lotes num bairro
de baixa renda, na periferia da cidade de Belo Horiwnte.
e um apartamento no Rio de Janeiro, comprado com fínancíamento da Caixa Econôrnica Federal, para pagamento em quinz_e _anos, de_1976 a 1991, e com UII_l. ~:>utro empréstimo da
Caixa Econômica Federal em Belo Horizonte, para-pagamento" en:l dez anos, de 1976 a 1986. Com _esses recursos,. e1e
adquiriu o apcirtamento onde mora no Rio-de Janeiro-.Além disso, Srs. Senadores, não tenho outra propriedade.
Não sou dono de empresa, não possuo qualquer participação
societária em qualquer empresa, não tenho um metro quadraComo já furexecutivó, presidente e diretor de empresaSdo de terra, não possuo um só ·pé de café ou uma só cabeça
de eletricidade, então, neste caso,_n~o_poderia, ~gora, aprovar
tarifãs de erieigia eiétriCa; como já fui rriembro do coriselho- - -de boi.
de administração de empresas de siderurgia, não poderia,.
Diante desse quadro e dessa colocação inicial, espero
agora, aprovar os preços- do aço; como já fuí presidente- de
que os Srs. -Senadores me desculpem por esta exposição, eviempresa de mineração do setor privado, não poderia, agora; -dentemente, não vem ao mérito do problema que vamos discutir, aqui. Gostaria de fazer timã. consideração inicial, rápida.
aprovar a exportação de minéiío de ferro do Brasil; e como
já fui servidor_ na área-petroquímica de uma empresa-privada,
Talvez, até, um pouco constrangedora, para esse nobre amnão poderia, agora, tomar decisões _a respeito dos processos
biente do Senado Federal, a respeito de minha viagem aos
de privatiZação da área petrOquímica. Estados Unidos, na última s_emana. A primeira colocação é
Acho que os nobres Srs. Senadores irão compreender
a referência de que eu teria sido acompanhado por um execuque essas sãó questõeS: ou condições totalmente incabíveí~.
tivO da Odebrecht. Referindo~se ao fato .de coincidentemente
haver viajado aos Estados Unidos um amigo particular, Rúbio
Todos nós precisamos trabalhar. Pior é quahdo os executivos
saem do Governo e não precisam ·ar-ránjar êinpie·go di:CtrabaFernal Ferreira e Souza, com o q~al tenho o melhor convívio
lho.
e não abro mao dele. Não apenas por se tratar de pessoa
séria
e respeitável, mas pelos laços que nos unem. Nascemos
D_uv"ido que haja algum brasileiro que tenha assinado
na pequena Cidade de Oliveira, sua mãe foi minha professora,
contratos de obras com empreiteiros num voluirie tal qUe supesua tia me ensinou a declamar poesias, trabalhou comigo na
re o valor total de contratos de obras com empreiteiros que
Samarca Mineração S.A. durante todo tempo em que exerci
o atual Ministro da Fazenda já assinOu no seu paSsado.
a função na presidência da empresa, foi meu secretário partiNo tempo em que o Brasil construía estradas, nós consquando fui Ministro dos Transportes; foi meu Chefe
cular
truímos 50 mil quilômeti-os de estiadas, quando fui diretor
de
Gabinete
no Ministério dos Transportes; é meu afilhado
do DNER._ Só. no_ Estado de Minas Gei"ais, construí 3 mil
de casamento; a famflia de sua esposa tem laços de amizades
quilômetros de estradas. De obras que muitaS vezes são consiprofundos com minha mãe e com minha família em OliVeífã-.
deradas genericamente faraôníCaS, cofio a ponte Rio-Niterói,
E
esse convívio definitivamente não pode ser confundido com
Transamazónica e outras, o atual Ministro da Fazenda presidiu
-o---convívio de um executivo ou de um diretor de empresa
os processos de_ concorrência, de licitação e_·assiitou os conparticular.
tratos.
--- ,_ ---Corno Ministro dos Trailsportes, asSinêi ainda cOntfãto·s
Agora, vejamos a explicação sobre a minha viagem a
na área ferroviária: na área portuária, na área do transporte
Washington e sobre as despesas pagas nos hotéis.
urbano.
Eu trouxe, para deixar na Mesa do Senado_, o decreto
que estipula a concesSãO de di_árias a um Ministro de Estado
No __ setor privado, assinei contratos quando construí o_
quando viaja, também os recibos das _passagens compradas
primeiro mineroduto, que é o maior do mundo e exporta
de ida e volta para os Estados Unidos e uma requisição de
minério de ferro. Tomei parte de várias decisões no campo
travellers cheque do Banco do Brasil, utilizada para cobrir
siderúrgico. Tudo isso fiz de forma clara e transparente, com
parte do cUsto de seis diárias no Valor unitário de 416 dólares;
as minhas funções registradas nas Juntas Comerciais,_ nunca
a out~a parte foi paga com moeda corrente, de acordo com
de forma inconfeSsável e subalterna. Por outro lado, também
as nõrrnas e os decretos que regulamentam as viagens ao
nunca fiquei desempregado e nutlca tive de sustentar-nae finanexterior. EsSas seis diárias totalizaram um va10f ·correSponceiramente-com o apoiO de quaisquer interesses inconfeSsávéis
ou de quaisquer facções políticas.
dente a "2.496 dólares.
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da Fazenda condições de entrar no mérito dessas decisões,
Em Washington, fiquei no Bristol Hotel - não é um
dessas análises, desses julga1_11entos?_ Teria tido ele tempo de
hotel de primeira classe - num apartamento padrão, onde
fazê-lo? É compreensível o fato de _o Ministro da Fazenda
ficaram, também, no mesmo hotel, e no mestnõ-tipo de apartanão ter tido tempo; e s_ó na_ terça-feira, quando voltei dos
mento, hospedados, os assessores que me acompanharam,
Estados Unidos_ foi que soube das notícias_ pelos jornais veicudo Ministério da Fazenda e do Banco Centi'al. A conta do
la_n.do o MinistrO ~Jl_-fazendã a uit)_a_ Operação que beneficiaria
hotel, nos dias em que fiquei lá, .somOu US$1,090.73 dólares.
uína empresa Onde ele já trabalhou no passado. E, quando
Paguei esses· 1.09_Q __dólarcs t:om dez tr~vellers ch,!?que Visa,
o Ministro và.i VerifiCar, a operação_ estava ainda em- análise,
emitidos pelo Banco do Brasil, de n•: 137, 3290, 477, 277,
278, 279, depois séries: 280, 281, 282, 283, 284, 285 e 421.-- não era do conhecimento a de_cisão, ainda, dos Ministros._
E quando o Presidente da República, corno _eu disse,
Esses dez cheques, de 100 dólares cada um, forf).m suplemens.olicitou que o assunto fosse por ele examinado, dad_a a preotados com U$90.73 em dinheiro, para pagar a conta do hotel.
Esses travellers cheque, com as_minhas duas.assinaturas, _eyi- _ cupação de Sua Excelência nes~a área de transparência, de
honestidade, idoneidade eausteridade do seu governo, o Midentemente, estão no Hotel BristoL
nistro ficou aliviado, porque, na verdade, o Presidente passaria
E vou passar, ao· terminar a minha exposição; à ~resi~
a ajudar o Ministro na análise do assunto que provocava tanta
dência do Senado, o recibo do pagamento do Hotel Bnstol,
celeuma
na imprensa.
com estes travellers cheque, para conhecimento dC quem se
Espero que o Sr. Presidente me desculpe se estou me
interessar.
estendendo além do tempo, mas gostaria que S. Ex~ me conceNo retorno, pernoitei em Nova Iorque,_ ficando hospe~
_desse um po11:co J!!~is pª~a terminar-~ e~posição. _
dado no Hotel Plaza. Paguei neste \:lotei, pelo fato de ter
também tomado a refeição, U$8:?4,77. _Na entrada do hotel,
O SR. PRESIDENTE (l:lumberto Lucena)- V. Ex• pode
para garantir o pagam·ento, apresentei o meu cartão American
continuar a sua exposição por mais algum tempo.
Express, de n' 764 240 205 420 05 _;-âA,ui estã ó reéibo com
O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- Esse
o carimbo do Plaza New York Hotel. Na saída, como eu
ainda tinha dinheiro no bolso e não querià voltar com esseS ·-financiamento a·o Peru, ficamos sabendo depois, está relacionado com uma obra decorrente de uma concorrência intefilãdólares para -o Brasil - ficaria esse diõbciro nb bolso dó
cional
que teria se verifíci:t.do há meses. A solicitaçã-o desse
Ministro da Fazenda- paguei, cash, ao Hotel Plaza, a impor~
financiamento foi feita ao Banco do Brasil, dentro de um
tância de U$834,77. Aqui está o recibo do hotel, em meu
ritual regular; o Banco do Brasil examinou a solicitação, consinome.
derou~a adequada, em princípio, e enviou-a à consideração
Se o Presidente_do Senado assim entender válido,_ eu
e aprgvação do Comitê de Financiamento de Exportação.
gostaria de deixar nas suas mãos toda essa documen_tação,
E um detalhe para os nobres Senadores, mas, esse comitê
com todos os recibos dos hotéi"S~--0 cartão de qédito American
é presidido pelo Secretário-Executivo do Ministério-da FazenExpress que garantiu a diãria no Hotel Piaza, as contas do
da; tem como Secretário-Executivo o Secretário-Executivo
Hotel Bristol e o número dos travellers cheqUe cio hotel lá
do Ministé.rio da Indústria e Comérciq; tem COD19 represenem Washington. (Pausa.)
- - tantes o Secretário de Assuntos Internacionais do Ministério
Gostariamos, agofa, de passar â consideraÇãO do probledas Relações Exteriores, o Diretor_da área extema_do Banco
ma que causou uma grande celeuma_na imprensa nacional
do Brasil, o Diretor do Banco Centtal, o Secretário Nacional
recentemente o chamado Empréstirrio Peru, que teria
do Tesouro e o Presidente do IRB. Essa é a composição
sido aprovado pelo Ministro da Fazenda no valor de U$115
do comitê que analisa tod_os os processos de exportação de
milhões. para favorecer a cmpreitcita Odebú:cht. - equipamentos e de serviços pelo Brasil.
Quero dizer aos nobres Senadores que isto é uma pseudo0: Banco do Brasil, ao receber a solicitação do financiaoperação. que não se realizou, que ainda não-fói ·aprovada,
mento do Peru, encaminhou-a ao comitê para o exame dessa
que se encontra em análise.
- solicitação de financiamento. Conio-·se tratava de um emprésE, aquh cabe uma pergunta, - vamos tecer considetimo relevante, 115 milhões de. dólares, que se seguia a um
rações, agora, a respeito do financiamento exte-riOr, as normas
financiamento que havia sido concedido, há pouco tempo,
que presidem essas decisões - antes- de tecer·consiC!erações
num valor três vezes superior - um financiamento ao Irã,
outras : por que as outras operações, aprovadas pelo Comitê
cerca d~ 360 milhões de dólares, também parafinal}c=iarou'inã
de Financiamento Exterior, - um- CO:mitê que é composto
outra empresa construtora brasileira- o SecretáriO Executivo
por representantes __do Ministt!"iíO -das RelãÇões Exteriores 1
do Ministério da Fazenda conSiderou que o assunto deveria
do Ministério da Indústria e Coni.é-rcio e do Ministério da
s_er ?TI_:alisado co_m mais cuidado, e, ao invés de ter uma simples
Fazenda- operações já aprovadas, inclusive recentemente,
dec1sao, encammhou para cada membro do Conselho as explide igual natureza, e às vezes, em alguns casos, de valor muito
cações sobre o financiamento pretendido, para que cada um
superior, atendendo a Qutras. empresas e a o.utros__ exportafizesse sua análise pessoal e desse o seu voto por escrito.
dores, não provocaram tanta celeuma? E, pOr que uma que
Infelizmente, uma dessas correspondências dirigida para
ainda está sob análise, c ainda não sofreu a decisão do Goverum membro do comitê vazou e foi transcrita na primeira reporno, nem sequer do Ministro da Fazenda que não tomou conhetagem de uma revista brasileira sobre o assunto, gerando toda
cimento dela, provoca toda essa celeuma? Eu discorria, aqui,
essa celeuma na imprensa a respeito da questão Peru.
rapidamente, para os nobres Senadores_,__a respeito da tarefa
Os representantes ainda não deram todos os seus votos,
que abracei nos 55 dias de trabalho. Qualquer um entende
o_assunto está_ sob análise e o Ministro da Fazenda é agora
que um Ministro da Fazc;nda, se há CQJ1li.tês, onde não é somen_~
culpado, porque teria inandado dar um empréstimo a uma
te o Ministério da Fazenda que está envolvido, mas__os Mini_s- empresa que est;J. construindo uma obra no Peru, porque partitérios das Relações Exteriores, de Indústria e Comércio, são cipou dessa empresa no passado. Por que essa empi'esa está
comitês tratando d.e uma IOtína de exportação, teria o Ministro
aí no contexto?

,.,_
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No atual Governo, antes de março de 1993, foram examinadas oito projetas de exportação de bens de __capital, aprovadas seis e efctivada uma só.
No caso da exportação de serviços, foram examiri.ados
seis projetas de exportação de serviços, totali~arido "710 milhões .:·..!dólares; foi aprovado só um projetO.. de exportação
de serviço de 359 milhões de aólares, e não foi efetivado
o financiamento seria dado ao Peru para a obra ser feita
nenhum contrato de financiamento.
_ _
por ela.
Durante o período em que exerÇo o Ministério da Fazenda, foram examinados 10 projetes de exportação de bens de
Então, esta é a colocação que gostaria de fazer aos nobres
capital, aprovados seis, num total de 62 milhões de dólares.
Senadores.
e nenhuma efetivado até agora.
Teceremos COhSidcrações sobre a questão, poíque vou
QUanto a exportações de serviços, forãril ·examinadas três
fazer um relato dos. últimos financiamehtos concedidos pelo
·e ·aproVada uma só, no valor de 22,8 mHhões de dólares. ·
governo brasileiro, no governo anterior, nos primeirOs méses
Se agora verificarr!tos o que fõí--a{lrj:!vâdo np Governo·
da admínistr"açãO do Presidente Itamar Franco e o que foi
autorizado no tempo da minha administá:t.ção no Ministério --dó Presidente Itamar Franco, em matéria de e.xportação de
serviços, diremos que, no período que precedeu ã. miriha preda Fazenda.
Mas, quanto ao empréstimo do Peru, volto a dizer: não· sença no Ministério da Fazenda, foi aprovado um fiÕ.anciamento ao Irã no valor de 359,7 milhões de -dólares. E~ho
houve decisão do Governo, não houve interferencia do Minisperíodo em q-ue estou no Ministério da Fazenda,_ foi aprovado'·tro da Fazenda. Pelo contrário, o Ministro da Fa-zenda nem
um financíamCnto ao Paraguai para urna 'fábrica de~ferrosilício;
tinha _conhecimento da tramitação do assunto.
no valor de 22,8 milhões de dólares. "Eà1 outras palavras,
Se o financiamento é canaliZado para uma ·construtora
no Governo Itamar Franco, não se aprovou qualquer finanCiaé porque ela ganhou a concorrência internacional realizada
mento concedido a qualquer país para· obras que seriam execuno Peru: Se uma outra construtora tivesse ganho a concortadas pela Construtora Norberto Odebrecht.
rência lá, essa outra construtora teria sido_ beneficiada por
De qualquer modo, de todos os problemas devemos proesse financiamento. --- curar auferir resultados. Foi bom que tivesse havido uma anáA pr:opósito, gostaria de trazer, para informar ao Senado- lise mais profunda do setor da exportação. O Presidente inFederal, as últimas aprovações ocorridas na exportação de
cumbiu a sua Assessoria Jurídica de fazer uma análise de
bens de capital e de serviços pelo Brasil.
todos os procedimentos relacionados à eXpo"rtação e. depois
Sabem os nobres Senadores que até então a exportação
disso, onde se levou em conta não apenaS o aspecto da impesdecorre de_ uma questão de comércio exterior. Isso, antes,
soalidade, mas, particularmente, o aspecto do atendimento
era exercido pela CACEX e, a partir de 1966, foi criado
rigoroso ao que es_tá preceituado na Constituição Federal,
o FINEX, o qual, em 1991, por uma nova lei, foi substituído
entendeu a Assessoria Jurídica da Presidência da República
pelo PROEX.
sugerir ao Presidente_que encaminhasse aos ministérios envolQualquer país tem estíniul6 à exportação. tOdos Os-países
vidos do setor da exportação uma recomendação para reexame
têni os seus Eximbanks.
da sistemática atual de financiamento aa e-XPortação.
No Brasil, não temos ·um Eximbank. No Brasil, temos
__permita-me, Sr. _Presidente, ler,_aqui a correspondência
um comitê, que é oríentã.do por três MinistériOs- Miriisté:do
dirigida pelo Ministro Chefe da Casa Civil da Pre~idêncía
de Relações Exteriores, MiniStéfiO -de Indústria-- e- Comércio
da,República ao Ministro da Fazenda a respeito do assunto.
e Ministério da Fazenda - e do qual participam o Bailco
do Brasil, o Banco Central, a Secretaria do Tesouro e o IRB.
"Sr. Ministro:
ESse comitê aprova os itens na pauta de exportação de
Por determinação do Excelentíssimo Senhor Presibens de capital e serviços, e- o Banco ·do Brasil, depois de
dente da Repúblíca, encareç·o a V. Ex~ a adoção das
recebida a aprovação do comitê, operacionaliza o firianeíanecessárias providências administrativas no âmbito do
mento e impõe as cOndições sob as quais ele deve se verificar.
Ministério da Fazenda e_ órgãos vinculados, a fim de
Farei a"qui uma ·re!érênclâ breVe soo:re- qllãntos pfojetos
que, no exerc[cio da atribuição que lhe confere o art.
de financiamel"l:tos foram a_provados, a partir da constituição
3' da Lei n°8.187, de 1°de junho de 1991, sejam introdudo PROEX, isto é, a partit de setembro de 1991. Vou decomzidas as alterações cabíveis nas portarias e demais atas
por em três- períodos: os projetas que foram aprovados em
normativos, que hoje disciplinam a concessão de crédisetembro de 1991 até setembro de 1992; os projetas que foram
to ou estímulo financeiro Por parte da União a ente
aprovados no Governo Itamar Franco antes do atual Ministro
de direito público Ou privado, estrangeiro. com o proda Fazenda assumir a sua pasta; e _aqueles aprovados depois
pósito de fomentar a exportação de bens e setviços
que- o atual Ministro está n-a sua pasta.
nacionais, para o fim específico de suprimir a cornpeNo período de setembro de 1991 a setembro de 1992,
tênda deci_sória, terminativa hoje reconhecida ao Comitê de Firlanciamento à ExPortação, submetendo-se
foram examinados 179 projetas de- expOrtação de bens, aproà_ prévia autorização do Senado Federal, na conforvados 116 e efetivados 46, no total de 142 milhões de dólares.
midade do previsto no inciso V do art. 52 da ConstiQuanto a setYiços, fora"rri exã.ininados 26 projefos;totalizando
tuição Federal,as operações externas de natureza finan1 bilhão e 500 milhões de dólares, foram aprovados 12, totaliceira de interesse da União.
zando 439 milhões de dólares, e efetivadas 6 operações, totalizando 118,5 milhões de dólares.
Considerando o propósito do Governo de corrigir
~ e~tabelecer _mec8.nismos ins~itucionais que permitam
Esses são os projetos, e temos a listagetl) de qtda um
assegurar a fiel observância do princípio da impessoaçios_ financiamentos aprovados nO Governo passado.
Essa obra no Peru decorre. de uma concorrência infErnacional ali realizada, onde participaram duas empresas brasileiras: a construtora Odebrecht c a construtora Andrade Gutierrez. As duas empresas fizeram ao Banco do Brasil a mesma
solicit3ção; e, córiio a Odcbrecht ganhou a licitação, o pedido
seria para ela. Se a Outra construtora tivesse ganho a licitação
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lidade n_a gestão do interesse_ público c ainda·a Comp~

tênci'a privativa do Senado Federal para dispor sobre
limites globais e· condições para operações da espécie,
~mpõe-se a imediata elaboração de_exposição,de metiNOS a Ser encaminhada àquela .Casa do CorigTCSso Na-

cional, propondo a fixação de_ critériOs e- normas que
passarão a disciplinar as operações contempladas na
Lei n• 8.187; de 1>' de junho de 1991."
Em outras palavras, a Assessoria Jurídica da Presidênçjad3. RePública Cofendeu ciue ·esses assuntos devem_ ser stibmetiçlçs ~ ,a_u~c:qzaç~C: pr~::ia do Senadq Federal,_ ~a p:mformidadc_ do prevtsto no mcrso V do art. 52 da ConshtU!ção.F~de
ral, com relaç_ã,o à:cOíup'e'téricia d6 SenadO quanto às operações
externas de naturezafinauceira de inléieS_se_ da União.
Em decorrênCia· dessa recomendação do Preside-nte:--da
RepúbliCa, o Mini'stro da Fazenda, eio."da'ta de _ontem, baixou
uma portaria revogando a portaria antCüO~r~ que criou c disciplinou as atribuições da Comissão d_e Firiil.ndamCiltO ao Exteriói, ·e, também ontf:m, _ ehcaminh3.1nos_ a Sua ExcelênCia o
Senho'r Presidente da' Rcpúbliéa ã seguiritC cxpoSii;ãó de motiVOs:·
' ·
·' ·

"~xcel~ntÍs~imo SenhOr_ P~~~iç:l~nte:
Considerando a expedição çla Portari.a do Minis. tério da F:azenda n" 202, de 11. de maio de 1993, que
revogou a Portaria n~ 7, de 12_de janeiro de 1993,
extingl.iído o Comitê de Financiamento às Exportações;
ConsideranQo que o pre,ceitq ronstitucional, ins~r
to_ no art. 52, inciso_ V, cqncemente à cqmpetência
pr:ivativa,qo Senado Federal para autoriza~ operações
de naturc:z;a fjnanceira de _intêresse da União_, a. rnep
'ver .ainda. ca.ret;J.te, de regulamcn~ção, pois não _cJ.eixo.u
"elara a competência do Poder ~~cutivo para esse mister;
ConSiderando ainda que as_operaçõcs.contempladas na Lei n" 8.187, referente ao. Programa de Financiamento de,Exportação- PROEX- r€:aliz~m-s.e.cqm
recursos.or.çamentários dfl Upião, com ente, de direito
públiCo e' privado estrangeirp; · : .
.
Consi}icrando que assiro se inserem elas'riO citadO
.co.mafiQ_o~<;qn,stitucional;
.-. . :-.
,.
Consider~ndo, afinal, qu~. se impõe a criação de
mecanismos inStitucionais _que permitam a fiel observância· do princípio da impe~si:>alidade na gestão do
interesse_ J>iíhlico, assim tenhb a honra, pela presente,
de propor a V. Ex• se digne determinar expedição de
mensageo+ ao Senado Feder(\_l_ para que,_ no exercício
da sua CO{Tlpeténcia privativa,-por ato própriO, regulamente ·aquele inciso consti_tuciçnãl, fiXando; critérios
e normas que passarão a reger, doravante, a.s operações
do Programa de Financianlenfó de Expórtaçõt!s PROEX.
.
Perhlito-me ainda informar a Vossa Excelência
que as operações- já aprovadas ·com base nas normas
anteriores pelo CFE, porém pendCiltcs de assinatura
de contrato, serão subm~tidas ~o Senado Feder:\ll.
Respeitosamente, Ministro da Fazenda."
Srs. Senadores, essas eram as c6ri5iderações·irliciais que
gostaria de trazer ao Plenário do Senado Feder_al, dando,
em princípio-, aS i'nformações iniciais sObre o hiStõl:"1cO da minha
vida, minha participação no setor privado, ao lado das minhas
partiCipações no·setor público, sohre'á minha viagem a Washington, sobre a pscudo-operação Peru, sobre a análise efe1

o
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tuada por Sua Excelência, o Senhor Presidente da República,
a respeito das normas que instru_em c dis,ciplinam o financiamento, ao exterior, de J?cns de capital_e de serviços, levando
ao conhecimento do Senado a decisão do Presidente, que
será encaminhada formalmente ao _S_enado Federal com a
maior brevidade possível.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se
ago·ra ao ·período das interpelações dos Srs. Senadores inscritos, que disporão de cinco _!llinutOs cada um, sendo assegurado
ao M:ini"stro-igual tempo- para a reposta. Para contraditá-lo,
os Srs. ~~nadares poderão u~ar a palavra por dois minutos,
concedend_o-se ao MinistrO igual tempo para a tréplica.
__ _ _ Solicito aos Srs. Senadores inscritoS qUe;- Cãso ·contraditem o Sr. MiniStro: proCU.i-em ·se -fixar apenas no- assurito ·
referente à sua resposta anterior, a fim de que o Regimento
seja rigor2samente cumprido.
_ Concedo a palavra ao -ptiineit'o Senad()r inScrito, por cessãO do nobre Senador Eduardo Suplicy, o Sen-ador Cid Saboia
de Carvalho. V. Ex• dispõe de cinco minutos·.~
O SR. CID SABOÍÁ DE éllVALHO(PMDB -_CE.
Par_a interpelar. Sem revisão do orado[.)_- Sr.Presidente,
Srs. Senadores, Sr. Ministro da Fazenda, -quero ~centuar, antes de elaborar as perguritas, que a Virida de V. Ex"_ é importante para o Seriado. O requeriril.eritO de minha alltOria ganhou
maior eficácia com a oferta C: deli.beração de V. Ex~ no sentido
de c~mparecer a esta Casa. para igual objetívo: '
.
. Escla~eço _ao eminente Min~stro que a? perguntas que
fare.i ,são cm rwm_e da trans·parência que defendo para o Goye~o F~peral. e C?P"t. a _qual n.aturalmente concorda V. Ex~
A imprensa publicoU qi.IC -a aSse_Ss6ra Oo Dr. Wando Bor'ges, Maria da Glória_Tehc;;inl, é cã.-sada coin ó Doutor FernandO· Oimara, que já chefiou o escritório 'da bdebn!tch; em
Brast1ia, e que a"tluihnente é consultor daquela e'mpreiteira.
O senhor tem informaçáo déss_e fato? Qual Qjuízo que V.
~X~ faz des~ indicação~ -c~~o ela tenha" procedência? Como
Y·. Ex~ 7Xplica que decisõ~s. como aS ·toma4as PC lo Comitê
de Fin'anciamento ãs. Exportações. poSsam ser asSessoradas
exatam~nt~ por essa: se'nhoál, Maria da GJória TeiXeira, mulher de um :ex-funcionário da Odebrctch? É importante que
·
·
este tema seja esclarecido:
. A imprensa noticia tanltiém 4 usinas hidrelétricas, de
il}teçesse da Odebrecht, incluídas_n9 plano de açãó do Governo __ Quajs os_ çr:itérios t,~-tilizados para selecionar -eSSas quatro,
entre as seis iqdica,das pelo Ministério do P~anejf!.mento?
Seu curriculum vitae; omite o fato de ter V. Ex• servido
. à Odebrecht. Explicou v. E:x~ êsse detalhe Da su_a explanaçáo
perante o_ Sená.do Federal. PerguntO: sendo a Odebrecht a
e_mpresa principal- o indicad_o_ no currícUlO de: V. Ex~ era
a c;onseqüénci.a acess9riil ~por qUe V. Ex~ preferiu o acessório
"ao pr!_ncip~l? ~Trat~-se qe um detalhe _que me parece impor"
_ .-~- _ · ·
·
tante.
Por fim, Sr. MiniStro, folgq_ ~-m saber que·nã()está consumada _C:~Sa _operação, o que perm-itC--ao Governo a- adoção
. c!e_ medidas_ a9eguadas para evitar que venha __a_ser verdade
q que, no momento, ~ objefc) de uma denúncia e_m termos
·
nacionais.
Eram as perguntas que eu tinha a fazer a V. Ex~
c

O SR. ELISEU RESENDE (Ministro Pa Fazenda)
Muito obng"do, nobre Senador Cid Sabóhl de Carvalho. _Eu
gostaria, inicialmente, de agradecer a V. Ex~ pelo requerimento, iniciai~va Qu_e (ez COm _que eu me pronti"ficasse a vir
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ao Senado Federai para -trázer as -exPlicações-e considerações
que acabo de proferir.
TiVe nõfída da existênCia de uma assessora da Secretaria
Executiva, Maria da Glória, também pela imj)rcnsã..--Verificando, constatei que Maria da Gfõria Rodrigues Teixeira-- é
funcionária _de carreira do- Banco CCótral, Onde trabalhou
na Díret0ri3 da Área Externa. FõC i:cquisitada para prestar
serviços no Min-istério da Fazenda, nesta área, no dia 19 de
dezembro de_91, pelo ex-Ministro Marcílio Marques Moreira,
sendo lotada na Secretaria Exeáiti va,-sob _a_ direçãõ- cte- Luís
Antônro Gonçalve_s, também do Banco CentraL A ce.ssao_pelo
BancO Centrar Ocóáeu ilo dia 03 de .janeiro de 1992, e a
referida assessora assumiu suas novas funções no Ministério
da Fazenda em 04 de janeiro de 1992. Foi nomeadã assessora
do Secretário-Execu_tiyó, para este frabalho, no día 03 de
fevereiro de 1992.
- - - -No momento em que estamos. pela portaria do Ministro
da Fazenda,_cxtinguindo o Comitê de FinanciarrieJjtQ à Exportação, não haverá mais m!cessidã.de da prest3ção de serviços
da referida senhora. Certamente ela será devolvida à sua fonte
de trabalho_ original- Banco Central- de onde foi requisitada pelo Gove·rno anterior. __
Com reliÇ39 .à segunda pergt;Inta de V. EXa, a_s usin?-s hidrelétricas relacionadas no programa de governq _Janç~dC? no 9ia
22-de abril foram abordadas quando respondi a uma pergunta
que me foi dirigida pelo Senador Suplicy na semana passada,
aqui, neste plenário. Escolhemos essas quatro hidrelétricas
pelas razões qqe passo a elencar. O primeiro nio~iv? ·é de
caráter pragmático, económico e financeiro: fistamos as quatro
usinas que podem ficar -p-rontas-ainda nO ()Ovérno_Itaniar
Franco, para que tenhamos o rápido retor-no do capit~l investido. Oútro critérío~ ;:idotado l:eferc-se à necessidade de nova
oferta de energia, para evítar o racionamento quando o sOêrguimeritO da ~conornia re:querCr esse adicion'af dé ofertá.' O
terceiro parâmetro utilizado foi o fato de optarmos_, por questões financeiras~ por uma usina de cada: urna das qUatro empresas de geraçàô hidrelétrica -do Governo Federal. Finalmente,
o último ctitério leva em conta que as usinas escolhidas contemplam ~s difererites regiões do Brasil.
·
- · ··
Assim, a Usina de Xingó, que deve ficar pronta em oUtubro de 1994, atenderá ao Nordeste e está sendo construída
pela Chesf; a Usina de Samuel, na divisa da RondOnia c:bm
o Acre, está Sendo construída pela Eletronorte e atende às
necessidades de suprimento de energia na região Norte do
Brasil; a usina de Corumbá, construída pela- empresa Furnas,
fará o suprimento de energia elé~rica da região: Sud~ste; e
a Usina de Jorge Lacerda, que atende ao Sul,_ está sendo
construída pela Eletrosul, a quarta empresa· de geração de
energia elêirica:no Brasil.
Os critérios· são, ·poitanto·;purameritê téCnlcõ-s~--=e-nipfé
sariaiS e finânceiros. Jamais poderíamos ser conduzidos por
critérios que levassem em-conta esta ou aquela erri.Presa, que
esteja construindo esta ou aquela usina. Se, porventura, na
análise do elenco das usinas hidrelétricas_ em construção no
Brasil, alguém disser ao_ Ministro da Fazenda- que já passou
pelo setor elétrico-- que há uma ·outra usina, um outro projeto, que pode fitar pronto antes dessas quatrO, então, eu me
curvarei e modificarei a programação do Governá. Nenhuma
outra usina ficará conCluída antes dessas quatro. A csquernatização financeira e económica para a sua conclusão está definida, porque parte da implantação de recursos próprios de quatro empresas diferentes. Isto é, na seleção das p-rioridades,
na çoncentração dos recursos, o programa do Governo disse
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à Chesf: concentre os seus esforços para terminar Xingó; disse
à Eletronorte: concentre os seus recursos para terminar Samll;el; disse à Fumas: faça uma c:9ncentração para terminar
-Corumhá; porque Brasília : - tivemos a oportunidade de
descrever aqui - talvez seja o ponto frágil da geração de
suprimento de energia elétrica- no Brasil; e uma instrução
definida para a Eletrosul, a fim de que concentre os seus
_recursos em um projeto, para que fique pronto.
Então_t__essa seleção, nobre Senador, requer priorização
de investimentos, eJic~ência e rápido retorno do capital invest~do.
_
.
A_ terceira pergunta de V, Ex• pren~e-se _ao c_ur~iculum
vitae do Ministro, que tinha acab~QQ ,d~ _ descrever._Tive o
cuidad9,. nobre Senador, de col.oqu as_ funç.ões e.xatamente
como estão registradas, nas Juntas Comercj3is.
· - ·O Ministro registrou-se na Junta Comercial como Presidente. dã Empresa P_etroqUímka do -Brã.sii ·_ aqui está no
currículo; registrOU-se. nas Juntas Çomerci_ais corno membro
e Presidente dos Conselhos das Piferentes empreSaS. EStã. é
a ~az_âo_por que aquí está: Evidentemente- fui claro, e
- .Ç c!aro para toqos os que estão no setor- que essas e~ presas
têm participação socif:tária na Odebrecht, assim como têm
participação societárià. ·tàmbérn de outraS empresas, acion-istas
Qa Oçle_brecht, no ramo petroquímica.
- ·
-"Finalmente, nobre Senador, a última pergunta de V. Ex~:
se não foi consumada a Operação Peru, quais são as medidas
adequadas para que isso venha a ocorrer e quais são o~ cuidados que de_vemos ter,_ dada a celeuma gerada na imprensa,
com relàção ao empréstimo ao Peru.
-se. entendi bem a pergunta de V. Ex\·a minha resposta
_Ç que a coisa agora toma um rumo; é modificada toda a
siste!llática de análise d_esses projetas; o assunto estará sendo
~· e_l'!_caTQi_nhado aq Se_naP:o F~deral para que, se entender válida
a interpretação da Assessorià. Jurídica da Presidência da República de que o assunto é da competência do Senado Federal,
então este baixará r~soluções e regulamentará a matéria, e
b Senado é que vai definir, daqui em diante - se isso for
por ele acatado - quais são os critériOs que presidirão as
~Q!:Q_Vaçóes daqui para a frente, inclusive desse ProjetC?_ Peru,
e "àté mesmo as aprovações relacionadas com projetos e empreendimentos que já foram aprovados pelo Comitê, mas cu-·
-joS contratos ainda não se concretizaram.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lueena)-Nobre Senador Cid Sabóia de _Carvalho, V. Ex~ pretende contraditar q
Ministro?
-

OSR. CID SABOIA DE CARVALHO- Somente, Sr.
_Prli?sidente, para que se esclareça se houve um incidente entre
o Mini~tro depoente e o Ministro Jo~~ Edu~rdo Vieira, exalamente pelas questõeS que lhe são imputadas pela imprensa
brasileira.
O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- Nenhum incidente, nobre Senador Cid Saboia de Carvalho.
Aprove~to a ()portunidade para dizer que tenho encontrado,
por parte do Ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo,
total colaboração, uma contribuição inestimáVel para a consecução do nosso progr~ma de estabilização económica.
É muito afiiil -à nossa tarefa; 00 riiornentO ein que estamos
em cantata com todos os setores industriais e· o comércio-~
que formam os preços, tenho encontrado, por parte do Sena':'
dor José Eduardo, MinistrO da Indústria, do Comércio e do
Turismo, total apoio e colaboração no meu trabalho, que
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é também um trahalho_ de _S~ Ex·'. no sentie\o de alcan_çarmos ___ ___ l"lo finildo ano passado, Sr. Ministro·, V. Exk_foi nomeado
objctivos.
- --- - ----- ---Presidente da Eleti'obrás EnqE.üi.iltó.íSso, dívidas entre as geradoras e grandes empreiteiras, cujos valores variiu3.m de 390
Aproveito a oportUnidade, inclu"Sive_,___Q_~ta hpra, ·para
p1ilhões de d_ólares, de .ac9rdo com os técnicos da Eletrobrás,
agradecer tod~_contrihuição c co,laboraç~o que venho recebendo do Ministro da Indústria. do Comércio c do TurisQlO.
a_ 700 mil~<?~-~-.d~ <fólare.s,_ de acol-põ com ·as empreitdfâs,
vinham sendo negociadas.
O SR. CID SABOIA_llE CAR\:AÜIO- Esto~ satisfeito.
~ Surpreendentemente. durante o curt_o_ período em que
Sr. Presidente..
ocupou tal cargo, consolidou-se a decisão de __ que as dívidas
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Antes de
seriam corrigidas pelo IPC integral de março e abril de 1990,
conceder a palavra-ao próximo interpelante, desejo, mais urna
o' que atendeu ao pleito das empreite"ír3s. em eSficcial, do
vez, lembrar que, ao contraditar o Sr. Ministro; rtão é dado
GrupO Odebred1t; maiOr c·redor das geradoras.
ao Senador, pelo Regimento, fazer nova pergunta~ apenas,
V. Ex• considera que houve jUstiça em remunerar apenas
contraditar a resposta do Sr. Minis,trO a pergtiiltas anteriores.
esse P.assivo financeiro· ao Estado com o IPC integral_ de_ março
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
e.abnl de 1920_,_en_quanto todos os demais passivos. como
V. Ex• tem 5 minutOS~ nobre Sen,ador..
_as.çadewetas de poupança, os cruzados bloqueados e outros,
inclusive a remuneração dos trabalhadores, não tiveram essa
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para interpelar.
_ ,,__
.
correção'?
_
_
Sem revisão do orador.) -Sr. Preslde_nte,. Sr. Ministro da
Já Ministro da Fazenda, _ein sua· viagem aos Estados UniFazenda Eliseu Resende, a partir de 1983, confoi"ine éxpôs
dos, coincidentemente Corrf O-diretor ámigo -mencionado por
aqui, V. Ex• ocupou diversos cargos' iló Gr-upo Odebrecht.
V. Ex~, do Grupo Odebrecht, viajou_ri.os-niesmos vôos,_ este__ve
For Diretor-:.rresiâente da Empresa PetroquímiCa do BraSil,
nos me~rnos hotéis C- na~ nicsm_as_ cidades .. E_nquanto issO,
Presidente do Conselho de AdminiStraÇão da ÇQffipa~hia Pen()_Brasil, s~u Secr:etárJó~Executivo apresentou pár~cer favotroquímica _de_ Camaçari,_ membro .do. -cons_el!lo ·de _Adminisravel à ConCessão _de financiaiTie'ntó no· valor de 115 milhões
tração da Copene, membro- ao- Conselho de Administração
da Salgema, membro do Cons_elho de_ A.dminTStfã.1ão da Ode- - ~e-_-a6Jare~s para a constiuçã? ·de: canais de írrigãçâq no Peru.
brecht Mineração c Metalurgia; e divulga a -impreriSa-·quc -jjã.'íS considerado, segundo _o rela-tório, de artíssimo- risco.
- Novamente a emPresa que sert-a óe"riefiCíài:lã. ·pe-rtence ao
em 1989/90-teíia sido men'lbro_do Conselho-Geral da Adminis'Grupo Odebrecht. V. Ex~ irienci_onou que não teria tido tempo
tração do GrupO Odebrecht. Peço.. que confifme Se -de fato
s_uficiente para examiriár· ésie :cas_o.: Mã.s. ·n&o-_d.is;c!-ltiu com
foi Vice-Prcsidente desse Conselh(). · · ·
"S"~U substituto., o ~ecretário-EX:e.cutivo;-as decisões TffipórtanEm 1990,.ael\lpresa Norbcrto Od~pn!dii; de acordo-cOm
tes"qúc' se·riain to,riiãdas na sua ausência? V. Ex• não_hayia,
as_ conclu_sõe.s do x:elató.r\o.da CoQ1issãQ Parlamentar de Inqué-~m qualquer momento antes d3.- sua_ viageril, d~scutido com
rito que ex·airiiilôU O aSSúntó do Sr. PhVio César'I:~f(aS, pagou
o Ministro ~os~ Eduardo Andrade Vi~Iiá ~Q)?rp· o_ ~mpréstimo
3 milhões e 200 mil dólares à EPC,- erilpn!sa ·-ae 'Pa"ulo César
ao .Pétu? ênj -nephúljl morrlento, o seu amigo tã9 ,próxinio,
Farias, por comissões ·de serviços que,' segundp a_ Polícia Fededire~or-da_Norberto QdeJJrecht, que esteve OOm V. Ex• nos
ral, o MiniStéiTó .Público e.a CotrtiSsãõ'Parlarnentàr de InquéEstados Unidos, mencionou _tal empréstimo-· tão- importiníte
rito referida, de maneira alguma guardam_relação compatível
·-para a Odebrecht? .Nào seda aj:é natural que ele o fizesse.
com aquela quantia. _
.
cumprindo a sua função? _
_ __ _ ___ _. .
__ _
A Polícia Federal está hoje_ inve'Sti_gan9p so_Q_!e os ates
· · 'Fín3lrrieilte~ "C? últ'irhb dia 8 de março, _quando V. EX\
da administraÇão federal que possam significar contrapartida
pela primeira veZ, ·compareceu, cómo- Min"iStro da Fazenda.
aos pagamentos cfetuados. V. Ex•, que esteVe cm uma_situa:ção
ao Senado Federal. av_aliej_ que -o mais importante· era sobreprivilegiada nesse período paracçmlie~er -~os_ fatos: ·poiS pãssbu
tudo conhecer as suas idéias para que a Nação pudesse superar
do Grupo Norberto Odcbrecht para-o Governo, de que forma
os seus probl~mas económicos. Fui até criti~Qq p~l~ imprenpode contribuir pãra esclarecer as dúvidas que pairam. sobre
sa, porque esperavam de mim arguf-lo sobre o sçu passadO.
o caso?
Que atas teCiam justificado a NorbCrto -OdebreCht faZer _ ·~Entretanto, considerei necesSário dar-lhe um crédito de contais pagamentos à EPC, na medidã -Cm _qUe no depoimento --fiariça: A paitir dos fá.tos que vieram a ser revelados pela
imprensa ness_es dois meses, envolvendo vultosas operações
feito pelo Sr. Emílio Odebrecht ficou_i_a_d.úvida, até hoje não
co:rh recurscts- públicos entre o .Governo e o Grúpo Odebrecht,
.
.
esclarecida?
sinto-me no dever de levantar estas questões, Sr. Ministro.
Os pr6prío's'âocurncntos encairrifih-ados pelO sr·. 'Emüio
Odebrecht não comprovaram e.nãó -satisfizeram a questão
· 0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucenà)- Sr. Minis_~
__ , __
.
suscitada.
_
tro; antr;s q:Ue 'V. EX~ re~ç>rjte ·a· palavra. gostáriá de lçr, para
V. Ex~ deixou a Norberto OOeOrecht - ~'sOlicito qUe _-cohhecim_ento do Plenário, o ofíciO que á Presidência recebeu
diga a data precisa em que o fez- pata assumir a Presidência
deV.Ex•.
.····· ······
de Furnas -_solicito. tambÇm,_ que diga a data precisa em
''Sr.
Presidente,
que isso ocorreu. Durante sua gestãci,foi realizada, em abril
Em virtude do noticiário surgido na imprensa sode 1992, uma coilcó"UCncia para a"· tónstrução de lii:thade
bre as operações do Programa de Financiamento às
transmissão, c_uJo resultado foi ~anulidã.âQ:, com uma semana
Exportações - PROEX, analisadas pelo Comitê de
de antecedência, pelo jOrnalistã Jân1o de Freitas, e uma das
Financiamepto_ à Exportação :..;;.. ;;- CPE. venho colocarvencedoras foi a TENENGE;empresa do Grupo Odebrecht.
me à disposição d,esta_Casa para, em qualquer data,
Por ordem do então Ministro da-Infra-EstrUtura, a licitaa ser marcada pela Mesa, a partir de hoje, coDJ.parecer
ção teve que ser anulada.
ao
·plenário do Senado FederaL"
QUais as providênCias que o· eõtãó Presidente. de Fur_na,s
~or_~!J-tO,_ V. Ex~ Veíõ ã_-_e~~á Cãsá para· e-Xpck e- debater
adotou para apurar as responsabilidades dos envolvidos_ na
sobre o P~ograma de FinanCíameritó- àS Exp()rtáçóes ·...:....licitação _e quais são esses resultados?
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PROEX. Qualquer outra· perguntã Ílão relacionada com o_
assunto, fica a_critério_ de V. Ex~ respondcHa ou não de imedia-

to; se preferir, poderá, depois, encaminJ:lar aos Sfmadores
as respostas, por escrito, às indaga~es fora_ do tema que
está inseridO i:to ofício de V. Ex•, que acabo de ler para o
conhecimento do Plenário.
O SR. EUSEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas eu gostaria de esforçar-me
no sentido de ...
O Sr. Jarbas Passal-inho- Sr. P:r;e"sidenie, peço a p~lav~a
para uma questão.d<o.rdem. ,
·
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Sr. Ministro, peço licença a V. E~ para que a Presidência poSsa- cOliteder a palavra ao nobre Senádor J arbas Passarinho para uma
questão de ordem.
Q SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Para uma
questão de ordem. Sem reviSã-o ôo ofador) - Levanto essa
questão de o~dem base~do no,Regi111ento Interno, artigos
404 e 397.
.
Long~ de mim discrepar dà d~c!sãf? q_~e_ V_: -E~~ _acitl?a
de tomar, m;J,S creio que ficaríamós numa posição muito del~ca~
da a partir do momento eni qu~ qtdil ·um d~ nós, Senador.
possa fazer perguntas fora da p3.Utanaquilo a que se compro~
mete o MiniStro de ·Estado quando éonvocado. _E"ná medida
em que V. EX• diz que o _Ministro fica livre p-ar3 re~Ponder
ou não, obriga'-o a responder, pôrque S. Ex~ fica riuniâ posição
moral muito deficiente se não·-o ,fizer. AO pásso que acho
uma violência· praticada pelos colegas s.e. o fizerem,' e, h o
caso, pelo m'eu·n~qre col~g·a :t-ider do l'T, sabeildó _que_ o
ofíció é ·nes·s,e Sentido,. que se vai disC.uJ_ir exa~am~nte o
PROEX, faz~r-perguntã.s que-não tém cabinlento eX:itamente
naquilo que a pauta recomenda: be m.ariêira que eu leVanto
essa questão de ordem a V~ ~x·.LP~cUndç qlle _essa_s questões
não sejam .ertcamihhadas ao Ministro, nã.o. porque eü re-sOlva
poupar o Ministro, mas sim- para impedir futuros problemas
dentro deste plenário, pelo precedente que se le:vanta.
É a questão de ordem, Si. PrCsidente.
_
'
'
'
.
. '
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço. a
palavra pelà ordem, para contraditar.
O SK PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Tein V.
Ex~ a palavra· para·contraditar.
'
· '·

.

-

O SR. EDUARDO SUI'UCY (PT -SP. Para contraditar.
Sem revisão do orador) -Sr. Presidente, por que é que
se levantou a questão relativa ao PRO EX? Porque se tratava
de um empréstimo relativõ a obra de financianiento de irrigação que benefici~ria a empresa,Nor,berto Qd~Qrech,t. Por que
é que se leva~tou o _caso l'forbeJ;tp Odebrecbt? Porque_o Sr.
Ministro Ça F~zenda~ de 1983 a 1989, segu~do a sua palavt:a
- por isso q·ue pedi que esclarecesse com precisão ...::...·mas,
segundo os dados que temos, até 1990, porque foi ein meados
de 90 que assumiu a Presidência de Fumas e deixou o Grupo
Odebrecht, mas até essa datã -o Ministro trabalhou para a
Norberto Odebrecht. Em virtude desse_relacionamento tão
forte do Miriisti-o _com o Sr.-Norberto Odebrecht, toda a Nação·
quer saber o que houve afinal. O que foi qUe levou ao-ilnpeachment, ao afastamento, à reriún:c~á do Presidente Fernando
Collor de Mellb? A Polícia Federal quer saber, exatamente,
quais são os casos que relacionaram o Grupo Norberto Odebrecht _com a EPC, do Sr. Paulo César Farias. Aqui, o Senado
Federal dedicou~se durante mais de um ano a investigar esse
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_.assunto. Anteriormente eu havia solicitado, requeri e não
consegui, que o Sr. Emilio Odebrecht viesse prestar esclarecimentos. Prestou-os à Polícia Federal e são considerados insatisfatórios:· O De_IegadO PiiuiO Lacerda, o representante do
MinisteriO Público, ftalo Fioravante, quer saber das razões
pefas quais esses fato_s ocor.z:era:rri._ O Mini$trQ EJiseu Resende
s::tiu da Odebrecht e foi para Fumas. Fumas gerenciava um
projeto de grande interesse da Odebrecht relativo a -Usina
-de Capanga, em Angola. Furnas, até hoje, assessora egerencia
aquele empreendimento, cujo valor total é da ordem de 1
bilhão e 500 milhões de dólares. NoS últimos 10 anos, vem
sendo realizado algo importante. O Ministro Eliseu Resende
·foi para um lugar estratégico no intereSse da Norberto Odebrecht. Pode ter agido com a maior' corréção, rrias ess·as perguntas, Sr. Presidente, são relevantes no iriteresse da Nação.
Eu tenho a convicção de que n Ministro EliSeu Resende,
ao responder essas perguntas, eStará contribuindo para o interesse _desta Nação.
___ _
O que se eSpera de um Ministro da Faúrida t·Que não
- tenha qualquer dúvida pairando sobre a sua atuação, sobre
· Oseu passado.
O SR. PRESIDENTE (HumberÍo Lucena)_:() Senador
· Jarbas Passarinho levantou questão de ordem com fundamento no.art. 397, item II, do Regimento Interno, que diz, textual~
mente:
"Art. 397 - O Minístio de Estado compareci!rá
perante o Senado:
• • • •' •,. • • n

• •

~-··~·· •

••---'-'• - · - • - • ' - • -

...-~~ç;;-.:1-'; ;,._~-. ;;; :·, ;:-:;;,:;:. ~-- ;,-;-:;; • •

II- quando o solicitar. Inedi3.0te entendimento
com a Mesa, para expor assunto -de relevância de seu
Ministério (Const., art. 50,§ 1')."
Como já.tive opottunídade de ler, o ofício do Sr. Ministro
da Fazenda ao Presidente do Senado é no sentido de esdarecer
todos os aspectos das operãções do Programa de Financia~
menta às Exportações- PROEX.
- - IstO posto, o entendimento da Presidência, ao decidir
a questão de ordem, é no sentido de que, rigorosamente,
do pOnto de vista regimental, o Sr. Ministro só está no dever
dé responder às perguntas relacionadas _com o tema que o
_trouxe ao plenário do Senado. Qualquer outra indagação que
os Srs. Senadores apresentem poderá ser-objeto de resposta
do Sr. Ministro, por escrito, através da Mesa do Senado Fe~
deral., ___ . _
..
E a decísão da questão de ordem. _
CoO.cedo a palavra ao Sr. Ministro.

OSR. ELISEU RESÉNDE (Ministro da Fazenda)- Desc-ulpê-me, Sr. Presidente, se ignoro as normas e as regras
da Casa, mas eu gostaria -~e responder às indagações do nobre
Senador Eduardo ~uplicy
O SR. EDUARDO SUPLlCY ::....: ÁgradeÇo·a atitud~ de .
V. EX'

O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda) -Nobre Senador, já tive oportunidade de responder suas interpelações na semana passada consoante com o que disse na minha
palavra inicial.
Eu nunca fui desempregado, sempre precisei de emprego
e S_empre vivi d-o- meu salário. Eu gostaria de repetir isso
a y_. -~x~, que me fez essa iridagação na semana passada iguaiIll,ente. Org_u;t_~o-me muit9 das minhas participações-no setor
privado e no setor público porque me deram uma vasra e~pe-
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imc_di3tamente.a_anulação da mcsma._lsso é do conhecímento
de V._ Ex", já que se referiu_ ao assunto com esses detalhes.
Quanto_ a outra pergunta, V. Ex•_ disse que d_íyidas de
empreiteiros, variando entre 390 e 700 inifhões de dólares
estariam sendo, por decisão do Presidente dil Elctrobrás, corri~
gidas pelo IPC. Quero i~for~ar a V._Ex" que essas dívidas
foram contraídas até o final do GoverOõ do-Presidente Samey.
E a decisão sobre _esse assunto -ficou de ser tomada ao longo
.do Governo, a partir de 1990. Havia a idéia de se fazer uma,
espécie_de_ assunção das dívidas petas empresa_s_ subsidiárias,:
pela holding Eletrobrás, para que esta pudesse arcar com
esses compromissos mediante a emissão de debêntures. Essas
_d~bêntures s~riam corr_igidas pelo IGPM, mais juros de 12%,
se ·nãO me engano - "talvez V. Ex~ tenha esses dados em
~uas anotações. Achei inadequada a dedsão e tão-IOgo.assumi
a Presidêricia da Eletrobrás, sugeri a Sua Excelência o Sen-hor
Presidente _da_República que constituísse um novo grupo de
trabalho, dtferente daquele que estava dando, anteriormente,
essas diretrizes. Esse_ grupo de trabalho foi constituído pelo
Secretário Executivo do novo Ministro da Fazenda, do novo
Ministro do Planejamento e do novo Ministro de Minas e
O SR. EDUARDO SUPL!CY -J'Ião. eu perguntei. Per-Energia. A opção desse grupo de trabalho- já que o assunto
dãO.
estav~ sob questionamento_- foi encaminhar um expediente
ao Tnbunal de Contas da União, solicitando que ele desse
O SR. ELISEU RESENDE (Minisf{o-da Fazenda}- Eu
a sua palavra a respeito quanto ao índice de correção moncparticipei da organização da Odebrechet para trabalhar em
_tá_ria adequado para o pagamento a essas_ empresas. Portanto,
dois ramos que nada tinham a ver com construção civil, uma
esse pagamento ainda não foi feito, e parece que o grupo
vez que cu tinha participado antes, i1.o Governo, dos setores
de_ trabalho ainda aguarda a manifestação- do Tribunal de
de construção civil, construção de estra,dfi,S e investimentos
COntas da União, que vai dizer qual a forma de correção
em obras civis. Participei em setores novqs de petroquímica
monetária adequada.
e mineração, e aí fiqUei.
.Informa aqui o meu assessor que, na semana passada,
Antes mesmo· de o Presidente Collor assumir a Presio Tnbunal de Contas da União encaminhou expediente dando
dência da República, e o Vice-Presidente Itamar Franco, a
o índice adequado para essa correção monetária.
Vice~Presidência, fui convidado para exercer _as fuoçõçs de
. Quanto à pergunta segulilte de V. Ex•, já- tivemõs_.oportu~
Presidente da Vale do Río Doce e, alternativamente depois,
mdade de fazer considerações sobre ela. V. Ex" insiste nas
num conta to com o Ministro Ozires Sílva, as funções de PresipergUntas sobre o em-préStimo do Peru, que teria sído dirigido
dente de Furnas, A opção por Furnas, Senador Eduardo Suplia Empresa Norberto Odebrecht, à qual estive vinculado no
cy, foi feita pelo Ministro da Infra-Estrutura e não por mim.
passado. Tive oportunidade de dizer aqui que essa operação
Se dependesse da minl:la vontade"- t~lvez e_u tiye_sse preferido
não e~istiu, nãC! está provada, e venho à consideração do
o_setor de mineraçã_o. Essa foi a opção~ e durante esse período,
Plenáno do Senado, inclusive de V._ Ex\- dizer isso. Talvez
até que a Diretoria da _Ele_trobrás, holding do Sistema, fosse
assim V. Ex• possa ter um melhor conheciineilto do assunto.
provida, fiqu_ei aguai-dando as instruções do Miriistro Ozires
Queró dizer, repefírido o"que já disse, que a Cõrlsúutora
Silva para assumir as funções em Furnas, _Mas logo no primeiro
O_debr~cht está presente nesse Processo Peru -:- que ainda
dia, desliguei-me do setor petroquímica, onde atuava, e do
nao f01 provado - porque ela ganhou a concorrêncía lá no
setor de mineração, onde atuava a ·odebr~cht, para tratar
Peru. Não sei porque o Peru optou por urna empresa bi"asileira
de assistência ao Governo, ao Minístro da Infra~Estrutura
e ao Vice-Presidente da República.
_
·_
_ ~ nã_o .l?.~r~ outra empre~a estrangeira que também participou
da 1.IC~taçao. A presença da Odebrecht nesse episódio é uma
No caso_que V. Ex" citou,- relacionado com a_EPC, não
dectsao do Governo peruano.
___ _ _ _ há nenhuma condição para eu contribuir, nobre Senador
Finãlriúillte, V. EX~_ dii ·se -nãO sedil ità_tural que- eu tivesSe
Eduardo Suplicy. Nesse período. a partir do início do Governo
conversado sobre o assunto com o MíniStfó" José Eduardo
Collor, no início das funções do Viçe~P.residente Itannr Frande Andrade Vieira e com o meu secretário. Não conversei.
co, eu já estava dediCado às minhas tar~{as junto ao Mínistro
de,
Aliás, o Ministro também se lamentou comigo Pelo
Ozii"es Silva, e não participei, como ·não teria participado
no meu retorno dos Estado_s Unidos, quando o assun-tO se
antes, porque não participava ãntes de qualquer decisão da
le~a_n_toll: !l:a imprensa, ele não ter tido também nenhum tempo
Organização de ordem superior no campo de atividade da
para um contato corriigo, a fim de tecermos corisideraçõcs
construtora.
sobre o assunto. A primeira vei que conversei Com os Minis~
Refere-se_V. Ex• a uma conCof_rênéia h;:tvida quando eu
tros José Eduardo Vieira de Andrade e Fernando Henrique
exercia a Presidência de Fumas, e que teria sidõ-denUhciada
Cardoso, os três Ministros envolvidos nessa decisão, foi depois
pelo jornalista Jânio de Freitas quanto a possíveis irregulaque_ ch~guei dos Estados Un~dos, quando o assunto já estava
ridades.. O jornalista; J_ânio de _F_reitas teria inclusive publicado
ccmt toda _a ên_f~se e tumu~to na imprensa. __ -_ _
_- o resultado da concorrência previamente. Eu fiquei atento
à publicação do_ resultado. Por ocasião do .at_o da abertura
. o sR.. PRESIDENTE (Humberto Lucen~) ~v. Ex'' deda licitação, quando _se Verificou que os resultados da coQcorrência realmente comprovavam aquela denúncia, determinei
sejam contraditar o Sr. Ministro?
nénda. Hoje, gosto de

d~zcr

que não sou um "chapa branca",

tenho exercício da minha profissão no setor Pfivádo, e lá
se aprende muito porque se tem uma visãO mUito mais prow
funda e completa de todo esse contGxtQ. _Muitas v~zes, _no
serviço público, não estamos em condição çle no~ ªprofundar
devido à generalidade dos assuntos que vêm_ap_noSsó crltepdimento e às nossas decisões; não estamos em cçmdições de
nos aprofundar nas soluções de forma tão competente e tão
exata quanto deve ser feita. Orgulho-me muito. Exerci o_í\4agistério, fui professor, executivo no se.tor_privado em várias
organizações e passei por várias funções no serviço público.
Eu disse que piOr seria se eu fosse··aese(llprcgado, com
empregos não registrados nas juntas comerciaiS C tive$sç_um
bom padrão de vida; ou fosse financiadO por facções políticas
ou por empresas com ra~ões subalternas inÇQ!lf~s_~áv_eis. Quero
deixar claro para V. Ex• essa minha palavra.
Em segundo lugar, não é verdade que fui membro do
Conselho da Direção Geral da Ode_l;:lrechL como· V. Ex~ a fi r~
mou.

-rato

Maio de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR- EDUARDO SUPLICY- Si. Presidente, Sr. Ministro, o que eu disse é que cOiisideraria natural da parte de
um diretor da Norberto Odebrecht, estando junto do Ministro
da Fazenda por trés dias, que ele pelo menos perguntasse
algo a respeito. Quer dizer que ele nada disse em nenhum
momento, nos trés dias, sobre algo que estava sendo objeto
de decisão?
Ao sair do Brasil para o exterior, V~ -Ex• não teria, então,
dialooado
com o seu SecretáriO Executivo, Wando Borges,
0
sobre assunto de tamanha rclcvànciã, segundo divulga a imprensa e apontam os dados do_ Conselho de Financiamento
à Exportação?
Não teria V. Ex~ conhecimento dos fatos? Como o substituto imediato de V. Ex~ tem uma ação de tanta relevância,
apressando a decisão, sem consultar o MinistrO da Fazenda?
Finalmente, não seria natural que V. Ex•, tendo convivido
por 8 an-os coni o Grupo NOrberto Odcbrecht, pelo menos
dissesse da sua apreciação sobre o episódio da contribuição
de 3 milhões c 200 mil dólares, não explicados satisfatoriamente até hoje, para a empresa do Sr. Paulo César Farias?
São questões éticaS da maior relevância, e espero que o Ministro da Fazenda tenha uma atitude a mais severa possível com
respeito a práticas -que, iílfelizmentC, -iilfclicíüuaffi o BrasiL
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) tro, V .. Ex• deseja contraditar?
-

Sr. Minis--

O SR. ELISEU RESENDE (Mínístro da Fazenda)- Gostaria apenas de acrescentar, ilustre Presidente, nobres Senadores, que V. Ex~ pode ficar tranqüilo com relação ao exercício
dessa prática. Não abro mão dela. Talvez alguma coisa que
V. Exa possa considerar natural não o seja para mírri. Já disse,
nesta Casa, que o meu cohvfvio cóm csSà pessoa:tJáâa tem
a ver com sua presença em qualquer empresa e dele não
abro mão. As nossas conve-rsas não se referem a assuntos
de interesses outros que não sejam aqueles de um convívio
muito familiar, amigo e muito contributivo. Volto a repetir
a V. Ex•: o que parece natural para V. Ex• nessas refefênclas
ou insinuações não o é pa-ra mífn. -Jamais v-iãjaria com o dirctor de uma empresa. Viajei
com um afilhado de casamento e um amigo de infâncfa.
Gostaria apenas de acrescentar -V. Ex' fei referência
por que não conversei com o Secretário-Executív~ _- que
o Secretário-Executivo coloca à minha frente uma decisão
sobre o assunto que estou vendo pela primeira Vez, assinada
uma ata pelo Secretário-Ex_ccutivO do CFE do ~ini~tério da
Indústria e Comércio, Sr. Antônío dos Santos Maciel Neto.
Na última decisão do assunto da Comissão a respeito
do financiamento ao Peru e do pfújeto de iriigação, S. s~
colocou que essa operação está cm pauta e que o CFE decidiu
conferir-lhe prioridade no que se refere ao direcionamento
dos recursos do PRO EX. Essa C uma ata assinada pelo Secretário-Executívo do PRO EX, pertencente ao Ministério da Indústria e Comércio.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Antes de
conceder a palavra ao novo interpelante, lembraria aos Srs.
Senadores que há 20 Srs. Senadores inscritos~
Portanto, eu pediria que agilizássemos o andamento dos
trabalhos, de tal sorte que cada um procurasse ser o mais
ohjetivo possível na colocação das suas perguntas ao Sr. Ministro.
Concedo a palavra ao nobre Senador NcY-MaranhãO~
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O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Para interpelar.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente 1 sr~s e_Srs Senadores, Sr. Ministro Eliseu Resende, fiquei deveras satiSfeito e
acredito que também toda a Casa, porque_, conforme. o seu
relatório, Sr. Ministro, a Pasta de V. Ex' .e. o Governo estão
prestigiando o Senado, pois o Executivo enviou ao Congresso
projeto de lei, segundo o qual o Senado irá decidir a respeito
de empréstimo a outros países.
Antes de formular minha pergunta, faço questão de ressaltar que isto é de fundamental importância~ Como sabe
V. Ex\ o art. 52 da ConstituiÇão Federal preceitua a competência privativa do Senado Federal. O inciso V desse artigo
diz:
"V - autorizar operações externas_ de natureza
financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios."
O inciso VII diz que compete privativamente-aO Senado:
"VII - dispor sobre limites globa~s _e COJ!di_Ç~es
para as operações_ de crédito externo e interno da
União, dos Estados, do Distrito Federal e cfos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas
pelo Poder Público federaL"

-Em

-fUnçã-o deSses mandamentos constitucionais, O Se~a
do, por-resolução, disciplinou a matéria de maneira cristalina,
c"omb V. Ex~, em parte, já reconheceu.
Este humilde Senador de Pernambuco teye a honra .de
ser o autor do Projeto dC-Resoluçao !1~ (,56/$~,t.ran~formado
na Resolução n" 58/89 e hoje a Resolução n~.3P/92, que disciplinou essa matéria tão_ielevante para as.finanças públicas.do
País.
Feitas essas considerações, quero declarar que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional enganqu V. Ex~. rio_ meu
entender, com o Parecer CDF n~ 938/92, de 6-8-92, quando
emitiu um parecer encomendado, totalmente injurídica -e inconstituêional.
O referido parecer, datado de 6~-92~- portantó~ ántes
-a:e o-Ministro ~ssumir a Pasta da fazenda~ dizia que 9 aludido
financiarnéntO-não dependia de prévia autorizaç-ão do Senado
Federal, tendo em vista as operações de financiamento, as
expOI:tações de bens e serviços nacionaís, abrangidos_ pela Lei
n" 8.187/91; já tinha Suas-condições financeiras previamente
aprovadas na forma da Resolução nl' 1.844, do Conselho Monetário Nacional, alterada pela Resolução n~ 1.905/92, passando por cima do Senado Federal.
_
Com esse pequeno exemplo, que vem abalando a Naç~o,
acredito firmemente que um dos principais obstáculos à viabilização de uma eficiente- e correta administr:_aç-ão de recursos
públicos seja o acompanhamento e a avaliação permanente
por parte do Congresso_Nacional nas ações da tecnocracia.
Veja, Sr. Ministro, que um mero parecer, talvez de enco--menda, levou o Ministério da Fazenda a passar por cima do
Senado FederaL Antes de fazer indagações, quero assinalar
que o Senado Federal entende co_mo operaç-ão toda e qualquer
obrigação decorrente .de financiamentos ou empréstimos mediante celebração de contratos, emissão e aceite de títulos,
com concessão de quaisquer _garantias q1,1e repre_sentem compromisso assumido com credores situados no País e no exterior
(art. 1"', § 1", da Resolução n'' 96).
Assim, iridago de V. Ex• o nome do Procurador-Geral
da Fazcncia Nacional, bem como a informação sobre se o
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atual Procurador é o mesmo que :assinou o parecer do financiamento em questão.
O Ministério da Fazenda já fez alguma consulta ao Senado
Federal sobre a necessidade ou não de sua aprovação? Com
relação a essa pergunta, V. Ex~ já esclareceu que irá solicitar
ao Senado Federal as informações e a autoiiz3Ção.
Por último, Sr. Ministro, quais os-ganhos políticos e financeiros do Brasil nesse empréstimo de 115 milhões de dólares

ao Peru? Qual a situação desse país, considerado de risco,
com o Banc-o Central? E, finalmente, por que não investir
esses 115 milhões de dólares_ no Nordeste?

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
O SR. ELJSEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- Muito obrigado, nobre Senador.
Já tivemoS a oportunidade de tecer considerações a re_speito de uma das perguntas de V, Ex•, quando a Asse~so~~
Jurídica da Presidência da República entendeu que, pelo mctso
VI do art. 52- da Coilstituição Fede_ral, esse assunto, relacionado com créditos externos e operações externas de natureza
financeira de interesse da União, deve ser submetido ao Senado.
Daí a razão- por QUe foi apresentada ao_Seriad~ __uma exposição de motivos: para que esse assun~o possa,_~_gora, â luz
da Constituição Federal, ser analisado Pt:}o Senado Federal.
O atual Procurador-Geral da Fazenda, -Dr. Edgar Proença, está nas suas funções desde 1~ de março: d_este ano. Portanto, não é o mesrilo Procurador que teria tratado _do_ assunto
anteriormente.
Quanto à pergunta telativa ao risco desse financiamento
ao Peru, como já dissemos, essas considerações esta yam__ sendo
analisadas pelo Comitê. Pelos critérios estabelecidos pelo Comitê para a operaçãO; o Peru comprometer-se-ia a pagar ao
Brasil doravante, todos os débitos devidos por financiame~tos
anteri~res já concedidos. Estãvam, assirii, o Bãncó do Brasil
e o Banco Central, nurriã atitude de convencimento de que,
com essas condições irripOstas no contrato, o risco seria absorvido. Evidentemente, como o assunto ainda não tinha sido
aprovado pelo Comitê, a análise mais profunda_ do Banco
Central e do Banco: do Brasil com relação ao risco do empréstimo ao Peru não havia sido feita.
Quanto à destinação desses recursos para outras aplicações, realmente o Tes.ouro Nacional tem uma parcela ~pro
vada no Orçamento deste ano de_ equalização para o estímulo
à exportação. É_ uma parcela que inclui recursos do Tesouro
Nacional- que estamos reduzindo ao mínimo de 200 milhões
de dólares ___;e mais outros recursos que são reaplicados pelo
próprio Proex, decorrentes_de pagamentos_ de finandamentos
anteriores. Em última análise, o fundo que financia o Proex
é a própria rotatividade dos recursos de financiamento. O
Proex financiou no" passado, vem recebendo os pagamentos
dos finandanientos feitoS e t'eaplica-os em novos pagamentos,
dentro da legislação_ sobre o assunto. Ç> Tesouro Nacional
aplica apenas uma parcela do orçamento aprovado pelo Congresso Nacional.
_ _
É a minha resposta, Senador Ney Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luce,na)- V. Ex• deseja contraditar, Senador Ney Maranhã9?
O SR. NEY MARANHÃO -Sr. Presidente, .Sr.ft!inistro,
estou satisfeitO com a resposta e gostaria apenas de registar"
o meu desejo de que a História se repita: há 39 anos, no
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Governo de um Presidente mineiro, Juscelino Kubitschek,
tivemos no Ministério da Fazenda um dentista, José Maria
Alkffiin na minha opinião, o melhor ministro que já passou
por aq~ela Pasta. Agora, V. Ex~, um engen~eiro, o~up~ o
Ministério da Fazenda, no gove~o de ~m_ Prestdente mH_l~ITO.
Trinta e nove anos depois, a História repete-se, e deseJO a
V. Ex~ o mesino êxito de José Maria Alkmin.
O SR. ELIZEURESENDE (Ministro da Fazenda)- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao Senador Gilberto Miranda. Antes_ de S. Ex• ocupar a tribuna, convido o Sr. Ministro Eliseu Resende para,
se assim o desejar, tomar asse_nto à mesa ao lado direito da
Presidência.
Concedo a palavra ao Senador Gilberto Miranda por cin_co minutos_
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM. Para
interpelar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr:_s.
Senadores, Sr. Ministro Eliseu Resende. antes da formulaçao
das perguntas ao Sr. Ministro Eliseu Rese~de, tendo e~_vista
a impOrtânCia do mo~e11:to .político qu~ _v_tve1~1~~' p~rece-m~
indispensável que seJam fettas algumas constderaçoes preliminares.
Como todos sabem nesta Casa, tenho pautado minha
atuação, desde que aqui cheguei há cinco meses, por críticas
até mesmo ácidas ao Governo Itamar Franco~
Relembro a esta Casa que na oportunidade em que o
Sr. Ministro. aqui esteve, em 9 de março último, fui o único
Seitador que formulou perg_~.mta acerca da ques~ão _da c~nccs
são de financiamentOs pefo Governo para a exportaçao de
-·serviços, levantando o problema que envolvia ~mpr~stim?
à República da Argentina para a construção da Usma Htdreletrica de Píchi Picún Leufú.
Naquele caso. denunciei a ·ação do país viZinho ao deixar
de adquirir equipamentos da indústria brasileira. enquan~o
o Brasil, cumprindo rigorosamente as cláusulas contratu?ts,
comprou os equipamentos da Argentina destinados à l)sma
de Miranda, em Minas Gerais: Em face do procedimento das autoridades argentinas e
buscando preservar o interesse nacional, apresentei, em 15
de abril próximo passado, requerimentos de inforn1:ações endereçados aos Srs. MinistrO da Fazenda e Ministro das _Rei~- _
ções Exteriores, para que esclarecessem sobre a contrataçao
de crédito complementar solicitado para ultimação das obras
civis de Pichi Picún Leufú e as medidas que se_riam adotadas
em prol da defesa de interesse do nosso País.
Os requerimentos em questão tomaram os números 357
e 358, respectivamente e, pouco tempo após, esclareceu-me
o Sr. Ministro Eliseu Resende, informalmente, que em nenhum momento foram repassados os 90 milhões de dólares
correspondentes ao financiamento complementar. ressaltando
que as obra~ civis. no caso, também estavam a cargo-da CBPO,
do Grupo Norberto Odebrecht.
.
. .
Cabe observar. ademais, que em apenas 74 dtas no ~mts~
tério, o Ministro Paulo Haddad aprovou a operação de fmanciamento ao Irã de aproximadamente três vezes o valor da
pseudo-operação que gerou a presente polêmica.
-Para a construção da usi_na Hidroelétrica de Karum __ II~.
a cargo da Coltstrutora Andrade Gutierrez-:--- .q~e por comct-dência é de Minas Gerais, terra natal do Mmtstro Haddad
.....:. • foi concedido financiamento correspondente a 85% de
359 milhões e 700 mil dólares.

Maio de 1993

DIÁRIO DO Cà!:<GRESSO NACIONAL (Seçao IIj

No caso, nem a imprensa nem os partldos políticos e
muito menos os "pre'sidenciáveis" e os candidatos já em campanha eleitoral para a Presidência da República pronunciaram-se com críticas tão fortes. Nenhuma voz se levantou para
colocar em-dúvida a lisura e a legalidade da operação.
Que razões os levaram a calar e a admitir, sem qualquer
restrição, a realização de uma operaç-ão de crédito tão vultosa.
ou seja. que autorizou a-saída de 305 milhões e 700 mil dólares

para o Irã, uma vez que 15% do custo do projeto fica sob
a responsabilidade do empreendedor?
O que se percebe nitidamente no caso" cm questão em
que se pretende envolver o atual Ministro da Fazenda é a
conduta antipatriótica de certos partido~ e determinados políti~
cos que pretendem tirar proveito eleitoral a qualquer custo,
ainda que mediante infundadas e mentirosas suspeitas.
Evidencia-se a toda prova a intenção de desestabilizar
a área económica do Governo, que, provavelmente, deve estar
contrariando interesses inconfessáveis de muitos.
Na realidade, segundo informações que obtive, dignas
de crédito, o único fínanCi3mcnto concedido na gestão do
Ministro Eliseu foi de 22 milhões e
mil dólares, destinados
à Ferro Ligas, para implantação de usina de produção de
liga à base de manganês no Paraguai.
Srs. Senadores, como -de resto já saliefnei, em muitos
casos tenho sido um crítico das ações do Governo, -quando
entendo que o caminho tomado não é o mais apropriado.
Agora, entretanto, não se trata de um assunto_ para dividir
Governo c Oposição. Trata-se, senho"res, -de··-ser a favor ou
contra a crise, a favor ou contra o País.
Sou um Senador que deseja ver nosso País crescer e prosperar. Desejo, como todos nesta Casa, acredito eu, afugentar
a crise e não alimentá-la. Pois, Srs. Senadores, alimentar a
crise é correr o risco de ver o País por ela devorado.
E é com esse espírito que desejo tratar do ·assunto que
traz o Ministro Eliseu Resende a esta Casa. O País não_s_uporta
mais a dança frt!"nética na cadeira responsável pelo comando
da política económica. Chega de levar à fogudri~ Uffi ap~)s
o outro, nosso Ministro da Fazenda. Toda economia corre
o risco -de um incêndio que, ao contrário dü que pensam
alguns que ainda tomam a política pela religião, nada terá
de purificador, mas de destruidor.
Senhores. a competição mundial no st!"tor de serviços implica. nos dias de hoje, necessariament~. o oferecimento de
financiamentos. Sem· tais finãriciumentrJs-n!.!nhuma empres-a
de nenhum país se qualifica para panicipar desse mercado
altamente competitivo a nível internacional.
Se, apesar dos beneficias que recebe .o País com o Proex.
há críticas ao seu desempenho. mude-se o Procx. Se há críticas
ao Comit~ dt.! Financiamento à ExporwçãO. mude-se o Comitê. Mas não se mude o Ministro, a pretexto de jOgarmos
fora a água do banho da criança, se é que se trata disso,
jogue-se fora a água, mas_ não a criança. Não assino_embaixo
de sua poHtica económica, Sr. Ministro.
V. Ex-· terá em mim, nc:;.tt.! plt.!nário. um comhat0nte feáç-nho de todas as teses esposadas pelo seu Ministério que- firam
meus princípios ou a visáo que tenho do nosso País. Mas
terá em mim, sempre que for o caso. _um adversário leal,
construtivo. Desejo ver nosso Pai~ Superar a ct'ise.~Para L'Ssa
tarda, Sr. Ministro. conte comigo.
Por fim, dest!"jo fazer um apdo ao Prl!"~identl! Ja República. E preciso- que nosso Presidente_ deixe seu Ministério
trabalhar. Chega de crise, Senhor Presidente. Chegã de crise.
Sr. Ministro. Chega de crise, Srs. Senadores.

s-oo

Quinta-feíra 13

433i

Pergunto a V. Ex", Sr. Ministro: pretende V. Ex~, junto
com o Ministro das Relações Exteriores, cobrar do Governo
argentino o cumprimento do acordo bilateral para que a indústria brasileira forneça 180 milhões de dólares de créditos destinados a turbinas, já aprovado pelo Proex_ há mais de um
ano, como contrapartida dos financiamentos já concedidos
à Argentina, de 209 milhões e 500 mil dólares, para Pichi
Picúh"I..:eufú, e antes de qualquer fió.aiiCía'mento cOniplementar, ou seja, de 90 milhões de dólares? V. Ex4 se compromete
com esta Casa a não liberar essa verba enquanto o governo
argentino não tomar a decisão de resolver o problema pendente da indústria nacional para o financiamento de 180 milhões de dólares?
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Com a palavra o Sr. Ministro.
O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- Muito obrigado, nobre Senador Gilberto Miranda. Ficamos atentos às palavras de V. Ex\ particularmente no que se refere
ao financiamento à Argentina. Levando em conta as colocações de V. Ex\ informo que trataremos disso junt3merite
com o Ministério das Relações Exteriores, ~ma ve~ que ~~se
financiamento foi concedido já no passado, a fim de que o
que está acertado entre os dois países seja realmente cumprido, ou seja, para que haja a contrapartida argentina no
que diz respeito à nossa exportação de 180 milhões de dólares
de equipamentos.
Quanto à solicitação _do empréstimo adicional de 90 milfi(kS de- dólares. gostaria de dizer a V. Ex" que o assunto
foi encaminhado ao Ministério da Fazenda pelo Ministério
das Relações Exteriores. no mes de março, em aviso, para
análise da possihitidade de atendimento, pelo Proex, via aditivo de financiamento do Banco Central, do governo argentino,
para esse efeito. O assunto chegou ao Ministério da Fazenda
em março de 1993_, _m_as_ainda_está sob análise do Banco Central. Teremos todo cuidado na avaliação desse assunto, para
que não haja, realmente, conforme informa e registra V. Ex',
qualquer possibilidade de concessão desse aditivo de financia~
menta se. pelo menos. a contrapartida argentina não tiver
sido cumprida.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra o Sr. Senador para a réplica.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Ministro, caso o
Governo argentinO não venha a _cumprir os pralos normais
estipulados pelo contrato, peço a V. Ex-' que tome_ providências
para que se.ia cancelado o contrato que a Pescarmona- um
grupo argentino - tem para o fornecimento de 150 milhões
de dólares em turbinas para a Usina Hidrelétrica de Miranda,
no __E_~l:ado de Mina~ Gçrais . .TendO em vista que até o momento o Governo argentino não apresentou a carta de finan~
ciamcnto, proponho que seja providenciado, conseqüentemente, o cancelamento desse contrato, assinado junto ao Governo bra:-.ileiro s_l!m concorrência púhlica, dando, assim, à
indústria nacional. a possihilidadt.! de vir a fornecer esses equipamentos, já que a Usina está cm fase de construção, praticamenti.! com cinqücnta por cento de suas obras.
O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- Ficaremos.atentos às considerações de V. Ex•, Sr. Senador. A
Usina de Miranda. construída pda Ct.!mig. em Minas Gerais,
realmente depende de financiamento argentino. Teremos o
cuidado_ de verificar que qualquer outro aditivo de .financiamento 4Ue venha a ser analisado pelo BrasiL para contemplar
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a exportação de serviços para a Argentina,-se faça em contrapartida ao cumprímerito- das suas-obrigações para ·com o Brasil.

O SR. GILBERTO MIRANDA - Muito obrigado pela
sua presença no Senado. Espero que a impren~ dê_ paz a
V. Ex• e ao País.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao Senador Esperidião Amiri.
--- -----V. E~ dispõe de_ 5 minutos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS- SC. Para interpelar.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Sr. Ministro Eliseu Resende, desejo fazer aqui três comentários e, posteriormente. uma sugestão. Primeiro, qUero repetir ponderações que aqui desenvolvi~ enriqueCidas por um
grande número de ilustres Senadores na tarde de ontem. S.
Ex~' nos informavam, -com taiS ponderações, sobre a necessidade, enfim, a conveniênCia da presença de V. Ex~ nesta Casa,
hoje, uma sernapa depois de aqui ter estado, ser precedida
do _anúncio de uma decisão da autoridade a quem incumbe
a nomeação, a manutenção e a destituição de ministros, o
Presidente da República. E com á. mesma clareza com que
isso aqui foi colocado. em tom de reclamo, ontem, desejo,
pelo menos_-em_ meu nome, tenho certeza que em nome daqueles nossos pares que concordaram com a nossa reflexão, registrar que tal anúncio veio a calhar, antecedendo esta sessão.
sem reVisão do orador.) -

Não me cabe analisar o mérito da decisão do Presidente.
Cabe-me, sim, co-mo Parlamentar, e, circunstancialmente, cOmo Presidente de um Partido político, o PPR, registrar que
tal decisão era ímprescindível para que esta sessão fosse produtiva.
Segundo, vou fazer duas reflexões de natureza política,
e assumo por elas inteira responsabilidade. Considerei, até
certo -ponto, agressiva a colocação ct,e V. Ex~ - felizmente
não me alcançou - de que, ao longo de sua vida, não viveu
às expensas de uma agremiação político-partidária, isto" até
pode ter alcançado outros viajantes, a mim, não. Digo isso
na condição de presidente de um Partido. Não vivi e- nãó
pretendo viver às expensas de uma agremiação político-partidáriã.. Mas achei que o Ministro pode ter espicaçado o sentimento de alguém dizendo isso.
A terceira colocação - a segunda de natureza política
- é que quero repetir o que aqui disse quando da sua primeira
estada nesta Casa. O PPR guarda anior pelo Brasil e o desejo
de que o plano do Governo dê certo. O presidente de honra
do meu Partido conferiu até um prazo largo, 60 dias, fora
o mês, prorrogado, a pedido do Líder do Governo, para que
esse plano se implementasse. Esse é um prazo equivalente
a dois CDBs. portanto, -relativamente longo para a -situação
atual, mas, por outro lado se coloca numa posição de independência, por não participar do Ministério. Ele já aleitou, na
oportunidade da sua nomeação - e eu desejo repetir isso
aqui- que V. Ex', dentro do Governo, participando da base
do Governo, seriam notórias as opiniões Contrárias a Sui nomeação. Essas mesmas opiniões contrárias regurgitaram e ·se
animaram quando a situação do Ministro da Fã:zenda "balançou", usando uma expressão popular. Mas, fique tranqüilo,
pois com a maior sinceridade, dedicação e aplicação V. Er
será apoiado por todos. E nós -que estamos um pouco mais
à distância continuaremos torcerido para ciue o Plano que
- -- anunciou tenha êxito.
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Achei que era do meu dever, em nome da sinceridade
que deve existir na vida pública, fazer essas duas observações
subjetivas e de minha inteira responsabilidade~
Finalmente, entendo que essa questão do Proex - e
isso foi objeto de uma rápida análise, hoje, numa reunião
de Líderes, sob a presidência do Senador Humberto Lucena
- , principalmente pelo estupor que suscita juntó à sociedãde
brasileira -nós, finançiando Q1Jtxos_? Esse assuntO deve -mer e-.
cer- um tratamento mais político, no seittido ve_rdadeiro da
Palavra, do que as notas que V. Ex~ aqui trouxe.
Entendo assim e julgo que esse também é o_ pensamento
do Presidente da República. Pelo que se sabe, o Executivo
vive um momento de recessão, de falta de recursos para investimentos, e por esse motivo n~o deve artQstar _ este encargo
sozinho. Deve acoplá-lo às incumbências do_ Senado Federal,
mesmo que não sejam as estritamente previstas no art. 52
.da Constituição Federal, por uma questão de divisão de encargos e de responsabilidade.
Nesse_sentido, consulto V. Ex• sobre a possibilidade de,
junto à ComissãO -de Assuntos Económicos do Senado, diriamizarmos-esses estudos. Esta é a minha sugestão-consulta.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sr. Ministro, V. Ex• tem a palavra.
O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- Muito obrigado, nobre Senador Esperidião Amin. Conhecendo
como conheço V~ Ex~ há tanto tempo, cada vez mais V. Ex•
conquista o meu respeito e a minha admiração pelas suas
reflexões e os seus comentários~_
Nesse sentido, ficamos de certa forma regozijados pela,
praticamente, anuência ou concordância de V. Ex' com a
decisão do Presidente da República de compartilhar com o
Senado Federal a responsabilidade das decisões sobre os p.nanciainehtos àS eXportações dos bens de capital do Brasil.
De qu_alqu_er forma, é importante registi3r qUe, não apenas essas responsabilidades devem ser divididas sob o aspecto
político, mas também é importante nesta hora fazer-se urria
reflexão a respeito dos recursos que são utilizados para esses
financiamentos, quando se coloca a grande indagação: por
que o Brasil, com todãs essas dificuldades, no momento em
_ que parte para um programa de estabilização económica, cOm
um rigoroso ajuste fiscal, vai financiar investimentos no-·eife-rior, se isso é colocado em detrimento do atendimento de
programas sociais e de investimentos em sua· infra-estrutura?
Sr. Senador, esses recursos que serão utilizados no Programa de Financiamento à Exportação, anteriormente executado pela Cacex, depois pelo Finex, somam um gran_de volume
e estão retornando ao Governo brasileiro sob a forma de
pagamento das amortizações de empréstimos anteriormente
concedidos. E os recursos que seriam utilizados para os novos
- finãnciarnentos viriam da rOtatividade desses_ empréstiffios.
Trata-se de um fundo rotativo. Utilizam-se recursos de pagamentos~ feitos pelos tomadores -anteriores e, de acordo cõm
a legislação, esses recursos são reaplicados em novos financiamentos. .
- _
Realmente, a análise, tem de ser feita de uma forma
muito profunda, razão por qtl"e o Ministério das Relações
Exteriores tem uma participaçáo iniportanfe neSse -processo.O Ministério de Indústria e Comércio avalia a capacidade
de exportar da indústria nac!on31, quais os itens adequadOs
para a exportação de bens e servíços no Brasil, etc. Por outro
lado, o Ministério das Relações Exteriores faz uma análise
política de relações exteriores, de comércio exterior, para
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avaliar riscos e, também, as atuações de ordem política externa

que o Brasif deve seguir paTa a -concessão ·deSses financiamentos.
Além disso, também analisamos o fato de que ülna parte
dos recursos provenie-ntes do Tesouro NaciOnal venha ã. ser
submetida ao Congresso Nacional em LeJ Ofçariteil{á-fia. · ·
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - !\este ano, âe cerca de
doiS bilhõeS e rodo de dólares. _
-O SR. ELISEU RESENDE- No orçamento, só de recursos do Tesouro Nacional, salvo melhor juízo, há uma dotação
pouco superior a US$300 milhões. Mas; no nosso programa
de ajuste fiscitl, reduzimos essa importância pa-ra US$200 milhões a fim de restringir os gastos do Tescuro:
Agradeço as ponderações de V. EX'', com as quais fíquei
Presidente da
feliz. Transmitirei a Sua Excflencia, 6
República, a forma com que V. Ex•, em prindpio, ccrinpãrtílha
com a decisão do Governo em dividir responsabilidades com
o Legislativo, particularmente com o Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Senador Espcridião Amin, V. Ex" deseja conrradii8r?--v.: EX~
tem dois minutos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN _,A propósitc) exatamente
desse último tema, devo dizer, devo repetir perante a Casa
e perante V. Ex-' que o Senado Federal amadureceu muito
em função das atribuições que a Constituição lhe conferiu,
por exemplo, no cartrpn da dívida externa. E o fato de inadirnplências virem a sobrecarregar, sob a forma de _redução de
crédito ou _sob a forma de d_é_bito, o Tesouro na "relação de
troca decorrente da _execução do Procx, creio que tornaria
prudente, repito. o estabelecimento de um consenso na regulamentação desta questão.
Em síntese, sobre os outros aspectos da. sua vinda ao
Senado, não tenho nenhuma indagação a formular. Mas tenho
certeza de que, com a decisão que o Governo tomou hoje
no campo político no" toCante ao Ministro da Fazenda, a Sólida
base parlamentar do Governo haverá de diluir dúvidas que
eventualmentt~ fiquem PendentCs.
Muito obrigado.

·sennor-

O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- Muito obrigado, pobre Senador.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Conc.cdo
a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.
Peço aos Sr~. Senadores que sejam rápidos cm suas indagações porque esta sessão terminará às 19h. Portanto, temos
pela frente somente um pouco-mais de uma hora de sessão.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para interpelar.
Sem reviSão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Sr. Ministro da Fazenda, Eliscu Resende, ouvi o relato cristalino e transparente c. a1ém disso, as comproVaçõeS de V.
Ex~ No entanto, gostaria de ouvir respostas sobre as seguintes
questões:
1) V. Ex~ adotou uma clara posição em favor da privatização. Crê V. Ex• que- essa posição pode ter algo a ver com
essa campanha macarthista que está V. Ex~ enfrentando?
2) V. Ex~ definiu urria --relação de prioridade de obras
a serem executadas~ Podem emprciteiras não contempladas
nessas prioridades estarem por trás dessa campanha?
3) V. Ex• apresentou um pl"ano ecorl6miCo que. se tíVer
sucesso ----:- e e-speramos que o tenha - ,-baixará a inflaÇão
e in\~íahilizará algumas campanhas presidenciais já cm cur~o.
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s~~~_que_es~~s

setores, ou seja,_par~idos políticos_~o~t~ariados
ou-·os seto"res -da economia que perdem quando a inflação
diffiii1Ui õu que soffierite ganham qUando a economia vai Cada
vez plor;1!St3o por trâs dessa agressão que-v: Ex~ tem ·recebido?
4) · Em algum momento V. EX• fulgou o cori:iportamento
do Secretário Executivo, Wando Borges, açodado?
Enfi!!!LPer~anece a confiattÇáde V_. ~x~ no_ citado exe_cutivo?
·
· ··
5) Crê V. Ex~ que a transparente exposição aqui proferida
levará os setores que tão cruelmente acusaram o Ministro
da fazenda a terem a lisura de reconhecer que cometeram
um erro?
Essas são as perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) a palavra ao Sr. Ministro Elis.eu Resende._

Concedo

O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- Muito obrigado,Senador Ney Suassuna.
Nã--VCrdade~_o programa que o Governo inuri.ciou no
dia _24 ge abril, e que tivemos oportunidade de apresentar
ao Senado Federal é simples, objetivo, mas realmente tem
determinados posicionamentos fortes, tanto do ponto de vista
administratiVó como do ponto de vista de_ decisões.
TiVeinOs Oportunidade de perceber que o programa de
privatização realmente provoca determinadas reações políticas, ideológicas e corporativistas. Na verdade, isso já era previsto.
Na exposição que fiz na Câmara Federal, semana passada,
lembrei que os países da América do Sul que resolveram
seus problemas econômicos - e aí Citaríamos o México, a
Argentina, o Uruguai, o Chile e a Bolívia~ fizeram-no mediã.nte fcifte ·programa de privatização. Há uma conscientizaçãõ mundial no sentido de que o Estado tem de reduzir
a sua presença na economia.
Fiquei surpreso, quarido me encontrei com o_ Ministro
da Fazenda da Rússia, em Washington, na semana passada,
na-reunião do Fundo Monetário Internacional, quando ele
fCz uma-descrição sobre o programa de privatização naquele
pãfS~- Um programa extraordinário. Também recebi em meu
gabinete, há poucos dias, a visita do Ministro da Fazenda
da Polónia, ocasião em _que S. Ex~ descreveu-me, também,
o programa de privatfzãção na Polônia.
Todos esses países do mundo soviético e _da América
Latina que_ partiram pãrá fortes programas de privatizaçãOsofrera-m fOrtes reações, até certo pónló compree·nsfveis. Mas
acredito que a rnen(alidade, o clima, a cultura e a filosofia
estejam--Sendo alterados. E, não obstante haja essas reações.
elas estão se reduzindo, tão-somente a um ou outro aspecto
ideológico, ou a uma ou outra reação corporativista. O que
importa é que o governo tenha uma vontade política muito
fOrte. _e que tenhamos o apoiO indispensável dO Congi-esso
Nãcíon_ªl. para que possamos ir a fi-ente com o p:i'ograma
de privãtização, pois- aCho que t:f Lim -instrumento ciue está
a nossa disposição para resolver o problema-da economia.
A grande ferida da instabilidade econômica do BraSil
é a dívida mobiliária interna em poder do púhlico, que é
muito pequena, mas muito cara. Em contrapã:rtid"a. como disse, temos um ativo enorme ãplicado nas estatais. Se perifericamente reduzirmos este ativo teremos cOndições de reduzir
substancialmCnte o estóque da dívida, reSolvendo, assim, quase que definitivamente, a maiOr dificuldade econômica do
País.

4334

Quinta-feira 13

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Quando V. Ex~ pergunta se há outras empresas por trás
de todo esse clima, que teriam sido preteridas, já tive Oportunidade de mencionar, Senador, que as nossas prioridades e
a definição dos investimentos não seguem esse tipo de critério.
Evidentemente, esta ou aquela empresa pode, coincidentemente, ser contemplada, porque houve prioridade em uma
obra, mas acho que ficou muito claro que a prioridade ditada
é do interesse do País. É algo muito empresarial, muito gerencial: vamos terminar primeiro o que pode ficar pionto depressa, porque precisa-mos -de energia a curto prazo. --Aqui estão
os critérios. Se por ventura houver alguma reação, ainda que
prejudiquem - ou tentem prejudicar- a~ imagem do Go~
vemo e do Ministro, não podem ser levadas em conta ou
desviar-nos dos nossos objetivos e propósitos; que estão voltados para o interesse nacional.
A pergunta adicional de V. Ex~- se, esse programa c_ontrariaria posíções políticas adversas _e opostas ao GoYerno
- merece um raciocínio Político fáCil de ser feito. Evidentemente, a oposição não gostaria que o-Governo tivesse êxito,
mas isso faz parte do jogo democrático e polúicó,- temos que
conviver com isso, enfrentar as críticas; tentar contoiná-las
e superá-las.
Com relação a se o Secrctáríó Executivo teria sido açodado na _sua decisão. Não, até pelo contrário. Nesse caso do
Peru, ele se_ preocupou em ser mais cuidadoso__do que nos
casos de aprovações anteriores. Foi citado aqui um caso recente de aprovação de um financi"amerito ao Irã, num valor três
vezes superior a essa operação do Peru, que ainda não se
concretizou. O_ -riósso Se-Ci"etãiiõ -EXecutivo teVe o cuidado
de solicitar os votos por escrito e u-ma análise - também
por escrito_-- de_ cada membro do_ comitê~ Isso não pode
ser considerado, evidentemente, como uma ação __ açodada,
mas sim como um cuidado maior, quando se trata de uma
decisão de relevância.
_______ -----··
Finalmente, com relação_ a_se essa exposição poderia revirar esse clima que está na imprensa, contra_ o _Ministro, o
Governo -e o Programa, tenho menores condições de ava_!iação. Na verdade, o_ nosso propósito é fiã.balbar e não nos
deixarmos desviar_ por turbulências outras que não estejam
rigorosamente dentro dos nossos objetivos, dos nossoS caminhos. Acho que não haverá ventos_ maliciosos que possam
deturpar a nossa trajetória. Vamos seguir firmes-, Senador
Ney Suassuna, porque acho que o Goveirio tem tiffi"progr3ma
que requer um gerenciamento muito competente.
Humildemente, nos curvamos ao Presidente da República
para o exercício desse_ programa. Enquanto c_ontarmos com
a confiança c a--determinação do Presidente da República,
estaremos firm_eS_e não serão ventos anormais que noS desviarão da nossa trajetória em faVor do País.

O SR. NEY SUASSUNA - CumprimentO- e parabenizo ·
V. Ex•, desejandoMlhe sucesso. O Brasil, Ministro Eliseu Resende, precisa de mais ação e menos -emoção, e ·contra V.
Ex:~ Jogaram mll'ítà e-mt:Yçâo~ Tenho ceiteza que dará a resposta
com muita ação. Muito obrigado.
O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Albano Franco. (Pausa.)
S. Ex~, no momento, não se _encontra em pleiiárTô-:
Concedo a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves
Filho.
·
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O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB- RNPara interpe1ar. Sem feVísão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs._Senadores, Exm'' Si. Ministro Eliseu Resende:
A despeito de- V. Ex• haver esclarecido vários aspeCtos
das questões que o trouxeram a este Plenário, gostaria·. ainda,
de fazerMlhe as seguintes indagações: nessa questão das usina~
hidrclétricas, a imprensa noticiou qUe V. Ex• se defíriiU por
essas 4 usinas que já fOram menciOnadas aqui. Mas, ao mesmo
tempo, noticiou...:-se ta'mbém que a Ministra do PlanejamC-nto,
a Dra, Yeda Crusius, teria uma outra relação de hidrelétricas,
inclusive acrescentando _como-prioridades as Usinas de Cana
Brava, Manso, Serra da Mesa,~ ou_tras. Pergunto se essa divergência entre V. Ex• e a Ministra do Planejainento" teriã, entre
OUJIQS mQ_tivos, determinado a saída da mesma do Ministério?
Por que V. Ex• desconsiderou as prioridades da Ministra
do Planejamento? Outra perglirita que desejo fazer é sobre
o chamado "Empréstimo Peru".· A despeito de V. Ex~ dizer
que o fato ainda não teve a sua conclusão, que o empréstimo
ainda não fOi deferido, há notícia de que o Secretárío Executivo dO Mínistério teria, 'inclusive, se comprome-tido ã COnSultar o Ministério do Planejamento sobre o fi.Ss~nto, pois o
mesmo ainda não havia efdiVarriente Sído ouvido a respeito.
Por outro lado, o Ministério da Fazenda, tendo cinco votos
no Comitê Financeiro à Exportação, isso já- estaria. então,
decidido, contrariando, assim, a conclusão d_e V. Ex~ de que
a questão ainda está em aberto.
A terceira pergunta, Sr. Ministro Eliseu Resende, é a
respeito da autorização à Odehrecht para quitar um débito
de 427 mil dólares com relação ao Equador. A pergunta que
se faz é a seguinte: Quem teria áiitoríi:àdo essa quitação p-o-r-parte da Odebrecht para COTI;J o Equador?
São essas as perguntas.
O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Com a palavra o Sr. MiniStro Eliseu Resende.
O SR. EUSEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- Muito obrigad_o, Sr~ Presidente e Senador Garibaldi Alves Filho.
A _·primeira pergUnta de V, Ex~. Senador, _é a· respeito
da- p-riorld3de para as usinas~hidrelétricas, sob a alusão de
que o· Ministério _d_o Planejainento, na pessoa da Ministra
Yeda Crusius tetia_outra relação de prioridades.
As ·coisas terão que ser cOlocadas adequadamente, nobre
Senador Garibaldi Alves Filho. Não houve a questão da divergência entre as prioridades de programação. V. E~ fez referênciaS às Usinas de Serra da Mesa, de Manso e de Canabrava.
Excluo a Usina de Canabra"t:a, pois esta é articulada com
a Usina de Serra da Mesa e situa-se a 150 Km ao norte de
Brasília. Priirie"irO é preciSo que a Usina de Serra da Mesa
seja const~uíd~ par~ depois se cOnstruir a de Canabrava. Tecnicamente, a ordem daS construções é essa.
A Usina de Manso é da maior_i_mportâlida para o EStado
de Mato Grosso; talvez seja a primeira usina hidrelétrica cons·
trufda no Estado.
A Usina de Serra da Mesa, talvez seja um dos melhores
e mais bonitos pi"ojetos de engenhari~ de construção de hidre·
léiricas que temos no. Brasil. A casa de força fica no subsolo,
encravada na roCha, numa solução de engenharla qUe realmente é notável, extraordinária e digna d_e referência e de
menç_ão na engenharia internacion~l. _
_ _
Não obsta.r..te essas usinas estarem no Orçamento, elas
estão contratadas. têm um programa de execução. O ritmo
dessas usinas cederá lugar para uma aplicação maior de recursos nas outras usinas pelas empresas de geração de energia.
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do ~Brasil, uma vez que essas outras podem ficar concluídas
mais cedo.
Então, quando o Ministério do Planejameil.to"_rel3.d6na
os investimentos no setor hidrelétrico, ele o faz à luz do-orçaM
menta aprovado, inclusive pelo Congresso-Nacional, onde
existem as dotações orçamentárias para todos esses projetas.
A Serra da Mesa é um empreendimento contemplado no OrçaM
menta deste ano. Da mesma forma, _Manso, também tem
uma dotaç-ão~ ·assim como, a construção -da Usina Nuclear
de Angra II tem urna dotação expressiva, também, no orçamento de Fumas. As usinas de CandiOta- e
Itá -também
têm dotações.
As empresas de energia elétrica do Brasil não têm condições, do ponto de vista financeiro, de tocar todas as usinas
ao mesmo tempo, com o mesmo ritmo e com a mesma priOri~
dade em aplicações financeiras, sob pena de todas as obras
marcharem e nenhuma delas ficar pronta.
Então~ a idéia é a de haver dotações orçamentárías para
cada uma dessas usinas - e aí vem a· refe_rênda 'da _Ministra
Yeda Crusius, ao coriciliar o Orçamento cOm a disponibilidade
de recursos nas receitas próprias de cada uma das empresas
do setor elétrico. As aplicações financeiras, dentro das data_~_
ções orçamentárias-ap-rovadas, ficariam aplicadas naquelas usi~ nas que podem ser concluídas mais cedo.
Essa é a explicação que eu daria para dizer que, ha verda~
de, não houve nenhuma divergência entre prioridades do Mi~
nistérlo do Plancjarnento e do Ministério d"a _F~a~-enda, porque
aquele analisa os investimentos à luz do Orçamento-apróvado
pelo Congresso, enquantO que o Ministério da Fazenda_ analisa_
em função das disponibilidades de recursos financeiros e de
receita própria de cada UJila ·aas empreSas do setm·elétrico,
em função da política tarifária. que foi' traçada para cada uma.
A pergunta seguinte diz reSpeito ao empréstimo ao Peru.
Ao dizer que o Ministério do Planejamento não foi ouvido,
tenho aqui uma observação: foi dispensada a análise da SEPLAN, porque as dúvidas suscitadas foram esclarecidas por
documentos do Banco do Brasil e do Banco Central. Qu~rido
o MiniStério i:lo Planejamcnto fez as indagações, ~drifàfmação
de que disponho é que o Banco do Brasil e o Banco Central
fizeram esSes esClarecimentos à SEPLAN. De quaíquei- forní.ã~
o fato de o Ministêfio da Fazenda ter cinco votos, realmente
daria a este MinistériO uma maioria de votOs na análise do
comitê_. Ma:s é bom deixar c_onsignado que, normalri-lente,
todas essas aprovações se fazem por unanfmidãde de- votos,
não tendo havido, até agora, qualquer discrepâncla de votação
para a aprovação desses projetes. Repito," como acabarllos
de dizer, o empréstimo ao Peru não cheg6ll a ser analísado
finalme-nte_;_rlãO chegou a ser aprovado-, de formâ que os Vót"os ·
dos difererites-membrcis ainda nãO foram con.sidàadoS· na sua
plenitude. O assunto, agora, passa a ser decidido pelo Senado
Federal, mediante uma nova sistemátiCa. -

O SR. GARIBALDI ALVES FILHÓ- Sr. Ministro, só
remanesce urna dúvida. SC?bre o empréstimo ao Peru, falou-se
que é de alto risco. É. s_em dúvida, um empréstimo polêffilco.
Pergunto a V. Ex\ agora que_ teve tempo de se apro~
fun~_a:r: V. Ex" entende_ que e_sse _empréstimo, _cercado dessas
dúvidas e dessa polêmica, é viável e oportuno para o Governo
brasileiro? Vamos deixar de lado o fato de que agora ele
passará pelo Senado, passando a ter outra sistemática. - Se dependesse do Ministério de V. Ex~, ainda teria cOragem Pe aprová-lo, mesmo_ depois de toda essa polêmica?
O SR. ELISEUR'ESENDE (Minis\ro da Fazenda)- Uma
boa pergunta. Já que o assunto vem aqúi ao Senado Federal
para julgamento e deéisãO, é boni. que esSaS opíniões exístam
por parte não·aperii:ts do Ministro da Fazenda. mas também
dos membros do assessorarnento tt!cnico que o comitê possui
para análise do financiamento, particularmente no que diz
respeito ao risco do empréstimo ao Peru, que_ é urna análise,
de certa forma, feita _com maior propriedade, de maneira
mais adequada pelo Ministério das Rclaçõ_es Exteriores, pelo
BancO Central e pelo Bimco do-BiasiL
O asSunto está sendo encaminhado ao Senado Federal,
onde serão analisados todos os detalhes. É que o Peru tem
que cumprir determinadas condicionantes e determinados
compromissos. E uní. dos _compromissos que teria que cumprir
para que o contratO çle financiamento viesse a ser assinado
futuramente pelo B_anco__do Brasil. seria que deixasse de ser
inadimple_nte e passaSse a pagar ao Brasíl, daqui para frente
~sem outras modificações dos contratos existentes- a im~
portân'cia ·de 235 rnílhôes de dólares ameríe<irios nos exercícios
de 1993- a 1995, sem- que ess-e- débito- jurito ao Brasil fosse
incluído nas negociações do Peru com o Clube de Paris, porque
assim como o BraSil desenvolveu as s.uas negociações com
o ClUbe de Paris para consolidar e estender a_ díVida externa
brasileira, o Peru desenvolve o mesmo trabalho, procura aprovação de um stand by com o Fundo Monetário Internacional
e _está em operaçõeS de consolidação dos financiamentos contiaídos com outros países sob o Clube de Paris.
. ' r Se :essa negodâÇã6 'do Peru vier a Ocorrer com o Clube
de Paris, esses 235 IÍlilhõ_es d-e dólares am~ricanos, que o
Púú ter'iá Que pagar·ao Bái.Sil, sedam prolOngâdos num espaço
de tempo muito mél.iOr-. O' compromisso qüe está nas ·condicio~
nantes do empréstirilo ·do Peru, quando se analisar as questões
estudadas pelo Comitê, ·é que o Poru nã(i i·nSéiíria essa dívida
no Clube de Paris e ~âgaria, pontualmente ao Brasil, de 1993
a 1995, essa dívida de 235 milhões de dólares, como condição
para O BraSil empr2$tar os 115 milhões de_ dólares, Q __ que
daria uiD- saldo de retorno ao Brasil, nesses dois anos, de
120 ni.iihões de dólarés:

Com relação à questão referente ao empréstimo ao Equador, este foi concedido no Governo anterior. Deixei de falar
isto na exposíção inicial, talvez por questã"o de tempo. É um
emp:éstim? que já está fl~indo normalmente. É um problema
de hberaçao de recursos de caixa. Essa autorização vem--e
a S~qetaria do Tesouro Nacional, em função das autorizações
do-'N,ôprio Comitê, através da sua Secretaria Executiva, faz
os pa~amentos, de fo.rma que a autorização Provém do pr6prio
Comtté, através_ de mstruções dqSecretário Executi_vo, que
no caso é o Secretário Executivo do Ministério da lndústria
do Comércio e dO TUrismo-~- "
·
- '

O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda) - O
total é 440 milhões de_dólarcs. Esses 235 milhões seriam vencí~
veis no período de 1993 a 1995, que seria o mesmo período
de liberação dos 115 milhõ~.!s de dólares.
- Ú SR. GARiBÀLDl ALVES FILHÓ__: Agradeço a V.

ae

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- V. Ex' me permite_? S.ão 235 ou 450 ·milhões de dólares? Há uma dúvida.

Durante a interpelação do Sr. Garibaldi Alves- Filho, o Sr. Humbáto Lucena, Presidente, ddxa a cadeira
da presidência,- que rf ocupada pelo Sr. Chagas Rodri~
gues, 1" Vice-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Mário Cov~s. para proceder à
interpelação.
O SR. MÁRIO COVAS (PSDB'SP. Para interpelar. Sem
revisãO do orador.)- Sr. Ministro Eliseu Resende, a inteligência é algo que me fascina. Não é preciso um grande convívio
com V. Ex• para percebermos que é um homem extremamente
inteligente. Assim sendo, c~rtarnente, já se ~pe_~cebe~:~ de que
a melhor maneira de um Ministro resgatar tiffiã-posição eventual de choque é exatamente vir ao Congresso. Veja V. Ex•
que aqui pôde falar a respeito do seu passado, mas nós, Senadores, não lhe! podemos perguntar a respeito do mesmo.
V. Ex• tem sempre a última palavra. Fez uma exposição
belíssima, diga-se de passagem. CreiO até qUe ·surpreendeu
a todos, p·eJo conteúdo de afirmação que possuiu. Quero crer
até que se essa afirmação tivesse existfdó antes, alguns· dos
problemas que surgiram, eventualmente não teriam surgido.
Vou tentar fazer aqui o meu papel de alguém que pertence
a um partido que apóia o Governo-e que não tem o direito
de deixar passar essa ocasião sem aprofundar todos os questionamentos e dúvidas sobre uma figura que tem uma função
importantíssima neste Governo, qUe é O Sr. Ministro da Fazenda.
Falo à vontade.
Eu disse ontem à imprensa que não acrcilítaVa que uma
empresa tivesse pagado a su~ estada num hotel em Nova
Iorque. Não há razão óbvia. Não havia sequer uma vantagem
para o Ministro. Se se supusesse que o MiniStro fOsse capaz
disso, quem lhe paga isso é o Estado, nã<? vejo razão para
ser diferente. Não sabia sequer, â àltura que fiz a consideração,
que havia um decreto pelo qual se limitava a 416 dólares
a diária. Mas, em qualquer circunstância, isso não muda o
raciocínio. De qualquer maneira devo insistir. para que CS-se
assunto fique definitivamente resolvido, sobre a profundidade
do mesmo.
Em primeiro lugar, quero crer que entendi. V. Ex'! citou
o número de uma série de traveller-s cheks com os quais
pagou a sua conta em Washington. A dúvida que vi sempre
levantada não era sobre a sua presença em Washington, mas
sobre a sua presença em Nova Iorque. Posteriormente, citou
que pagou a conta do hotel em Nova Iorque em cash, portanto,
em moeda. A primeira dúvida que cabe esclarecer é a seguinte:
quem fez a reserva para o hotel? Já se disse que a reserva
foi feita pela empresa; já se disse que a reserva foi feita pelo
Ministério; já se disse que a reserva foi feíta pela embaixada;
já se disse que em Nova Iorque, pelo menos em Washington,
a reserva foi ft!ita pelo Fundo MonetáriO Internacional. Quem
fez. afinal, a reserva em Nova lorque?
Em segundo lugar_. cons~derei muito explícita. Tal_vez,
se a ênfase na explicação desse fato_ já tivesse ocorrido, ele
não padecesse de dúvidas hoje, Mas V. Ex~ tornou-pública
a conta- o- que não é-urna coisa razoável na vida de quem
ocupa um cargo público. Em face da acusação, se impõe ou
se impunha que isso fosse feito. Devo_ lembrar__que o fato
de o pagamento ter sido feito em dinheiro__ não quer dizer
que o pagamento tenha sido feito por V. Ex~ De qualquer
maneira, a mim me pàfece bastante razoável a sua exposição,
é bastante digna de crédito. Eu, pessoalmente, a subscrevo.
Gostaria de saber quem fez a reserva e se realmente o meu
entendimento quanto ao pagamento foi correto. Esse é um
dos problemas. Parece um problema menor, mas está na or~
dem do dia.
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Gosto muito das pe_ssoas que uS_am da franqueza _que
acabou de usar,- e não há nenhum motivo para S-e
e~conder os fatos. Por outras razõe.s, eu vivi t;:m empresa
privada, fui cass~do, como V. Ex• sou engenheiro. Lembrowme
de que depois que_ fui prefeifo nã minha cidade, um belo
dia a empresa na qual eu trabalhara, que eu fundara e da
qual saíra quando voltara à vida pública, ganhou uma concorw
rência na prefeitura oride eu estava. Eu sequer sabia disso.
E ganhou a concorrência sob circunstâncias extremamente
comoventes, ou seja, empatada com outras duas. Ginhou
no sorteio. Ainda assim, fui surpreendido, certo -dia, ao ver
publicado em um jornal que um empresa de minha proprie~
dade_ou, melhor _dizendo, de minha esposa, havia ganhado
uma concorrência. lsso não só não era verdade, _como também
não havia ganho uma concorrência ou obra na prefeitura.
-Portanto, conheço bem o que sentimos quando não somos
passíveis da acusação e ela se próceSSa. Mas isSo é normal.
Juçtei toda a imprens~ e fui buscar:9 processq para exll_min~wlo,
porque eu não o conhecia.
Fico muito satisfeito pelo fato de V. Ex~ apresentar aqui
a conta do hotel, explicar como a mesma foi paga, especificar
o número do talão de che-qué, embora o número do mesmo
se -refira à corità de WashingtOn qUe, aliás, nã() estava em
causa.
Quanto ao segundoaspecto, quem examinar o que ocorreu no PROEX poderá verificar que,-dos 900 ntilhões de
dólares de financiamentos que ocorreram -em todo esse perío~
do, 600 milhões foram referentes à mesma empresa. ao longo
de cinco anOS-. -Pol-ianto, não é rleriliUIDi novidade o fato
de a emPreSa Norberto OdeOieChCSe Vãler desses empréstimos
Rara operar. Há, entretanto, algumas dúvidas a esse respeito.
E ponto pacífico que o dinheiro nãO saiu; é ponto pacífico
que h_á uma proposta de fornecimento de cré~ito; é ponto
pacífiéõ -qlfé:~-n.O ca:sc;- do Peru, especifiCãiriente;duas empresas
concorriam à mesma obra - a Norberto Odebrt!cht e aAndra~
de Gutierrez - , ambas se valendo do PRO EX. Uma delas
su-sPend~u ó -pedido" de empréstimo n'6 -dia em que perdeu
a concorrêncía. QUanto ao PROEX- ficou bem· entendido,
nO que se-refere à finanCiamento e serviços-=- --e urna cãita
de intenção que o setor _dá, de tal maneira que, quando se
promove a negociãÇão da exportação ou da venda do serviço
ou da mercadoria, se tem a garantia do financiamento. Real-mente não se completou.
Existem fat6S ligados a essa operação que tornam possível
uma_afirmação de favorecimento para a empresa. Vamos tentar, portanto, aprofundar essa questão.
Nos documentos que V. Ex·• enviou ao Senado, iê~se
o seguinte: "Depois de muito tempo, a primeira vez que esse
assunto foi ánalisado no Comitê de Financiamento à Exportação ... ~· -Comitê, se entendi bem, do Regimento Interno,
que tambt!m está anexado_aqui, _é presidido pela segunda figu~
ra do Ministério, pelo seu Se_cretário Executivo.
O que se nota é que, na reunião ocorrida em 21 de janeiro
de 1993, a 16• reunião, a citada operação foi objeto_de consideração; aliás, foi objet6 de consideração para aS duas erilpresas.
C-Om relação à empresa Andrade Gutierrez, há uma _ob~erw
vaçâo no finai: ··A operaç-ão foi retirada de pauta a pedido
da empresa interessada". Ela perdeu a concorrência, portanto.
não há mais nada a discutir.
O que se.di:i com relaçãO à empresa Norberto Odebrecht?
.. A operação foi retirada de pauta para reapresentação na
próxima reunião. tendo o Comitê de Financiamento à ExporV.

Ex~
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tação_ solicitado ao Banco do Brasil, ao IRB c ao MIC a

elaboração de pareceres técnicos sobre os seguintes aspectos:
elevada concentração de créditos no Peru; elevada concentração de créditos a projetes de interesse da Construtora Norberto Odebrecht; natureza do projeto; conteúdo tecnológico;
compatibilidade com as prioridades da política de comércio
exterior; créditos pe-ruanos não honrados para o Banco do
Brasil e o IRB''.
Essas colocações antecedem, inclusive, a sua presença
no Ministério. Elas ocorreram na 16~ reunião do Comitê de
Finandamento--às Expoi-taçõis, em 21 de janeiro de 1993,
portanto, ainda no tempo do Ministro Paulo Haddad.
Em que dia V. Ex~ assumiu?
O SR. ELISEU-RESENDE (Ministro da Fazenda)- No_
dia I• de março de 1993.
O SR. MÁRIO COVAS'-- No dia 1" de abril, portanto,
um mês depois, houve a 17• reunião. Com relaÇão à 17~ reunião
há apenas uma referência- aqui. Diz-se que forarrí retiradas
da pauta, para anâlise na reunião segU-inte:
-·
"Os assüntos integrantes do módulo terceiro, relativos a pedido de fiilàriclamentO para -expOrtação de
serviços, por não táeÍn sido considerados suficientemente bem detalhados. O Banco do Brasil deverá colher maiores esclarecimentos sobre essas propostas. Inclusive, quanto ao pedido apresentado pela construtora
Andrade Gutierrez, para pagamentO dc __comissão de
agentes sobre as exportações vinculadas ao financia-:mento de obras, hidrelétrica ( ... )".
Finalmente, ria is~ reunfão; etri 20 cte abril---Vi:Ote diaSdepois - ~ de acordo com os documentos encaminhados ao
Senado, ocorrc_u o seguinte:
__
.. "" · __
··construtora Norbcrto Odebrecht. ExporUJ,ção de
serviços para o Peru. Observação: A operação foi retirada da pauta, tendo, no entanto, o Comitê de Financiamento à Exportação decidido conferir-lhe prioridade no que respeita ao direcionamento de recursos do
PROEX, uma vez sejam cqUaCíonadaS -p-elo COmitê
de Análise de Créditos ao Exterior- CO~fACE, as
seguintes questões rClativas ao rcilacionaffientÕ financeiro bilateral:
1) inadimplência peruana frente ao PROEX e ao ·
Banco do Brasil;
2) inclusão no CCR- gai"ãntia de reembOlso auto- "
mático da totalidade da dívida vincenda peruana para
.
com o PROEX;
3) renúncia a- i}lüili:jue'.r--POSSíbítidade de inclusão
dos créditos vincendos bfasiicíros com garantia de CCR
em acordos de renegociaÇão de dívidas que venhãm
a ser negociadas em foros ·internacionais: tipo Clube
de Paris; s
·
·
4) formas de adequação entre o fluxo de pagamento peruano e ·os desembolsos brasileiros relativos
a novas operações, de modo a propiciar redução- real
da exposição brasileira frente ao Peru."
Não se trata de objetivos tranqüilos, pacíficos; tâpidos
de se obter. e eles deveriam ser analisaqos pelo 2~ Comitê,
o COMA CE- Comitê de Análise de Crédito ao E:xterior.
Soube, pelos jornais, cii'I.'Co" dias após, que o Sr. \\rando
Borges, representante do Ministério da Fazenda, apresentou
um parecer a todos os membros do COMACE. Afirmou S.

s·:
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''Todas as condicionante:~ d"? .~rédi~o poçl~!I:I ::.er
colocadas nO próprio contfit.O que vier a ser firmado
com aquele Governo, com o Banco do Brasil,_ evitando-se a negociação direta, que pode resultar em favorecimentos rnaiore~do qUe o~ gue estamos em condiçÕes
de oferecer"..Há um detalhe nesses documentos que vieram aqui: eles
não trazem esse parecer. até porque fazem referência a data
da última reunião, dia 20 de abril. Supostamente_-: e é o
que diz o jornal-, dia 24 ou 25, esse parecer foi encaminhado
para decisão até o día 29.
Em se.u editorial, ess!! joi"nal traz:
"Também falta esclarecer por que o Secretário
Executivo do Ministério çla Fa?enqa,_ Wando B_orges,
rião esperou _a avaliação do Comitê de A.llálise de Crédito ao Exterior sobre o empréstimo de 115 milhões
de dólares ao. Per_u_.
. Q assuntp iria .entrar na pauta no dia 29 de_ itbril,
màs_Borges red!gi_u o voto favorável n_o dia 26 .."

Estou raciocina11do_ cOm elem~~~,o~·q~e.não tenho; são
apenas informações jornalísticas, da$ quais depreende-se o
seguinte_: o Comitê reuniu-se no mês de _janeiro; no dia -l"
de abril; no dia 20, sugere cons-ulta ao COMACE; n,o dia
25, o Pres~dcnte do,Con:litê, por ·um voto_ escrito, adiantaMse
em relação ao parecer do COMA CE e consulta os demais.
--Não sei se estou desenvolvendo o assunto de forma correta, pois não tenho esse dado.
Surprcendeu-me:o fato desse dado, se real, não ter consM
tado de um document9 que visa esclarecer aspectos tão relevantes. ·creio estar -preStando um serviço aO Governo c à
sociedade como Senàdor ao abordar est~ assunto, que, no
meu entender. deve ser esclarecido à exaustão.
V. Exa, nobre Ministro. trabalhou para ·uma empresa.
o que não o obriga a, enquanto ocupante de um cargo público,
dar cobertura a essa empresa. Fica-lhe muito bem a afirmação
disso com absoluta tranqüilidade.
O qUe é relevante, do ponto-de vista político, é saber
se V. Ex" tomou alguma- decisão, em última instância, em
relação às usinas elétficas que deveriam ser objeto de continuação--da obra.
Se V. Ex~ tomou, qual foi a decisão tomada?
Qual a opinião do setor que, afinal, responde pela construção de usinas?
O que dizia o Ministério? Diga-se, de passagem, que
i~so é fácil para V. Ex~, pois é o mesmo setor em que V.
Ex~ trabalhava no Ministério das MinaS e Energia. QUal a
informação que vinha de lá?
À Ultima decisão _foi de V. Ex", que usou o que chama
·
·
de critério técnico.Se estivesse no lugar de V. Ex~, caso. o critério técnico
apontasse para uma direção cm que as quatro obras pertencessem à mesma empresa, eu iria procurar outro critério têcrilco_ Reconheço que o crit6rio técnico ainda é a melhor maneira
de decidirmos alguma coisa.
De qualquer forma, o critério técnico foi do Ministério
da Fazenda. ou nasceu nas instâncias que operam permanen·
temente com isso?
-O Ministro da Fazenda, que deu a última palavra sobre
isso, tomou aquela deCiSão porque lhe apresentaram um criié~
rio técnico pronto, acabado, desenvolvido, ou tomou-a por
si""'mesmo'?
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A mim me surpreenderia, por mais que o critério técnico
apontasse nessa dircção.
Quanto ao financiamento ---:- volto a dizer a V. Ex" , há um erro formal nessa história. Qualquer Pãís civilizado
do mundo que queira desenvolver-se cria financiamC"nto para
suas exportações, ou então seus exportadores não p-oderão
·competir lá fora, quer na área de bens, quer na área de serviços. Nada contra o PROEX, aliás fomos nóS-CfUe_O_ aprOVamos
aqui; é o resultado de uma elaboração legislativa.
Não é necessário mudar os critérios. Entendo que se '
o critério-não foi cumprido, é ruim. Mas os ·critérios são bons,
são os que, afinal, se adotam para qualquer tipo de financiamento; são o grau de endividamento do cliente, do cr_cdor,
o nfvel de importância, a capacidade ao- expo-rtãdor cm cumprir com exação-a sua responsabilidade, seja na área de serviços ou de obras.
De forma que, a meu ver, o financialneilto erri- si não
tem nenhum prohlema maior. Volto a-iilsiSfir--que, pela informação do Banco do Brasil, deduzo que, dos 900 milhões de
dólares, de 1989 até agora, expedidos no processo, 600 milhões
foram destinados a essa empresa. Nesse período V. Ex~ ainda
não era Ministro. De forma que, se V. EX• atuou de alguma
forma, foi no sentido contrário, pedindo empréstimo e não
fornecendo-o, o que é até possível de ter acontecido. Mas
isto não lhe tira nenhum mérito.
De qualquer maneira, Sr. Ministro, quero dizer a V.
Ex~ que, n-os limites das possibilidades, a sua exposição foi
além da minha expectativa. Não quero dizer que concordo
com tudo que V. Ex'' disse, penso que cxíStein poiltcis ãinda
controverso~ •• mas reconheço que V. Ex", em vindo ao senado
por iniciativa própria e com as __afirmativas que fez, ac·aba
realmente apresentando uma série de aspectos que eram desconhecidos por todos nós e que, sem dúvida nenhuma, para
um Governo que tem a pretensão de ser transparente, são
absolutamente exigidos.
Vivemos uma época em que o povo brasileiro conquistou
um processo transparentt', aberto e cristalino, em q-ue todos
nós- Senadores, Deputados, homens públicos ou ocupantes
de qualquer cargo do Executivo - temos a responsabilidade
permanente de_ oferecer essa .satisfação à_ Nação. Sob l!sse
aspecto, receba a minha homenagem.

O Sr. Irapuan Costa Júnior - Sr. Presidente, peço a·
palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~- Concedo
a palavra a V. Ex~
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP-GO. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do orador,}.- Sr. Presidente:
o Senador Jarbas Passarinho já alertou-nos no sentido de
uma maior observância ao Regimento -:- nossa Lei Interna
-que nós, que fazemos as leis, devemos observar. Costumo
ouvir sempre embevecido _o _meu colega Mário Covas que
acabou df:"' dizer que avançou o sinal. Mais do que isso, S.
EX1o_es_t_á estacionado cm local proibido já há alguns minutos.
Quero pedir ao Sr. Presidente que faça obst!rvar o Regimento, porque há inúmeros cOlegas aqui que ainda querem
se fazer ouvir pelo Sr. Ministro c fazer tambt!m_as_suas_indagações. Inclusive o Sr. Ministro, como -não é uma pessoa da
Casa, precisará ser alertado sempre que estiver infringindo
-~ .- _
___ - -_
as leis internas do nosso trâmite.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' será
atendido.
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Sr. Ministro, (;onccdo a palavra a V. Ex•-para respOnder.

~O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda)__:_ Muito obrigado, nob_re Se_nador Mário Çovas. Quero dizer que
as referência« que V. Ex~_açaba...de fazc.r sobre a. minha .i.nteligência desvanece_.. me, mas, nessa matéria, curvo~me perante
V. Ex•
Com relação à reserva do hotel em Nova Iorque, devo
dizer que foi feita por minha assessoria. Havia uma dúvida·
se eu regressaria de Washington ou se ficaria um pernoite
adicional em NOva Iorque e v_olüt_ria nO dia seguinte. A decisão
foi a de ficar lá e min)l~ a~essoria fez a reserv~. Fui acompanhado por dois secretários a Nova Iorque, além dos outros
que estavam comigo em Washington e lá permaneceram, e
esses secretárias tambérn Hzeram~ m_eçiian·t~. o I].e_~mo pro-_
cesso as suas reservas.
· ii "importante salientar, em-nome até ínesmo da proclamada inteligência, que se, digamos, alguma empresa tivesse
feito a reserva para mim ou para os secretários que me acompa~
nharam, por que teríamos de dar como garantia de pagamento,
na entrada do hotel, cada um de nós, o nosso cartão de crédito?
Com relação à pergunta sobre o PROEX e ao fatO de
que a Norberto Odehrecht tem 60% dos financiamentos já
concedidos, penso que fui bem claro aqui, nobre Senador:
no Governo Itamar Frarico eSSa construtora não _recebeu um
financiamento sequer.- Não é o caso de o Ministro da Fazenda,
em sua presença aqui, apresentar esclarecimento!;o ou mérito
das decisões de governos anteriores de conceder financiamen~
tos a essa empresa. Porque, neste caso, eu teria que ter examinado ou estudado, antes de vir ao Senado, todas as decisões
- dos governos anteriores sobre esseS fin_anciamentoS, para pres~
tar os esclarecimentos.
V. EX"~, inclusive, traz-me uma irifoimação. Realmente
não sabia que a Odebrecbt _t_in_ha 60% dos financjam~ntos
de serviço no exterior._ N_ão sei se s_e refere ao número de
financiamerltos ou a valor financiado.
O SR. MÁRIO COVAS -Refere-se a valor finançiado.
()"SR. ELISEU RESENDE. (Ministro da Fazenda) Quanto à indagação adicional reladva às exigências que teriam
sido feitas, V. Ex~ leu um documento que foi, na verdade
assinado pelo Secretário Executivo do Comitê - que é ~
Secretário Executivo do Ministério da Indústria e Comércio
-onde ele diz que o Comitê de_u prioridade ao financiamento
aó Perü, uma vez equacionadas, pele mesmo Comitê de Avaliação de Crédito do Exterior, algumas qUestões relativas ao
relacionamento financeiro bilateral.
Quero dizer que o assunto, após receber as_instruçÓes
do Banco do Brasil e do Banco Central, veio aõ Secretário
Executivo do Ministério da Fazenda. E aqui novamente- devo
repetir que só agora o Ministro da Fazenda tem conhecimento
de~ .•es assuntos, foi uma tramitação que ocorreu no âmbito
do MiniStério e, neste caso, até diria que isso ocorreu na
minha ausência, quando estava fora do País. Noto aqui o
voto solicitado aos diferentes membros do Comitê de Financiamento à Exportação o_nde o Secretário diz. ao obter os votos,
que: ''o voto seria no sentido da aprovação da proposta original apresentada pelo Banco do Brasil- a proposta oríginal,
portanto, é apresentada pelo Banco do Brasil-com as segUintes. condições para os desembolsos da _operação: 1) cláusultt
de cross-default com o Banco Central; 2) cláusula de good
wil1 para garantir que não serão solicitadas renegociações dos
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crédito::; existentes; 3) entrega ao BancO Central das notas
promissórias relativas ao 'tóntrato de reestruturação".
Tenho a impressã-o de que, a serem inseridas no contrato
que mais tarde vida a se{ assinado pelo Banco do Brasil,
essas condições seriam levadas então ao conhecimento do
Comitê para aprovação final. Além disso, a alegação de que
as condições financeiras devem ser idênticas às demais operações de serviço que têm sido aprovadas pelo Comitê, conformç
oroposto pelo Banco do Brasil no item 72 do voto original.
De modo que espero, com ISSo, ter apresentado os esclarecimentos ao Senador Mário Covas:- Não sei se consta, na
documentação entregue ao Senado, essa coloçação com os
pedidos dos voto_s, _

O Sr. Mário Covas- Não cOnsta do Qocl._!mento.

O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- Estou sendo informado de que realmente não consta da doeu~
mentação.
Com tefcrência à- questão relacionada às usinas hidrelétricas, o 'nobre Senador, com a experiênciã- 3.dtninisüatiVa
que tem, está coberto de ra_zão. Não competiria ao Ministro
da Fazenda, ao anunciar-um programa do governo, decidir
quais são as prioridades no campo elétrico. _É claro_ que no
meu caso, como V. Ex" ressaltou, participei do setor. Mas
quero lembrar a V. Ex~ que lançamos também o programa
agrícola, na palavra do Ministro da Fazenda. E o MiniStro
da Fazenda falou inclusive que o arroz, o feijão, a mandioca,
o trigo e a soja seriam produtos básicos alimentares prioritários. E, neste programa, está inserido que o governo vai partir
para um financiamento àcalagem, à corrcçãode solo,_à arma~
zenagem c à renovação de maquinaria. o·prográma envolve
também o lançamento de um programa habitacional.
Ora, evidentemente, o \iinistro da Fazenda não é eclético
para, sozinho, traçar um programa de governo. Cada tópico,
nobre Senador, foi discutido com os Ministérios correspondentes. Distutirilos com o Ministério da Agricultura- e tam~
bém·-com o Banco do Brasil - quais sel:iam :is prioridade-s
e os investimentos no campo de cada uma das _medidas da
área agrícola. O mesmo foi feito na área habitací9nal e na
construção de estradas que também estão inseridos no programa.
_
E issO óCori_Cü, também, com relação às usinas hidrelétricas. Essa priotidade não__ foi_ apenas editada_ nO âmbito_ do
Ministério de Minas e. Energia - no âmbitO da EletrObrás,
que é uma empresa holding- , mas, também; aprovada nos
conselhos de administração das diferentes empresas. O Conselho de Administração de Fur:nás ·oeu prioridade à construção
de Corumbá; o Conselho de Administração_da Chesf deu
priorídade à construção de Xingó; o Conselho de Administração da Eletronorte deu prioridade à construção de Samuel
(existe uma outra, Manso, que também está a çargo da Eletronorte ); e o Conselho de Administração da Eletrosul deu priori~
dade à construção da usina de Jorge Lacerda.
V. Ex~ tem toda razão: o Ministro da Fazenda não podería
fazê-lo, se iSso não estivesSe inserido num contexto do entendimento das empresas que constroem c que re_alizam essas usinas
-- ---com recursos próprios.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Senador
Mário Covas, V. Ex• dispõe de dois minutos para contraditar.
O SR. MÁRIO COVAS- Vou ver se resgato um pouco
do atraso. Muito obrigado.(Risos)
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Concedo

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS-PA. Para interpe_lar. Sem revisão do orador.) ---:. Sr. Ministro:_ ouvi V. Ex·'
durante toda a sua eXposição. Acho qUe as dúvidaS que poderiam haver foram convincentemente sanadas, mas há _um problema que mereceria, suponho eu~ rece_be-_r __de V. Ex• uma
resposta.
V. Ex~ refetiu~se ao--número de operações que foram
e~aminadas, aprovadas e_ efetivadas, em bens e serviços. Exa.~
mi_p.adas, 179, aprovadas 116 e efetivadas 46, em benS;_cm
:serviços, 26, 12 e 6, reSp~Ctjvamcnte. Depois, vêm os períodos
seguintes e o período final.
__
.. - Vejo, por algumas dessas decisões já tomadas- (Olheei
a esmo o documento de V.- Ex_' __:_ ~ operações aprovadas
no CFE, um exportador, uma construtora, empreendimentos,
obras civis da Hidrelétrica Karum III, do Irã; e_ ainda por
.decidir, enquanto apronta para decisão, como V. Ex' .salientou
que é o caso do Peru, projeto de irrigação, concluindo a
_ construção de duas hidrelétricas e uma minicentralde e.nergia~
e assim por diante.
Para não ter a oportunidade de ser objeto de _uma obser~
vação de que teria ultrapassado o tempo destinado a- indagações, a pergunta seria simplesmente esta: Por que, no entendi~
menta de V. Ex~- e aproveitando a oportunidade de que
será reriletida ao Senado, como V. Exa disse, a modificação
da lei -não se dá mais prioridade àqueles _casos de financia~
menta para exportação de bens de consumo, duráveis ou não,
em vez de bens de capital e serviÇos, _especialrilente --= hão
di!;o que devam ser- excluídos, mas falo em prioridãâes.
Por que defendo essa tese? Porque penso que no mo~
menta em que fazemos um financiamento para a exportação
de bens de consumo, estamos produzindo esses bens no País,
dando emprego no País, gerando riqUeza aqui, e vendendo
nosso produto lá fora.
Essa era a pergunta que gostaria de faze_r a V. Ex~ O
que nos poderia dizer V. Ex•, qual a sua inclinação, como
Ministro da Fazenda confirmado?
O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- Muito_ obrigado, Senador. Considero bastante importante a refe~
rência de V. Ex~ É preciso que, realmente~ se estabdeça uma
política, uma diretriz geral nas exportações. Penso mesmo
que é uma oportunidade para fazermos uma revisão da política
de exportação. Quem sabe, tudo isso que aconteceu foi muito
ú_til para o País! Sem dúvida alguma, não deveríamos dar
maior prioridade às_exportações de serviços, exceto os_casos
específicos, que serão analisados dentro das cara_çterísticas
do comércio exterior e das relações diplomáticas com os pai~
ses_. _Penso que _estaríamos, realmente, contemplando uma
maior geração interna de empregos, partindo para a _exportação de bens de consumo duráveis e de bens de capital.
Concordo plenamente com V. Ex~ quanto a isso. Talvez
a exportação de s_erviços não deva ser a. primeira prioridade,
em Lermos de política, independentemente dos casos que se_
a_nalisa especificame-nte.
Com relação à exportação de bens de consumo duráveis,
a minha assessoria me traz uma informação que talvez seja
interessante levarmos em conta, ou seja; qUe os bens de consumo têm o seu r,rQprio mercado, sem necessidade de financia~
mento, por exemplo, soja, suco de laranja, etc.
. O SR. JARBAS PASSARINHO- As commodities.
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O SR. ELISEU RESENDE - EX.ãtamente. De forma
que talvez devêssemos, nesse elenco de_ prioridades, quem
sabe, definHa primeiramente para os l)ins de capital, que
têm valor agregado, e ~eixar como última prioridade a exportação de serviços.

O SR. JARBAS PASSAlflNHo~..:.. Agradeço à resposta,
Sr. Minístro. Acho que me conVém. Gostaria"·apenas de concluir fazendo uma lembrança a V. Ex", que é um homem
de leituras e um PhD, em relação à expe_riêrtcia que- víveuhoje aqui e está vivelido D.cstCs dias. Socorro::m.e-ae um autor
francês chamado Chamfort. Ele dizia qUe "de duas coisas
os homens não podem livrar-se: das rugas do tempo e das
injustiças dos seus semelhantes". Muito obrigado.
O SR. EUSEU RESENDE (MinistrooáàFazenda)_:·Muito obrigado, Senador Jarbas Passarinho. Espeio um diil. pelo
menos livrar-me das rugas do tempo. (Ríso=srDurante a interpelação do Sr. Jarbas Passarinho,
o Sr. Chagas Rodrigues, 1" Vice-Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocUpúda pelo Sr. Hum·
berto Lucena, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
____
-~ ____ _
Lembro aos Srs.. Senadores que esta sessão lerniinará
exatamentc às 19h04min. Ainda teremos 6 interpelantes, afora
o Senador Pedro Simon, que falará ao final, como Líder do

Go_verno.

-

O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Para interpelar. Sem
reVisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr. Ministro Eliseu
Resende, Srs. Senadores:
Infelizmente, não temos o Exiffibank, não temos aqui
um organismo para financiar as exportações. Por isso, acabamos criando similares sem autonomia, sem capacidade de decisão e sem fundos para fazer isso. Hoje temos _o PROEX,
que teve sua verba votada no orçamento da União, pelo_ Congresso Nacional, carente de fundos mesmo assim . .E _1odos_
nós queremos- oo, pelo menos, a maioria das pessoas deste
País -ampliar as exportações.
Ouvimos aqui, muito recentemente; tim discurso relacionado a isso: o de que precisávamos aprovar a lei dos portos
urgentemente, porque o Brasjl tinha to_do o interesse em_aumentar as suas exportações.
Por outro lado, Sr. Ministro, estamos. neste momento
- e já há muito tempo - sonhando com um_ Brasil que
saia do atoleiro. Um Brasil que, primeirO; VíU-se pafãlisado
pela idéia de qoc a dívida externa o impedia de desenvolver-se.
Fui prisioneiro --dessa idéia também. DepoiS, -f0-mos prisioneiros de outras idéiaS: o FMI é culpado; é culpada por isso
também a banca internacional. FicamOs cciffi_o_-_adole.s.centes
políticos. colocando sempre a culpa nos outros. Atê que um
dia resolvemos olhar para dentro de nós mesmos.
Devo dizer a V. Ex"- confessei-lhe isso outro dia no
corredor do Congresso - que estava muito ànimado com
o aumento da arrecadação de tributos deste País, mercê da
credibilidade do Governo Itamar, mercê de um trabalho do
Ministério da Fazenda, que faz a arrecadação, e mercê, também, deste Congresso, que faz uma CPI sobre a evasão fiscal
e tem denunciado ao País o escândalo que é, neste momento,
e há muitos anos, a evasão da receita, a sonegação. Chegamos
· até a ouvir o Presidente da Federação das Indústrias do Estado
mais importante deste País dizer que quem não_ sonega é bobo L
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NoS Estados_ Unidos da América-do Norte, o americano,
quando se vê esbulhado nos seus direitos, diz: .. Eu sou um
pagador de impostos". Lá eles entendem que o homem se
inscreve õa cidadania quando paga impostos. Aqui achamos
~.te_Iigente quem não paga . Essa lição foi dada_ sem que ?JUStiça, sem que ningüém dissesse nada. Acho até que muitos
bateram palmas.
Mas, repito, começávamos a ficar ot1m1stas. A dívida
externa já não nos assusta. O seu serviçO compromete 1%
do nosso PIB. Estamós e contiriuamos assustados com o custo
do serviço da dívida interna. V. Ex• foi procurado, fnclusive
pelos banqueiros, e não escondeu isso. que o custo da rolageni
da dívida interna é enorme, e.os banqueiros estão suplicando
para que não se a contenha, para que não se pague, não
se resgate essa dívida interna, senão eles quebram.
Agora, repito, estamos vendo a arrecadação aumentar,
as despesas diminuírem em alguns setores, mais vis1VeTmeilte
no Ministério da Previdência, a dívida externa sendo domada
com uma perspectiva de chegarmos ao final do ano sem deficit
-há essa perspectiva. Há pouco conversava com uma Senadora aqui, e ela disse: V. Ex~ é muito otimista! Ao que respondi: os números é que são otiinistas. Sr :Ministro Eliseu Resen-de~ na medida do possível, acompanho a arrecadação mês
a mês, as despesas mês a mês, as emissões, enfim, tudo o
que eu posso acompanhar, porque estou preocupado com
o Brasil.E, agóra, paramos o Brasil inteiro, pa"ramos o Governo
P?rque ~stamos discutindo um assunto importantíssimo: -o Ministro da Fazenda viajou com o Fulano de Tal, o Ministro
se hospedou no hotel tal, a reserva foi feita por outro, etc.
· Devo dizer a V. Exll- e quero fazê-lo diante do Plenário
- houve um momento em que senti vergOnha de Sersenàdor.
Não podemos permitir que esta Casa se transforme em trihunal
da Inquisição. EsSe nào é o papel -ao- Senado Federal! _NãO
foi para isso que disputei a eleição! Não foi!
___ Mas, Sr. Ministro Eliseu Resende, tudo isso tem raiz
na interpretação do art. 52, itens V e VII da Constftuíção
Feçleral:
· ..: Art. 52. éõ'mpete privativa~~nte ao S~nado Fe- .
dera!:
V - auto.riza.r Operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Fed~ral, dos Territórios c dos Municípios;
VII --dispor sobre limites gloDãiS: e condições
para· aS operações de crédito externo e interno da
União, dos Estados, do Distrito Fe"deral e dos Mli.nid~
pios, de suas autarquias e demais entidades controladas
pelo Poder Público federal;"
Como se vê, o item VII explicita, inclusive, limites.
No e.ntanto, nesta "república do faz-de-conta", em que
nós todos estamos trabalhando e rezando para que isso passe.
um Procurador do Ministér~o d~ Eco~ o mia ousou, advogando
em causa própria, dar um parecer no sentido de que essas
exportações não teriam que passar pela apreciação do Senado
Federal. Isso é um desrespeito frontal à Constituição.
Se_ estivéssemos, Sr. Ministro, obedecendo à Constituição
e essa proposta de financiamento de exportação de serviços
do Brasil para o Peru tivesse vindo para a Comissão de ASsuntos Econômicos, garanto a V. Ex\ tiraríamos dela toda a
- __ _
emotividade, assim como a de outras operações.
Não sou -da Bahia, não tenho nenhuma ligaçãO cOm a
Odebrecht ou amigos nessa empresa. Mas estou entendendo
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que a vinda de V. Ex~ aqui, inClusivC para muitos_, não foi
para colocá-lo no pelourinho. Apesar de eu não possuir ilenhu-

ma ligação, repito, com a empreSa Odebrecht eU me orgulho
dela. Quando vou aos Estados Unidos, Miami, por exemplo,
posso ver o nome da empresa Odebrecht estampado em placas
e posso vê-la competindo com empresas norte-americanas .
Quando vou a outros países, também posso ver a Odebrecht
trabalhando, competindo e levando o nome do Brasil. E,
segundo inforrriações de que dispo.llho, cumprindo rigorosamente seus contratos. Se ela é_ mais agre_ssiva, se ela é mais
competente, se pleiteia melhor os se.us fiiJ.ançiamentOs, issoé outra coisa.
.- , _
_ . ,
Ah, se tivéssemos centenas de Odebre_cht para exportarmos serviços! TemOs _que- exportar de tudo, Sr. Ministro.
Estamos parados na casa dos 30 bilhões de d_ólar~s de exportações há quantos_ anos_'?__ E est_amos _discutindo aqui com quem
o Ministro andou de avião, onde ele se hospedou, quem pagou
a sua conta. Será que estC_ País reSiste, e-m seis meseS, à troca
de cinco Ministros da Fazenda?
Por ocasião da tro_ça_ do quarto Miilistro dà Fazenda,
a revista The Economist, ouvindo banqueiros londrinos, estampou a seguinte- notíéiâ: nESse país nãO 'é COnfiáVel. Um
pais que troca, em cinéo riteses, quatro- riiihistros não pode
ser confiável."
Alguns pensam que não dependemos da banca internacional, pensam até_ que podemos ser uma ilha, que somos
tão iinportantcs, tão extraordinários que não temos- que dar
satisfação ao m_crçado int.ern~çiqnal e muito qter:u;>s ~o_s bance;>s
internacionais.
Já participamos, Sr. Ministro, desse dito mundo ocidental
e cristão com 1,6% do PIB; hoje, participamos com menos
de 0.9o/é. Mais duro que morar no Terceiro Mundo, despencando para o Quarto Mundo, é ouvir discurso .do_Qulnto
Mundo. Precisamos ·criar maturidade_ do tamanho deste País
e competência para tirarmos este Brasil do atoleiro; País que
está em melhor situação fmanceira que os Estados Unidos
da América do Norte, um País cujas dívidas interna e externa
somadas chegam a pouco mais de 40% do seu PIB, enquanto
que os Estados Unidos da América do Norte_ devem 80%
do seu _PIB. Além disso, ainda ternos várias estatais para
privatizar -e para acabar com essa dívida se quisermos; não
sei se queremos, não sei se os banqueiros_ deixam. É preciso
distraíf a atenção do povo bra~ileiro, do Congresso Nacional,
das tomadas de opinião, das tomadas de atitude mais importantes, porque há muitos interesses prejudicados.
Devo dizer a V. Ex~ que gostei muito de sua franqueza,
não me espantou. Quero revelar aqui para- O-Plenário um
pedaço de nossa vida.
O Miriistro Eliseu foi candidato ao Governo do Estado
de Minas Gerais. Nós debatemos numa emissora de televisão
em Uberlândia. Nunca fui tão grosseiro e agressivo" em toda
a minha vida. como o fui com o Ministro Eliseu. Naquele
momento, disputávamos uma guerra, e não uma eleição.
Não posso ter o privilégio de dizer que sou um dos amigos
do Ministro Eliseu. Temos um relacionamento. graças a Deus,
afáveL Mas, pelo amor de Deus. será que o iiitCresse riaéíOni:tl,
ncstt.! momento. não pode sobrepor-se a essas questiúnculas?
Será que não temos corripCtência, neste-momento-. para anali.
,.
_sar friamente?
Sr. MinistrO. estou apresentando uma emenda à _Resolução n·• 36, para que toda~ as operações, cumprindo o preceito
constitucional. venham para a Comissão de Assuntos Econó-
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micos do Senado, para que lá, sim, tiremos desses_ negócios
toda a emocionalidade que possa ter à vista da imprensa.
É evidente que a análise pelo Comitê é impottante, que
a anâlise técnica é importante. mas a necessidade, o interesse
político tarrlbém tem de Ser consultado.
_ ~;lo sei se muitos aqui sabem, mas_a quarta maior reserva
de gás do mund() está no Peru e a da Bolívia, de que estamos
falando hâ trinta anos, não representa ib% dessas reservas
·do Peru. Será que isso nós-interessa nas relações bilaterais?
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O tempo
de V. Ex~ encerrou~se, Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO- Eu agradeço a V. Ex• Não tenho
pergunta_s para_ faze_r.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo
'1 palavra ao no_bre Senador Ruy aacelar.
O SR. RUY BACELAR (PMDB-BA. Para interpelar.
Sem revisão d-o orador.)- Sr. -MiniSfro;-~r. Presideitte;Srs.
Senadores; três são as questões que me levam a argüir V.
Ex\ Sr. Ministro. A primeira é política, não diz respeíto- Somente ao Ministério da Fazenda mas, sim, sobre O Governo
comO um tOdo: o Brasii atravessa uma s"ifU3Ção "difícil-:- recessão, desemprego, transportes degradados, habitação, EdllcaÇãó-.~s-auae, fõnié, sede, tudQ a dCsejãr- -=.--e -o-Gõve-rno, ao
invés de investir Iió Brasil, se dâ ao luxo de financiar obras
em outros países~- Politicamente isso está certo, Sr. Ministro?
A segunda questão é técnica: os países que solicitaram
financiamento estão com suas situ-ações reg_Ul_arizadas- Equador, Peru e outros- em relaçãO ao Brasil? É verdade. que
o Governo peruano não fez solicitação de empréstimo ao
Brasil?
A terceira, Sr. Ministro, é uma questão ética. O Governo
Itamar Franco mantém-se a:ihd-a cC)m apoio do COngresso,
e evidentemente do povo brasileiro, em face da honestidade
e set'ie4ade que caracterizam a pessoa do Presidente da República. E natural que o mesmo se exija dos componentes de
sua equipe de trabalho.
Nos últimos anos, fortunas são_ feitas da noite para o
dia- quase sempre por dirigentes- públicos ou por empresas
privadas transacionando com o Poder Público. A eficiência
e a produtividade são colocadas de lado, cedendo lugar às
especulações e às maracutaias.
Nada mais justo de que a vida dos dirigentes públicos,
dos políticos que exercem cargo eletivo, em todos os níveis,
seja examinada de to:das as formas; que se faça um strip-tease
de cada um deles.
V. Ex~, Sr. Ministro, fez um h_islóric;o de sua vida. C~_~iÕ
importa~te, ainda, o envio ao Senado Ft!deral das últiffias
dez declarações de renda, incluindo a variação patrimonial,
para que não paire dúvida sobre a sua pessoa, e seja restaurada
a ·credibilidade do seu minist~rio, necessária ao acerto do
Plano de Ação Económica do Governo.
Eram essas as questões.
- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Com a palavra o Sr. Ministro Eliseu Resende.
O SR. ELISEU RESENDE \Ministro da t·àzenda) :___ ivlu[:.
obrigado. nohn: Senador Ruy Bãcelar. ·
~ Respondo a sua primeira pergunta, à qual_confe_re ciuàter
pOlítico: Se é ·c~r-reto o fi"nãncianiénto a outrOs pàíse's. Realmente, essa é uma indagação que surge quando observamos
a política de comércio exterior. Na verdade, o Brasil também
to

4342

Quirita'feira 13

DIÁRiO DO CONGRESSO ii!AêiONAL (SeÇão II)

1ecebe financiamentos de outros pa:íses, qu_ando precisamos
obter crédito de fornecedores, em decorrênCia de investimentos que aqui são feitos. _______
.
, : .
·-.·.
É claro qu·c hoje, infelízmente,' as difféUldid-Cs de o Brasil

receber crédito de fornecedores &ão maiores., em virtude de
haver declarado. cm anos anteriores, a moratória. Realmente,
hoje, existe também o risco Brasil.
·
Entendo que todos os países civilizados do mundo estão
caminhando no sentído de prepararem urt:t _p~ograma de e~tabi
lização económica; negociarem suas dívidas externas, COQ.solidando-as, como o ·Brasil está_ fazefldo, para que possamos
não apenas equacionar o passivo da dívida ~xterna brasilejr_a,
o que é importante, mas tamb!Eru voltai:' a s.er inserido na
comunidade financeira intemàciõhã.l, receh~odo financiamentos e créditos de fornecedores.
Essa política é examinada, primeiro, no âmbito do Ministério das Relações Exteriores; que anã.lisa a- pOlítica de relações
diplomáticas; depois, no àmbito ·cto Ministério. da Indústria
e do Comércio, que verifica a natureza dos_insumos, dos pro-·
dutos, dos bens de capitais e dos serviços que deverão ~er_
exportados. .
-· . _"-"
-~--~-·--·---~--- -· ______ ,
É irilportãóte.regi~t.r~~ qüe, de acor·ao_·c~~-a leg)sJªÇã,O_,·
os recursos que estamos destinando à exportação são deCorrentes da rotatividade dos financiarrientos feitOs_ anteriormente._ Quando. os países que já foram firiaiiCia(lo.s petõ Brasii
no intercâmbio de com.-crcio" fãzem os seus, pagamentos, _0nosso_comitê de financiamento e- o Banco do__l3rasil utilizam
.1
esse fundo de recursos para refinanciar.•
Na verdade, de acordp cqm um~ ~SJ?2~t_a _que já deJ
aqui anteriormente, n.ã9 ,eSta,remos prejudica,n9,o, com, ~ssa,
atitude, o_s investimentos _que podem ser fcit9s internamente,
no Brasil. Mas é certo que temos que fiCaf tãntbt.!m reStritos,
limitados às disponibilidades da existência desses fundos e
·
às disponibilidades de recursos do Tesouro' NaÇionaL
O nosso programa de estabilização ec~nt?mica foi anunciado aqui, no_ dia 24 de abril. Não obstante -tenhamos uma
dotação orçamentária maior para ·estimulo à exportação, em
decorrência das dificuldades econômícasdo.Brasil e_do prqgra:w
ma de estabilização ecónôrilica, reduzimos ~~'4-dotaçã<;> pa~a
200 niilhões de dólares, sendo que a dotação orçamentária
aprovada pelo Congresso, Nacional, para e~sç.._efeito, é- bem
maior.
·
No que:diz respeito à segunda pergunta?-.é.~, Ex\ quando
se analisa um financiamento, é claro que a primeira condição
é verificar se os países estão com a sua situação_ regularizada.
Inclusive tivemos a oportunidade, aqui, de P.,i$Cutír o.caso
do_Peru, Nesse caso, foi verifiCado que o Peru tCrá de assumir,
agora, o compromisso -de não ser inadimple)l1e com rc_l,aç_ão ,
aos_ financiamentos que o Brasil lhe concedeu ante_riormétlte,
Esse fincinciaritento não poderá estar inserido IJ-aS _negociaÇões
do Clube de Paris, c.o Peru terá que paga~ .regUian:ru~nte
ao Brasil, se esse empréstimo for aprovadõ·;-_a fim de que
ele seja concedido.
V. E~· também pergunta se o Peru e o Equador fizeram
o pleito. E importante registrar a maneira cqjno issO se processa. O pafs faz uma concorrência intenlac;i0na1. No caso,
o Peru ou o Equador, tem um projeto par~ executar; há
urna conco-rrência infernaciOnar; Onde entram empiesas do
próprio país e tarnht!m empresas dC quaisquer oúiios países,
sob a condição de a empresa qualificada e ganh~dora da lic_itação, no futuro, trazer do seu país um financiainento~. Então,
não é que o país faça o pleito, é que issó faz pa'rte do próprio
processo de licitação.
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Portanto-, as empresas brasileiras participam daquele piei~
to e, ao se candidatarem à licitação, fazem uma solicitação
prévia ao Banco do Brasil. No caso do Peru, as construtoras
Ode_brecht e ·Andrade Gutierrez fiiefain uril SOlicitação prévia:
ao .Banco do Brasil, que deu uma espécie de sinal verde;
as construtoras entraram na concorrência, disputando com
OUtrãs empresas de outros países e também com as _empresas
peruanas; acontece que a Odebrecht ganhou a concorrência,
e d~ntro de~sa linha é que foi feita a -solicitaçãO da empresa
ganhadora da: conco_rrência;-para ·a-·concretização do fínailciamento._Se a Andrade Gutierrez tivesse ganho a concorrência,
também teria feito a solicitaÇão para o encaminhamento do
financiamento.
ESpero haver respondido adequadamente. Não são os
países que fazeril re-almente o pleito. O financiamento decorre
-de um processo de licitação inteiil:iC'ional feito por cada pafs.
_ Agradeço a sugestão de V. Ex~: estarei encamin,hando
ao Senado Federal, com a maior brevidade possível, as últimas
dez declarações do Imposto de Renda, para a verific3çã0- das
V8:riaçõés patrimoniais do meu imposto.
. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex• deseja ·contraditar, nobre Senador Ruy BaCelar?
OSR. RUY BACELAR-Não, Sr. Presidente. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _:-Antes de
C:O!lCeder _a palavra ao pfóximo qrador, lembt_:o aos Srs. Seriado-res qu_e- ainda há cinco oradores inscritOs, e-que ãs 19h04min.
encerraremos esta sessão, havendo, em seguida, uma sessão
extraordil)ária. Logo. ~m segu_ida,~h~yefá_ uma sessãopo_Con~
greSS6Nacional.
Co~cedo a palavra aó nObre Senador Irapuan Costa JúniOr.
-c O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP-GO. Paia interpelar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. senadores, Sr~ Ministro·, nós, da Bancada do Partido Progressista
nesta Casa, estamos acompanhando todo esse emaranhado
sutgido na imprensa, envolvendo a questão do PROEX. Mas
devo dizer que em nenhum inomento os ColC::gas-Que-Coffipõemo Partido ProgresSista eSboçaram qualquer pré-julgamento
negativo quanto à pessoa de V. Ex.. Esse, aliás, é um dos
postulados do nosso Partido. E, hoje, após recebermos os
documentos enviados por V. Ex~ e, prindpaTmente, depois
de ouvirmos aqui a sua exposição, convencemo-nos de que
a atitude que adotamos foi a mais prudente e a mais correta,
quando se trata de analisar o comportamento de Um homem
público.
Não tenho perguntas, mas uma afirmação a fazer: estanios
plenamente convencidos da lisura, da correção desse processo
tão explorado nos últimos dias. Dese)ainoS a V. Ex~ e, em
conseqüência, ao Brasil bastante sucesso na condução desse
plano que pretende, ao menos_em parte, resgatar a grave
situaç"ão· económica--e social que estamos vivendo.
Muito obrigado.
O SR. ELISEI,J RESENDE (Ministro da Fazenda)- Muito obrigado, nobre Senador.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.

Concedo

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB-RO. Para interpelar. Sem revisãõ do orador.)_- Sr. Presidente, Srs. Senado~
re·s·;-sr. Ministro, serei breve. A exposição feita pof V. Exa,
boje, no plenário desta Casa, me convenceu. Só tenfio uma
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indagação a fazer: é a rCspeito do PROEX, que é urri~ i.rlStítUição que g'era benefícíos políticos e financeiros para· Q_ Brásil.

Qtiiil o seu relacionamento com ·ouúos paíseS-eOOrnO-é íelta
a exportação dos seus produtos? É um mecanismo côrreto
e necessário- para o foinento da atividade interna, quaDto à
geração de renda e emprego? É a indagação que faço a V.
Ex~

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Com a palavra o_Sr. Ministto Eliseu Resende._
OSR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- Éssa
é uma iridagação realmente relevante que tive~os a oportunidade de discutfr. Talvez seja uma política importante', de
acordo, inclusive, com a iridagação do Senador-Jarbas Passarinho, que também tirou partido das palavras prOferidas aqui
pelo Senador Ronan Tito, muito importantes~_- _
É necessário exam-inar,·agora, de uma forma mais pr_f>f~n
da, a política de finandamento à expáitação-,-pa-rtiCúla-rnleiite
pro-curando detectar quais-seriam ·as prioridades ness-a politiCá
dentro desse aspecto importante de geração intema.de empregos. Concordo inteira-mente com V, E~- Entre tOdos eS!ieS
fatores, dados e parâmetros que devem instruir agora a decisão
política do Senado Federal, de priorizar as exportações, penso
que um dado importante, um parâmetro importante paia associar a política de comércio exterior às soluções dos problemas
sociais- e económicOS~ do País, é tentar· piiori:iai, particularmente, aqueles fillanciamentos-quc pródUi:am maior geração
de emprego intefno.
-0 SR. RONALDO ARAGÃO satisfeito.

Muito obrigado: E~tóu
· - ,

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) a palavra ao nobre Senador Beni V eras.

Concedo
- -

O SR. BENI VE-RAS (PSDB-CE. P:úa interpelar. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente. Sr_Senadõies, Sr. Ministro,-ouvi as cOnsideraçOes a respeitO da Construtora;;e_eu
gostaria de acrescentar um pequeno fato. Páia miin=; as :CQ:iistrutoras nacionaiS sofreram um processo de ·degrad~ção nos
últimos anos e adotaram um comportamento rnargínal no tratamento_ da coisa pública. No tratamento com as repaTtiçÓes
públicas e com o Governo têm buscado formas de conof!lper
o sistema público de funcionamento de contratação de obras,
de tal maneira que o País tem sofrido sérios danos, em virtude
desse comportamento das empresas construtoras. É um fato
que não se pode esconder, a não ser que se queira vendar
os olhos intencionalmente. Em virtude disso, :a população
vê a ação das construtoras sempre de uma maneira muito
suspeita, e com razão, pois há fatos_ recentes que provaram
que elas foram capazes de permear o Governo a tal ponto
que ele foi levado à cassação por este Parlamento devido
a essas deformações. Então, penso que não é·de se estranhar
que tenhamos suspeitas em relação ao comportamento das
construtoras.
Sr. Ministro, o Brasil se encontra numa situaçãõ de_ extre~
ma dificuldade: escassez de recursos para financiar os projetes
prioritários pafa O deSenVolvimento do País; f3ltam recursos
para a recuperação das estradas, para aumento da capacidade_
de produção de energia elétrica, para finariciar a agricultura,
enfrm, há falta de recursos para tudo, inclusive para programas
sociaiS.
Como, nessa sitUaçãO, utilizar os recursos escassoS Para
financiar a: exportaç-ão de _serviços, beneficiando grandes empreiteiias nacionais? Sabemos que o retorno desseS financia-
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mentes para" O País é pequeno· em comparação com outras
aplicações possíveis. Quais São os reSultados que o Gov"el·nQ
eSperã?-Põr -qiie.-náo finailciar a exportação de recursos que
gerãlrt empregOs·e·divisas p·ara o País, ao invés- de financíáfserviçoS que trazem poucos resultados para a economia nacional"

Como Ministro da Economia, V. Ex~ tem uma visão ampla dos grandes problemas que afetam a economia nacional
e sabe quais sãO as grandes prioridades, como, aliás, estão
tfõ Plano de Ação Governamental aprovado pelo Presidente;;
da RepúbliCa, no dia 24 de abril. O Plano Eliseu não se refere
à exportação de;; servíços como -uma príOridade. EnqUanto
isso, sabemos que faltam recursos· pa·ra atender aos programas
prioritários do plano preparado por V. Ex•
. Como ·se justifi~_; neste cõritexto, nó InOnlento em que
~eci~ii _sObre~ '!Pficaçã_o de recursos públicos, a possibilidade
de e;'Cporqrção de serviços, _Com recursos de programas prioritáriós do plano do governo? Nesse contexto, nós que apoiamos
o Governo Federal e tentamos convencer a população de_
que ela deve fazer sacrífícios para qüe o- Governo consiga
equacionar os problemas nacionais; tão prementes- inclusive
pOrque precisamos de um programa de estabilização e de
CtJmbate à inflaÇão - , precisa'nlóS: entehder com "clareza se
a motivação de V. Ex• não téiri vinculaç-ão com o fato de
ter sido executivo da grande empresa beneficiada, durante
vái"iõs anos. E mais itinda, ter sido acompanhado por um
diretór d~ empresa na visita que fei aOs_ E_stados Unidos.
Isso_ eu digo, não porque des(:onfio de V. Ex•, mas porque
seí o cómporüuTietlto das empreíteiras, e tenho razões para
isso" em virtildé dos últimos acontecimentos em nosso País.
·Acredita V ~-Ex· -qUe é Poss-ível-expiicar·ao hOinem co.mum
que, enquanto a sua renda é contida, faltando dinheiro para
atendimentO de suas necessidades mais essenciais, o Ministro
responsável-pelo equiJíbrio das fina-nÇas·- nacion"ais, dá a sua
cobertura a um projeto de empréstimo ao Peru para aplicação
ptióritári"à?
---

. ()SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Com a palavra o Sr. Ministro.
O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda)- Muito obrigado, Senador.
As considerações de V. Ex·1 sãO Vagas, ilo que diz respeito
a aspectos já discutidos aqui, de que devemos realmente,
no contexto das exportações, dar prioridade àqueles empreendirriCntOS ou àqUeles financiamentos que produzam maior gera~ão de_ empregos intt::rnamente. Já tivemos a oportunidade
de -discutir ·e, nesté ponto, comungamos co-m V. Ex-• dc-ss.ã
opinião.
·
Com relação aos_ recursos que se aplicam, tivemos a oportunidade de discutir, também, que são recursos provenierite"s
da re11ovaçãq dos fininciariientõS anteriormente cóncedídos_
e' de_ umª" do~ação do Tesouro. No caso, diante da citação
de v._Ex\ desejO l~mt>rar que a dotação que rolocamos no
program·a de estabilização econó"ffiica é de_ 200- inilhões de
dólares-de incentivo à exportação. São os recursos que colocamos dentro Q.o contexto das despesas do Governo neste ano,
no c_ontexto do ajuste fiscal que gostaríamos para dar seqüêilcia-a ess-eS firian~iameritOs já cOnti-atadós, f.' que-o Brasil terá
de cumprir com aquele compromisso do cronograma dos de-:
semholsos.
É de notar que fizeirios uma reduçflo expressiva nesse
ajuste riScar, com relação a cssCs gastos, quando o confron-
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tamos com a dotação orçamentária, pela Lei Orçamentária

aprovada no Congresso Nacional.
A Lei Orçamentária pCrffiite~um gastõ dc--35Q ffiTJb6cS
de dólares -_salvo melhor jufzo- para esse estímulo à expor~
tação. O nosso programa -de ajuste" fi~cal rcdl!_ZÍ~~ ~~se valor
a um mínimo de 200 milhões- de dólares, que scriaffi suficientes
para arcar com os co-mpromissos dos _contratos já assinados.
Mas é importante que daqui para frente tenhamos urna política
que faça com que os investimentos :se dirijã.m para 3qil.elcs
projetes de maior interesse para a economia intCrna, particularmente no que diz respeito à geração de empregos.
Não sei se respondi as observaç<ks fiais rclevaittes de
V. Ex•
·
·
O SR. BENI VERAS- Sim. Apenas acrescentáiiã. Sr.
Ministro, que há razões sobejas na população para que se
exija do Exccutívo, dos órgãos públicos c dos Ministros_,_cuidados_ essenciais- no tratam:ento-·com·as-empteiteiras, q-ue já se
revelaram capazes de levar a população a uma grande insegurança a respeito do tratamento que fazem em relação aos
órgãos públicos. Fizeram por onde que a população desconfiasse de suas ações e reconhecer que tiveram, em certo mo~
menta, urna a.ção deletéria sobre o nossQ sistema político.
Acredito que os exeCutivos e os órgãos pUblicas devem
ter os maiores cuidados no relacionamento com as construtoras, para que a população sinta confiança, e que os seus
políticos tenham cuidados - e precisam ter ~-em virtude
do que já houve anteriormente. Não somos mais inocentes,
porque já conhecemos o comportamento das construtoras,
a não ser que se reciclem e se adaptem ao_s_novos tempos.
O SR. ELISEU RESENDE (Mínistio da Fazenda)- Mui·
to obrigado pela observação de V. Ex~
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Com a pala·
vra o Senador Moisés Abrão.
O SR. MOISÉS ABRÃO (PDC-TO. Para_interpelar. Sem
visão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro, serei muito breve, mas não poderia deixar de fazer algumas considerações. Ouvi V. Ex~ responder a várias argüições
como: se o Brasil fez um empréstimo de risco ao Peru; se
o Brasil, ao invés de financiar a exportação de serviço, não
deveria aplicar esses recUrsos internamente, pã.ra acelerar o
desenvolvimento internO do nosso país, que vive uma reccs- ·
são. Ouvi considerações de toda o_rdem ...

Sr. Ministro, em alguns momentos;-·cheguei a imaginar
que o Brasil fosse uma ilha distante, tão distante que não
devesse e não pudesse manter qualquer relacionamento com
a comunidade internacional. Seria 6timo se pudéssemo$- emprestar ao Japão, à Itália, ã França, aos- Estados Unidos,
a uma gama de países do Primeiro- Mutido. No"-entanto, -emprestamos ao· Equador, ao Peru, ao_ Paraguai, à Polônia, à
Rornênia. O que é mais frlteresSãn-ie? Será qUe essa ·prática
começou no· Governo Itamar'? Ou_será que este País já praticava fi"nanciamentos de prodUtos ou de serviços anterionriente
ao Goveriio Itamar? Eu pergunto: Finailciai" SerVíÇOs_ de empresas brasileiias- que lá trabalham? Que eMPreSas brasildi:-as
são ess--as que, quando chegam aqui, vêm a sua origefn -sç,Iicitar
ao Governo que_ financie_ uffi país ainigo do sefviço-_-que lá
vão prestar? C!íã-se~ assún, ·uma rebelião.
A imprensa braSileira levantou, parece-me, -a gúliide lebre. Talvez se o Brasil - e já o fez - tivesse finazíê:lando
serviços de uma multinacional não causasse tanto escândalo.
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Não tenho perguntas a fazer, Sr. Ministro. V. Ex· é vítima
de.UO)a época, de uma conjuntura, mas preocupo-me. Seja
V. Ex:~ ministro ou não, o Brasil vai,coiitinuar, t~m qtie achar
um caminho. Não sei se com V. Ex• ou com Luiza Erundina.
_ HQJe;li na irripff:nSa- e preoCupou--me mUito~ q-LIC a-M!Ilis-tra Luiza Erundina, caso_ V. Ex" permaneça no cargo, não
seria MiniStra amanhã. Isso nos pre-ocupa, p-orque· o Brasif
precisa de homens que pensem, que ajudem a Nação a se
desenvolver.
Todas essas acusações são inerentes a-o homem público.
V. Ex• não é _Ministro apenas agora, já o foi ·outras vezes.
Se V. Ex\• tem prestado s_ero,:iço, ne?sa fase dC sua vida,_ a
este País, só temos que cumprimentá-lo. Precisamos de homens que re_almente acreditem no Brasil. De uma forma sim·
pies, V. Ex~ ajudou o Presidente Itamar Ffanco a apresentai
ao CongresSo Nacional o Plano de Governo que cobrávamos
há muito tempo. Mas no momento em que o Presidente Itamar
Franc_o, através de V. Ex•, trouxe a esta Casa o Plano de
G_uy_erno que não atendia a interesses de grupos, de setores
da sociedade que se sentiram contrariados, tivemos esse resultado.
Não acredito que esta Casa esteja fazendo o julgamento
de V. Ex~ Não é essa a função do Senado Federal, apesar
de __que a imprensa estampou hoje, em todas as manchetes,
que seria o "dia D" de V. Exa Pode ser. Não pela sua presença
no Senado; talvez por um desejo pessoal ou do Presidente,
uma vez que encerre a sua participação no -Governo. Ma"s
a sua participação, cOrrio brasileiro, continuará. Acredito que
V. Ex• haverá de prestar muitos serviços a esta Naçãó.
Eram essas as observações que eu qucria·fazer. -Muito
obrigado.
O SR. ELISEU RESENDE (Ministro da Fazenda) ~Mui·
to obrigado, Senador Moisés Abrão.
-o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo
a palavra, para encerrar, ao nobre Líder do Governo, Senador
Pedro Simon.
O SR. RONAN TITO - Permite V. E-x· um esclarecimento?
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) :.....Tem V.
Ex~ a palavra.
O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Para ilrn esclarecimento. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, normalmente nesta Casa- e freqüento-ã faz pouco tempo, apenaS
há. seis anos --, quando existe um orador na tribuna, o Presidente acende a luz vermelha assim que termina o seu -:.empo,
advertindo-o para que ele possa terminar o seu rac10cínio,
principalmente quando quer fazer questionamento.
..: Hoje, eu estava falando e fui interrompido no meio do
raciocínio por V. Exa A pergunta que quero fazer é a seguinte:
não vamos mais adotar essa prática de acender a luz vermelha,
ou só para alguns Senadores essa prática foi abolida?
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Não, nobre
Senador, a luz vermelha sempre foi acesa durante toda esta
-SeSsãO. se- riá otãsião eih que V: Ex~ estava na-~tfibti.na nãoaconteceu é porque eu me assentei na cadeira exã.tamente
no ·moTiie-nto- em -que V. Ex~ ultrai>assaVa"-áito minutos de
seu-tempo. O Senador que estava a meu lado, Membro da
Mesa; ~dvertiu-me, e eu apenas tive a pressa de fazer a advertência, riãb pata que V. Ex• saíSse da tribuna, mas só para
dizer que o tempo de V. Ex~ estava esgotado e nada mais.
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O SR. RONAN -TiTtf- Sr. Presidente, não ficou esclarecido. A Mesa vai continuar usando a prática da luz vermelha
para avisar sobre ·o téimino do tempo do orador?

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Mas usou
durante toda a sessáo ...
O SR. RONAN TITO- Pois é isso QUe me- estranha!
Não a usou quando eu falava.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Porque eu
não estava aqui no momento. Naturalmente, quem estava
aqui, substituindo-me, esquece-u-se de acionar a luz vermelha.
Mas não tenha dúvída de que. de outra vez que V. Ex~ estiver
na tribuna e exceder o tempo, acionarei a luz vermelha. Fique
tranqúilo.
O SR. RONAN TITO - Agradeço, Sr_ Presidente; é
muito gentil da parte de V. Ex~
O SR. PRESIDENTE-(Humbcrto Lucena)- Muito obrigado_
Tem V. Ex~ a paiavra, nObre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para interpelar. Sem
revisão do orador.) --Sr. Presidente, Sr. Ministro e Srs.
Senadores, creio que nós vivemos uma tarde muito iinpoTt3nte
no Senado, no dia de hoje. Uma grande expectativa, a imprensa noticiando, os Senadores esperando, mas creio que o debate
foi realmente muito proveitoso. Ê a terceúa vez que o Ministro
Eliseu Resende vem a esta tribuna. Talyez seja até um recorde
de vindas de um Ministro da Fazenda ao Senado, em tão
curto espaço de tempo. Acredit!J que isso é bom. Ouvir, debater e analisar é importante e necessário. . _ __ _ __
Ouvi, com muíto reSpeito; 3s nlanife.Staçoes OO_Minjstn~
Eliseu Resende, as interrogações feitaS pelos Sfs.~seD.ãdOrés
e as respostas apresentadas. Talvez seja a primeira vez que
debatemos uma matéria como esta. Acredito que a questão
das diárias nos Estados Unidos esteja esclarecida.
Sobre a questão do empréstimo ao Peru, é importante
a decisão tomada pelo Presidente Itamar Franco. Na verdade,.
independente da análise que façamos, não há_ por que esta
Casa ter que votar auxílios-, empréstimos insígniffcarit'es ãos
municípios do interior e não decidir sobre questão tão séria
quanto esta referente aos empréstimos para o exterior. Eu
confesso - sei que é ridículo o que vou dizer --:- que não
sabia que as coisas se operacionalizavam dessa maneira~ Ouvi
falar até de um ex-Presidente que também não tinha conhecimento dessas fórmulas. Disse bem o Sr. Ministro Eliseu Resende, e S. Ex~ está absolutainente correto, que talvez, em
meio-a todo esse debate, a toda e_ssa discussão, _esse, fato
por si só já seja positivo.
- Quarito ao fato de que as empresas ·ctevem exportar só
bens de capital ou se elas devem exportar também serviços,
se elas devem fazer irrigação no Peru ou no Nordeste, todas
essas questões devem ser trazidas para o Senado e este vai
deliberar sobfe as mesmas.
Creio que a questão referente às hidrelétricas, em primeiro lugar, tem que passar tambt!m pelo Congresso, que vai
dizer onde o dinheiro vai ser aplicado. Segundo o Orçamento .
que votamos, não existe nem a questão das verbas contingenciadas. Tudo tem que passar pelo Congresso: Trata-se de
uma decisão que este Congresso deverá tomar a qualquer
momento. E, como disse 0-- Sr. Ministro, tratou-se de um
-projeto de Governo~
O-

-

-

-
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b Di-. ItãiDar - nã.o sei se o Ministro concorda comigo
~possui

uma exagerada humildade. Por exemplo, quem devia
ter lido aquele programa era o Presidente Itamar, mas, todas
às ·vezes que isso ocorre, Sua Excelência fala durante uns
cincos minutos e passa a palavra para outra pessoa. Na hora
·de brilhar, o Presidente Itamar faz questão de não aparecer,
no seü exágero . . . ::.. Perdoe~me a sinceridade, mas essa é uma
das críticas_ que faço ao Presidente Itamar - de humildade.
Por exemplo, Sua Excelência não falou à Nação até agora,
e na minha opinião deveria tê-lo feito.
A meu ver, a imprensa vai bem. Embora muitos possam
discordar, considero bom esse exagero· da imprensa, visto termos sofrido um terremoto com aquele impeachment.
Repare que não foi suficiente ã paiayra do Sr._ Ministro.
Para mim o foi. Quando o Ministro__diz que_ nos últi~os quinze
anos o seu património não foi alterado é -porque não o foi.
Mas mesmo assim foram solicitadas não as quinze, porque
aí já foram ma"iS- gentis, mãs- as dez t,'íltimas declarações do
ImPosto de Renda, e S. Ex• vai enviá-las a esta Ca~a.
PC?r_~oe-me__o_Dr. Eliseu, ~ssinJ, çomo o meu amigo,_ ?resi~
dente Itamar, mas isso que a imprensa está fazendo deve-se
ao momento que _estamos vivendo. Temos que pagar a nossa
contal_elo impeachment.É uma injustiça? Sim, é uma injustiça.
maldade, às vezes? Não sei. Mas as coisas têm de
ser colocadas em seus lugares. Isso se chama adaptação. Temos de aprender a conviver. A imprensa também vai ter de
aprender a conviver, para restabelecermos uma democracia,
em _que haja seriedade e responsabilidade. Afinal, o que aconteceu não foi feiro apellas pelo Dr. Collor. Ele não agiu sozinho. Conforme foi dito desta tribuna pelo Senador do PMDB,
pelo Ceará, muitas pessoas, -inchiinâo empresários, participaram daquele esquema. Por isso que pode haver uma desconfiança generalizada.
O SR. PRESIDENTE (HumbertoLucena)- Nobre Seriador Pedro Simon, se V. Ex~ me permite, vou interrompê-lo
para prorrogar a sessão, de ofício, por 5 minutos, se o Plenário
não faz objeção, para que V. Ex~ conclua suas considerações.
Em seguida, lembro aos Srs. Senadores que temos uma sessão
ex~raordinária do .. Sc;nado Federal.
.

.

O SR. PEDRO SIMON - Agradeçq a V_ Ex• e à Casa,
Sr. Presidente.
Por essa razão, creio que estamos pagando o preço disso_.
A Folha de S. Paulo, inclusive, noticiou _que já haveria um
movimento pensando na renúncia do Presidente Itamar Franco. Sobre isso, posso garantir-lhes que não passa e não passa rã
pela cabeça do Presidente da República o não-cumpr_imento
de seu mandato até o último dia. A imprensa disse que o
Ministro Eliseu Resende teria dispensado o auxílio e a presença do Itamaraty. do Ministro das Relações Exteriores de
Washington, porque t~ria preferido o assessoramento da Norberto OdebrechL Ao ler essa notícia, achei isso tão -Sério
que procurei elucidá-la. Na verdade, o nosso ilustre e querido
a~J:!igo, Emhaixador_Rubens Ricúpero, fez questão de esclarecer, inclusive seu relatório está na Embaixada, que, em todo
o trabalho realizado pelo Ministro da Fazenda lá, a Embahada
do Brasil esteve presente, prestando a sua colaboração. Disse
isto hoje o Embaixador Rubens Rkú:Pero.
Volto a repetir: estamos vivendo uma fase de grande
afirmação, e esse _debate é imensamente importante.
Creio, Ministro _Eliseu Resende, que os esclarecimentos
foram prestados, que esta Casa pode ter dúvidas e interro-
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gações, mas me parece que V. Ex-- merece respeito pelo t~abaCOMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
lho, pelo que é e pelo que representa.
--Digo com toda a. since~dade, como home~ de GovernoAffonso Camargo _ Almir Gabriel_ Aureo Mello _ Beni Veras
- em~ora não est~p ~u~to acostuma~o a _1s.so - é bom _César Dias_ Darcy Ribeiro_ Divai do Suruagy _ Garibaldi Alves
que haJa essa fiscahzaçao. Prefiro fiscahzaçao em exagero,- Filho _ João França _ Júnía Marise _ Luiz Alberto OliVeira _
do que olho_,.fechad~J_como. ocorreu no passado, É -c~rt~ que Meira Filho_ Ney Suassuna _Onofre -Quinan _ Ronan Tito.
não se pode, _com ISSO, bnncar com a honra e a d1gntdade
de alguém, nem tentar fazer aquilo que ninguém quer • pois
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concluída
é desvincular, desvirtuar, complicar, implicar que 0 Sr._ltamar
a fase de interpelações e terminado o pronunciamento do
Franco não cumpra as suas responsabilidades.- - -- nobre Líder do Governo. Senador Pedro Simon, resta à PresiTenho dito, e tepltO-aquí, -que o-Governo Itamar é de
dêilcia registrar o gesto do Sr. Ministro da Fazenda, Eliseu _
transição; não ficará ná históiia por grandes obras, mas tem
Resende, de ter-se proposto em comparecer espontaneamente
a reSpOnsabilidade de restabelecer a credibilidade, a dignia este plenário, a fim de debater o assunto relacionado com
dade, a seriedade, a moralidade, a confiabilídãde de nós em
o financiamento de exportação para o custeio de um proje-to
nós mesmos.
- _ no PerU.
Por iSSó,-irtdependente de nossas posições, independente
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi·
das candidaturas à Presidência, independente do que possadência comunica a V. Ex•~ o cancelamento da sessão conjunta
mos pensar ali adiante, sinto que temos a obrigaÇão de torcer
que deveria se realizar hoje no Congresso Nacional, em virtupelo sucesso do Governo Itamar Franco, porque, em dando
de de a Câmara dos Deputados ainda encontra-se reunida,
certo, facilitará a camíilhada de todos nós rumo· à busca dos
e convoca sessão conjunta do Congresso a realizar-se amanhã,
nossos destinos.
no plenário da Câmara dos Deputãdos, destinada à apreciação
da Medida Provisória n'·' 316!93.
Felicito V. Ex• e a Casã. Aquilo que parecia uma longa
Peço aos Srs. _Senadores que continuem em plenário para
interrogação do que seria o dia de hoje foi um dia realmente
importante, em que o Ministro fez suas ponderaçõ_es com a sessão extraordinária do Senado Federal.
seriedade e com respeito e esta Casa. fiel a sua tradição,
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Está encer·
cumpriu as determinações históricas do seu papel.
rada a sessão.
Muito obrigado a V. Ex"
( L<'l'atl!a-se a sessão às I9h !Omin.)

Ata da 863 Sessão, em 12 de maio de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Humberto Lucena
Lavoisier Maia _ Levy_ Dias_ Lucídio P.Prtel,la _ Luiz Alberto
Oliveira _ Magno Bacelar_ Mansueto de Lavor_ Mareio Lacerda
_ Marco Maciel_ _ Mário CoVas _ !ylai"luce. Pirite ___ Mauro
Alf d -C -AI . Benevides Meira Filho Moisés Abrão Nabor Júnior Nelson
Affonso Camargo -- Albano t:ranco re 0 amp.os - _ _!?Ir- Carneiro - Nev Maranhão Ney Suassuna
Odacir SoareS
.l
AI'"
B
AI
oPacheco
..
" Pedro .Simon
- ·Pedro Teixeira- Rachid Saldanha
. Gb
UIZIO ezerra var
. _ ~ AmirLando
.. . - Onofre
Quinan
a ne A~reo ~ello- Beni Veras __ Carlos _De'Ca::rl.I ~,Cados .Patrocmip- Derzi - Raimu~do Lin;l __ Ro;aldo Aragão- Ronan Tito- Rw
Cesar Dms- Chagas Rodngues- Çid Saboia de; sarvalho.- D~cy__ Bacelar
Teotõnio Vilela Filho
Valmir Cãmpelo
Wilson
Ribeiro _ Dario Pereira _ Dirceu Carneiro _ D~yai~Q Sl!ruagy _ M t' Eduardo Suplicy _ Elcio Alvares~ Epítácio Cafeteira _ Es_peridião ar ms.
Amin _ Eva Blay __ Flaviano Melo ~ Francisco Rollemberg . . ,.
OSR .. !:RESIDENTE (H.umbenq Lucena)~
lista de
Garibaldi Alves Filho _ Gerson Caro ata __ Gilberto Mi_rand~ _
Guilherme Palmeira _ Henrique Almeida __H_umberto Lue:ena _ presença acusa o comparecimentO de 75 Srs. Senadores: HaHydekel Freitas _ Iram Saraiv-a ~- Irapuan Costa Júnior-...,. Jarbas vendo número rcgimen_t_~_l, deçlaro aberta a sessão.
Soh a prot!.!çâo de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Passarinho _ João Calmon _ João França _João _Rovha__ Jonas
O_ S_r._ l~~ecret~rio procedefá à leitura do Expediente
Pinheiro _Josaphat Marinho _ José Fogaça_ José Paulo Bisol _
Ê lido o seguinte
José Richa _ Júnia Marise _Jutahy Magalhães_ Juvêncio Dias_
ÀS 19 HORAS E II MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
c
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EXPEDIENTE

AVISOS
DO MINISTRO DA FAZENDA
A viso n"' 309/93, de 11 do corrente, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento n~ 240,
de 1993, de autoria do_ Senador Esperidião Amin.
As informações foram anexadas ãO Requerimento
que vai ao arquivo, e encaminhadas cópfas ao- Reque~
rente.
DO MINISTRO CHEFE DA CASA-CIVIL DA
PRESIDlÍ:NCfA DA REPÚBLICA
Aviso n?745/93, cte 6 do corrente~. encaminhando inforlnações sobre os quesitos constantes do_-Rcquerimento n9 328,
de 1993, de autoria do Senador Jutahy Magalhães.
As informações foram anexadas ao Requer~mefl:_lo,

que vai ao

arquivo~

e enCaminhadas cópias ao Reque-

rente.

PARECER
PARECER N• 140, DE 1993
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre a Mensagem n?l61, de 1993, do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome do Sr. Antonio Fábio Ribeiro, para compor
o Tribunal Superior do Trabalho.
A Comissão de Constituição, JustiÇà e Cidadania, em
votação secreta realizada cm 12-5-93, àpreciando o relatório
apresentado pelo Sr. Senador Pedro Teixeira (em inexá ao
parecer). sobre a Mensagem n'' 161, de 1993. do Senhor Presidente_ da República, opina pela aprovação da escolha do Senhor Antonio Fábio Ribeiro para exercer o cargo de Suplente
de Ministro Classista Terii.porârio, representante dos-empregadores, no triêníõ- de 1993 a 1996.
Sala das Comissões. 12 de maio de 1993 . ....,.. Iram Saraiva,
Presidente - Pedro Teixeira - Eva Baly - Éldo Alvares
Amim Lando - Epitácio Cafeteira - Carlos Patrocinio Wilson Campos- Francisco Rollemberg- Josaphat Marinho
- João Rocha - Jutahy Magalhães - Mansueto de Lavor
- Nelson Carneiro - Esperidião Amin - Ney Suassuna Wilson Martins - Alfredo Campos.
RELATÓRIO
Relator: Senador Pedro Teixeira
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Ao relator compete, nos termos d~ alínea e,_ do citado
art. 383, do Regimento Interno, elaborar relatório sobre a
indicação com dados sobre o candidato- que passará a constituir parecer com o resultado da votação, aprovando ou rejeitando o nome indicado. Isto considerado, passaremos a relatar
as informações contidas no curriculum vitae do candidato,
que podem ser assim resumidas:
O ilustre indicado nasceu em 17 de agosto de 1942, na
cidade de Leopoldo de Bulhões, Estado de Goiás-, -diJ>lom3ndo~se Engenheiro Civil pela Escola de Engenharia da Universidade de Goiás, tendo ainda concluído o Curso de pós-gra-duaçào em Engenharia Económica pela Escola de Engenharia
da Universidade Federal de Goiás e .licenciado-se erri Física
pelo Ministério da EducaçãO e CultUra_ Dentre- as diversas atívidades que- atualmente exerce, destacamos as seguintes:
·
·
-Presidente da Federação dos Indústrias do DistritO
Federal- FIBRA;
-Presidente do Conselho Deliberativo Nacional do Serviço Brasileiro de Apoio às MiCro e Pequenas EmPresas SEBRAE;
~
-Membro do Conselho de Representantes da Configuração Nacional da Indústria- CNI;
-Presidente do Conselho Regional do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industria - SENAI, no Distrito Federal;
e
-Presidente do Conselho Regional do Serviço s-OCial
da Indústria! - SES!, no Distrio Federal.
É digna de registro, ainda, as seguintes atividades públicas
e privadas exercidas:
-Secretário de Estado da Indústria e ComérciO do Estado de Goiás;
-Membro do Conselho de Política Salarial do Minisjério
do Trabalho;
-~ ~
-Professor Titular da Cadeira de Organização, Administração e Contabilidade da Universidade Federal de Goiás;
- Diretor do Departamento Regional do Senai em Goiás
e Distrito Federal;
- Diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil
de Brasllia; e
- Diretor Superintendente da Encol S/ A- Engenharia,
Comércio e Indústria.
Recebeu, dentre outras homenagens e condecorações,
- a Medalha do Mérito Alvorada, oferecida pelo Governo Federal no ano de 1970.
Por 9erradeiro, cumpre~nos registrar, ainda, a participação do Senhor Antonio Fábio Ribeiro como membro das
delegações brasileiras, chefiada pelo Ministro da Fazenda,
à Argélia e Tt!-nísia, e chefiada pelo Presidente da República;
à Argentina.

Em face da natureza da matéria ora trazida à apreciação
Vem a exame desta Comissão a Mensagem n" 161. de
não nos cabe aduzir outras considerações no âmbito do pre1993 (Mensagem n" 185, de 19 de abril de 1993, na origem),
sente Relatório.
mediante a qual o Senhor Presidente d__-ª_ B~_Q_ública submete
---Sala das Comissões, 12 de maio de 1993. -Iram Saraiva,
à apreciação desta Casa o nome do Senhor Antonio Fábio
Presidente - Pedro Teixeira, Relator.
Ribeiro, para compor <J Tribunal Superior do Trabalho, no
cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, repres~n
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O Expetante dos empregadores, no triénio de 1993 a 1996.
- diente lido vai à publicação.
A ConstituiçãO Federal em seu art. 52, inciso f1I. alínea
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l 9
a, a esta Casa confere a competência privativa para aprovar,
previamente, por voto se_crcto e após argüição pública, a esco- -Secretário_
É lido o seguinte
ll)a de magistrados.
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REQUERIMENTO N' 457, DE 1993
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea b,
do Regimento Interno, para o Projeto de Resolução_ n•.> 41,
de 1993, que altera a Resolução n' 42 de.1993:
Sala das Sessõcs,l2 de maio de 1993. -Affonso C amargo
-- Albano Franco - Alfredo Campos - ÁlvarO PaCheco Amir Lando - Beni Veras - César Dias - CarlOs Patrocínio
- Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho - Dario
Pereira - J?irceu, Carneiro - Divaic!o Suruagy - Eduardo
Suplicy - Elcio Alvares - Epitácio Cafeteil-3 - Esperidião
Amin- Eva Blay - F~ancisco Rollemberg- Gã.f"ibaldi Ah·es
Filho - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Guilherme
Palmeira - Humberto Lucena - Hydekel Freitas -- Iram
Saraiva - Irapuan Costa Júnior - João Calmon - João
Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Richa
- Jutahy Magalhães - Juvéncio Dias - Lavoisier Maia Levy Dias -- Luiz Alberto - Magno Baceiar - Marco Maciel
- Mário Covas - Marluce Pinto - Mauro Benevides Meira Filho- Nabor Júnior- Nelson Wedekin- Ney Maranhão - Ney Suassriria- -- Onorre Quinan - Pedro Simon
- Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragão- Ruy Bacelar- -Valmir campelo- Wilson
Martins.
,
.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O requerimento lido será votado após a Ordem do_ Dia, ria foi-ma do
art. 340, II, do Regimento Interno.
A Presidência rccebçu, do Banco Central do_ Brasil, o
ofício n's/43, de 1993 (n°985/93, na origem), de 11 do corrente,
solicitando, nos termos da Reso(ução n" 36, de 199.2.-d_QS~nado
Federal, autorizaçãC)(Jã.ra qUe a Prefeituta MUnicipal de Campina das Missões. Estado do Rio Grande do Sul, possa contratar operação de crédito, para os fins que especificá. ~ A matéria será despachada à ComissãO_de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Passa-se

à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, Cm-turno único, do Requerim-ento n" 341,
de 1993, do Senador Marco Maciel. solicitando, nos
termos regimentais, a transcrição, no~ Anáis do Senado
Federal, do_ar_tigo intitulado "A república despfOclamada'', de autoria do jornalista e esCritor MQacir Werneck de Castro, publicado no Jornal do Brasil, edição
de 10 de abril do corrente ano.
Em votação o requerimento, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição soljcjtada.
É o seguinte o artigo cuja transcrição é s~lici~da:
A REPÚBLICA DESPROCLAMADA
Moacir Werneck de Castro
República Federativa do Brasil ou Reino do Brasil?
Eis a sensacional opção proposta pelo plt:bisc-itÕ (fo próximo dia 21. É extraordinário que tenha sido aprovada essa

Maio de 1993

alternativa das arábias, segundo a qual a Constituição de 1988
fica sujeita à auto-revogaÇão, logo ho seu apên-dice. Trata-se
do que na (ógica antiga se chamava contradictio in adjecto,
quer dizer, contradição em termos, entre o que está dito e
o que é acrescentado~_S_enão vejamos.
PP.la Constituição, o nome do nosso pafs é República
Federativa do Brasil (art. 1'-'). A "forma republicana" é um
princfpio- constitucionar-tão intocável que, para defendê-to,
se justifica ·a--intervenção da União nos estados e no Distrito
Federal (art. 34).
Tratando das emendas, a Con_stituição diz expressamente
(art. 60, § 4~. I) que "não será objeto de deliberação a proposta
tendente a abolir a forma federativa do Estado". Desde 1889
República e Federação são inseparáveis, com o único e lamen:
tável hiato da Carta centralizadora de _1937.
Pois bem: as Disposições Constit~cionais TransitÓrias
ac~haram com esse princípio fundamental da República Federattva do Brasil. Como _se fos::;e a coísã mais natural do inundo
marcou-se (art. 2") um pfebis~ito para "definir'' a fórnla d~
governo, exumando a Monarquia Constitucional como opção.
, - Se o plebiscito vie-sse_ a dar vitória à Monarquia - hipótese felizemente improvável- a ConstitUição desabaria como
um castelo de cartas, por força de um simples dispositivo
transitório.
Era o que nos faltava cm matéria de caos.
· O EstadowMaior f!10narquista percebeu todÕ o alcance
da falha, que lhe escancarava inesperadas perspectivas, e se
apressou em redigir um ambicioSo ''Projeto de Monarquia
Parlamentar" (17-2-93). Ali o país é rcbatizado, recebendo
- o nome de Reino do Brasil.
Segundo a proposta, volta o trono _c nele se inStalam
"o rei ou a rainha reinante" (art.
Ao povo caberá apenas
"reconhecer_a descendência histórica da Casa de Bragança
para ocupar o trono do Brasil" (art 4").
· Fácil, não? A República é desproclamada. Muda tudo.
De mistura c?m a forma c o sistema de governo vigentes,
e com o própno nome do paí.s, vão por água abaixo os símbolos
nacionais -bandeira, hino, arm<.ts; selo -menciOnados no
art. 13, § J·•, da Constituição. _ .. _
·
. _~cssuscitain no "PrOjeto" as alitiqtialhas do rito monárqmco, cm que o pü"dcr vem do sangue (azul). Define-se a
composição da família real: o rei, a rainha e os parentes do
monarca, por vínculo consangüíneo ou em resultado de adoção, até .o segundo grau, indusivc _na linha reta. "O rei ou
a.nünha reinante exercem a chefia <)o Estadp, o c0m3ndo
supremo das Forças Armadas, a presidência do Conséiho de
Estado e o Poder Moderac;l_or". Salvo, naturalmente, no caso
de surgir alguma nova D. Maria I, a Louca. que era ·m<1c
<I~ P. ~oão_VJ . Aí se apelaria para a Regência, invocada
para o caso de menoridade do monarca:
O casuísrilo dOs constituinte!" parlamentaristas. quando
for.çaram a realização do plebiscito com opção pe-la Monarquta, criou a possibilidade dessa situa_ção esdrúxula. No entanto, .o -~iro l~es ~~i~ pela culatra. Não, somente vão pcr(Icr
para o prcsidcnc~ahsmo como correm o risco de aparecer de
lantcrninha.
A monarquia tamht!-m não ganha, ma~ _o~ sc_us adeptos
sonham, c o sonho é livre em no~o,sa Rcpúhlica. O Império
não volta a acontcccr- só o dito Serrano CQnscgue subsi~tir
-.mas a implantaçclo do Reino do Brasil, querh sahc? Alguns
~_im_aginam com deHcia a volta do hcija-mão no Paço de São
Cristovão, Pt:dro II acabou corn ck ao vo]wr da Europa.
mas era uma cerimônia fantástica.

zor
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E os paramentos usados pelo soberano nas sessões_ de
abertura e encerramento do Legislativo?_ É v_erdade_quc ne:f!l
todos viam aquela pompa- com olhos- deslumbrados. Foi o
caso_ do sacerdote e deputado João Manu_cl de Carvalho (cita~
do por R. Magalhães Júnior cm O Império em-êhinei_OS), que
assim descrevia a cerimônia:
-··

... ~Um homem vestido esquisitamCritC, de calções de se"da justos, mostrando umas pernas finas, qu(! _constrata_yam
com sua corpulência, com seus sapatos-de seda branca, seu
grande manto coberto de papos de tucano, tendo pesada coroa
sobre a cabeça c empunhando o cetro imperial ( ... ) Achamos
tudo aquilo antiquado, anacrónico, enormemente ridículo e
-eminentemente irrisório . .,Maldade do padre, que virou republicano. Certas pessoas
não entendiam mesmo o cerimoriial da monarquia, movidas
por orgulho e preconceito~ Tal acontecia com o alemão Von
Koscritz, que es_crevcu depois de uma visita -à nossa Corte:
"A Monarquia é um fruto exótico no ~o!O-da América,
onde lhe falta tradição, e quanto mais se esforça o imperador
em cercar-_se de um círculo de nobreza, tanto menos o consegue ele, país a 3dStocracia daqui é uma _caricatura da e_uropéia.''
Dirão que hoje não seria ãSsim, e qUe nas solenidades
o protocolo se adaptaria a um estilo mod~rno. É possível.
Imagino, por exemplo, que os tucanos de recente safra, convertidos ao parlamentarismo monárquico, poderiam contribuir para uma atualização correta. Seiia diferente: nada mais
de agressão à ecologia, nada mais de dizimação @_ fªmflia
ornitológica do Ramphastas vitellinus ariel, com a destruição
de sua vistosa plumagem peitoral amarela. Os tucanos modernos ofereceriam espontaneamente os seus__belos papos- mas
apenas em sentido figurado, retórico...
... _ _
Concluindo, vejo que passei quaSe sem querer do sério
para- o jocoso. Falha t~cnica. É aquele negócio do Brás Cubas~
só que ao contrário: a pena da melancolia na tinia da galhofa.
Culpa deste nosso Brasil. sempre surpreendente.
o

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ! Esgotada a
matéria constante da Ordem do Di<i.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n" 457193,
de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Resolução
n" 41, de 1993.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o àprovam queiram-permanecer
sentados.(Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se··à -itrlediata apreCiação da matéria.
DisCussãO em turno único do PrOjeto de Resolução
n" 41, de 1993, de iniciativa da Comissão Diretora,
que altera a Resolução n"' 42/93, (Dependendo de parecer)
Nos termos do art. 140, a, do Regirriento íhteriio, des.igno
o nobre Senador Garibaldi Alves Filhó para pioferir parecer
sobre o projeto, em substituição à Comissão de_Çonst.ituição,
Justiça-e Cidadania.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO \PMDB-RN. Para
proferirpare_ccr-.)! Sr. Presidente e Srs. Senadores, o preSente
projeto objetiVa aperfeiçoar a Resolução n" 42, d,e; 1993, recém-promulgada, tendo cm vista que a Administração da Casa, ao aplicar as-disposições pcrtinCnt-es à matéria, já detectou
situações qUe merecem revisão iincdiata.
·

Nesse sentido, u Comissão Dirctora propô~.· a alt~..·raçütl
da rcdação do § 3" d() art. 41.__~_! ~e-~g!uçéh_)_ c!~-~da,__~ fim
dC- que a·percepção da rcmuneração"dccorrcntc do CXt:Jc(cio
de função comission~da. oão seja ~oncomit_antc :'~:-;_ parcelas
·de '"quiritoS", e, -afnda, a revogação do art. 50, de difícil opcn~cionalização.
___ · '_ _ _
Assim Sendo, o nosso parecer~ pela constitU.dõnülidadc
e juridicidadc da matéria, c-, quatnn ao méritO", favorável.
É o parecer, Sr. Presidentt:!.
__
__
O SR. PRESIDENTE (Humhcrto Lucena) ! O parccer
é favorável.
Completada a instru<;ão tia mat0ria, passa-se à discussão
do projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
---sentados. (Pausa)
Aprovado, com o voto contrário do Senador Esperidião
Amin.
--o--- -A matéria vai à Comissão Diretora para redação final.
OSR. PRESIDENTE (Humherto Lucena)! Sohre a tnt!Sa,
parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final
da matéria que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte

PARECER N" 141, DE 1993
Redação final do Projeto de Resolução n" 41, de
1993A Comissão DiretOra aprese ri ta a rcdação final do ProjetO
de Resolução n" 41, de 1993,_quc altera a Reso!uç_âo n" 42,
de 1993.
·
Sala de Reuniões da Comissáo, 12 de maio de 1993. Humberto Lucena, Presidente - Nabor Júnior, RelatorBeni V eras - Lavoisier Maia.

ANEXO AO PARECER N>' 141, DE !993
Redação final do Projeto de Resolução nn 41, de
1993
Faço s~he:r que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos tçnnos do a,rt. 48, item ?8,
CIO -Regim~!lto InlCrno. promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N>'
. DE 1993
Altera a Resolução n?

~~'_de

1993.

O Senado Federal resolve:
Art. I' O § 3• do art. 41 da Resolução n" 42, de 1993.
passa a vigorar com a seguinte redãÇão:
" Art. 41. ·--·--·------·---- .............................. e
Em nenhuma hipótese o servidOr perceberá
as parcelas já inCorporadas nos termos deste artigo
· concbmita:ntementéCOhi a remuncra.Ção decorr€~nte do
exercício de função coniissionada ou de cúgo em cOmissão, asseguráâa; para efeito de pagamento, a situação que for mais vãntajõsa-."
§ 39

Art. 2o Revogam-se o art. 50 da Resolução n··' 42, de
1993.
Art. _3~ Esta Resolução entra em vigor a partir da data
de sua publicação, com efeitos finãnceiros partir de ]Q de
abril de 1993, revogadas as demais disposições em contrário.

a
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em discussão a redação final. (Pausa.)
· Não havendo quem peça a palavra~ encerro a discussão.
Em votação.
Os SrS. Senadores ·que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à proritUlgação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -,-Há orador
inscrito. Concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon.
O SR. JOÃO CALMON (PMDB-ES. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~s~ e Srs. Senadores:
Quando se examina h<:>je o Diário Oficial da !Jn,ião, poucos se lembram de que na história desse veículo de comunicação se insere um fato de extrema imp9rt4ncia p~i~ ó PaíS:
o primeiro passo para a liberdade de imptens'a no Brasil.
É um componente de especial grandeza na vitia de um órgão
que até hoje presta relevantíssimos serviços, o DepartamentO
de Imprensa Nacional, que neste dia 13 de maio cOmpleta
185 anos de fundação.
·
Até a efetiva instalação da Imprensa Nacional, proibia-se
a existência de tipos móveis na. então colonia po·rtuguesa.
A razão. óbvia era Íílipedir a difusão de idéiâS·COD.testatóriaS:,
em um momento no qual toda. a América Latina buscava
sua independência, rompendo os antigos laços. de "subordinação às metrópoles. O primeiro jOrrial-dos brasileiros; recorde-se, precisou ser impresso em Londres. Tratava-se "dcf primeiro Correio Braziliense; de Hipólito José da Costa, inspirador inclusive do principal jornal da capital do PaíS, de cuja
·
fundação tive o privilégio de participar, em 1960: · ·
Com a fundação da Imprensa Régiá, a 13 de maio de
1808, extinguiu-se o monopólio de Portugal nesse setor. Criada por D. João VI e subordinada à Secretaria de Estado
dos Negócios da Guerra e Estrangeiros, a Imprensa Régia
instalou-se com dois prelos e com coleções de tipos adquiridos
na Inglaterra e trazidos para o Brasil no navio Meduza, componente da frota que trouxe para o RíO de Janeiro a famílià
·_ ~ ·
·
real acossada pela invasão napoleónica·.
Nesse momento de inegável pioneirisriw deu-se infcio ·
a um surto de efervescência: na vida intelectual do País. Com
efeito, pode-se dizer que fOi então que surgiu, em tei:ras brãsileiras, uma imprensa periódica. Esse·caminho de pioneiriSmo,
marcado pela criação da Gazeta do Rio de Janeiro, não se
extinguiria. A Gázeta do. Rio de Janeiro, recorde-se, foi o
primeiro joinal impresso no Território nacional em caráter
permanente, em que pese seu caráteroficialist~. Circulo.u pela
primeira vez a 10 de setembro de 1808. Na sua missão, que
conserva até hoje, o Diário Oficial da União surgii"i"a a 1"'
de outubro de 1862, por ato do Ministro Pedro de Araújo
Lima, marquês de Olinda, sendo desde entãO public"ado ininterruptamente.
Seria ainda a Imprensa Nacional que, em 1902, montou
a primeira: rotativa do País. Foi igualmente a Imprensa Nacional que nove anos depois instalaria as primeiras linotipos,
em 1911, bem como as primeiras monotipos, já em 1921.
ComO, especialmente no Segundo ImpériO, cabia à Imprensa
Nacional editar as principais obras de cunho artístico, literário
e científico, suas oficinas desenvolviam a gravação e a estereotipia.
Cabe aqui, inclusive, revelar uma curiosidade. Um dos
operários da Imprensa Nacional, Luiz Antonio de Lima, inventou um sistema de fundição de tipos. Até "eJ;itão, o Brasil

utilizava apenas equipamentos importados, a custo bastante
elevado aliás. OS tipoS inventados e desenvolvidos por Luiz
Antonio de Lima durante· décadas supriram as necessídades
de tipografias, de jornais e âa própria lnipreilsa Nacional
-·qUe na década de 50 chegou a concentr~r mais de 150 linotipos.
()pioneirismO da Imprensa Nacional- afínal, a primeir-a
repartição pública instalada no País - refletiu-se em várias
outras áreas. Na virada do século, por·exemplo, transformou-se o regime ju-rídico de seu pessoal, de obreiro a jOr~·a
leiro, ou seja, com jornada fíXa ·de trabalho. InstitUiu-se em
seguida o trabalho femiriino em·tarefas auxiliares. E criou-se
a CaiXa. de SoCori'OS··Mútuos·, i:fue assegurava aposentadOI-ía
e .auxílio pecuniáriO, nunia época-em. que o Brasil não contava
com qualquer sistema previdenciário.
Hoje a Imprensa Nacional está instalada em Brasília,
destinando seu antigo prédio própriO nO- Rio" de Janeiro à
representação local. Ocupa um conjunto de imóve"is C:Oni 63
mil metros quadrados de área construída, em um terreno de
180- riiil metros quadrados. Enfrenta como toda a administração pública, as vicissitudes da-difícil conjuntura económica
-que atravessamos. Entretanto, mantém cuidadosamente· o eleVado padrão de seu trabalho.
A publicação e distribuição do Diário Oficial, missão cuja
íiripõi1ânda nem· se precisa comentar. ;.rião co-nstitui ·o· único
serviço prestado pela Imprensa NacionaL_Só ele já justificaria
o investilnento na Imprensa Nacional, que o edita com àbsoIUta regularidade e pontualidade... No entanto, _muitas_ outras
publiCações, periódicas ou event~ais, marcam a aÇãQ. do Departamento.
Desejamos daqui encamiilhar os nossos cumprimentos
a tOdOs. os dirigentes e funcióilãifos ·da Imprensa Nadon31
pelo 185"' aniversáfio de sua fundação, assim como manifeStar
a nossa certeza de que continuarão a presta~ ao. Brasil os
excelentes serviços assegurados. durante todo esse período,
a~s~ .como de que serão garantidos a ela os r~cursos necessários ao desempenho dessa missão.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Na sessão
ordinária de_ hoJe, teririiilóu o práí:o para a -apresentação de
eiilendas· ào Projeto de. Resol1.1ção n!> 39~ de 1993, ·cte.inídativa.
da :<:omissão Diretóia, Que alt~ra: o 3rt. 434 do Regulamento
Administrativo do Senado Federal e dá outras prOvidênCias~
Ao projeto não fóram apresentadas emendas.
A matéria será despachada à Comissão de Constituição,
Ju~tiça e ~idadania. ·
· ·
· O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Nada mais
havendo a. tratar, a Presidênciâ vai encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária âe amanhã a seguín.te

ORDEM DO DIA
-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n"' 40, de 1992-Complementar, de aUtoria do Senador José.
Eduardo, que regulamenta dispositivos constitucionaiS que
enunc_iam normas sobre os pagamentos pelo poder público
a seius fornecedores de bens e serviços, assim como executores de obras, ·e dá outras providências, tendo
PARECERES so_b n" 266 e 369, de 1992, da Comissão
-de Assuntos Econômicos, 1.; pronunciamento:· faVorável
ao Projeto, com emendas que apresenta de n~s 1 a 3-CAE;
z~ pronunciamento: contrário às Emendas nrl< 4 e 5 de Plenario ..
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-2-'V.otaçáo, em turno, únicO, do Requerimento· n~, 62B_L~e
1992, do Senador Almir- Gabdel, solicitandO, nos. term,o,s
regimentais, a transcriçãO, nos Anaii:r do Senado Federal, do
artigo i1;1titulado_ HQ tributarista, o fuiz_e_ .ó miriiStró'', de autoria dp e;< 7 M~nistro da Saúde, Adib.Jatene, publicado no jornal

O Estado de S. Paulo, edição de 15 de

agos~o

de )992.

-3V:otação , errr turno único, do RecÍuerimeni0_ n~ 629~ ,de
1992, do ,Senador Francisco Rollemberg solicitando_, nos .termos regimentais, a trãnscriçãQ,_Qos Afiai& do Seriado Fe_d_e_xal, do artigo "O tributariSta,- _o jU.h e .o. ministro",. de autoriadç e?'--:Mi~istro da Saúde, Adib Jatene, publicado no jornal
O Est$do de S. Paulo, edição de 15 de agosto de 1992. . . _

-4-

. ' ' '.

• Votação, em turno único, do Requerimento.n" 63.7 1 de
1992, do Senador Carlos Patrocínio, solicitando, nos termos
regimentais, a lia:nsCriçãõ; nos Anais do Se_il3dq Fed~ral, d,o
artigo de autoria do exwMinistrO da Saúde, Dr. Adib Jatene,
intitulado_ "'O tributarista, o j1.,1iz e- .o ministio"'~ ·publicado
no- jornalO Estado_ de S .. Paulo,edição de 15 ,de. agosto de
1992.

-5Votação, em tu-rno úniCo, do Requerimento no -193: 'cle
1993, do Senador Jonas Pinheiro, solicitando nos term~·regi"'
me:rirais', 'a-trãnscrição nos_AÔ.ais do Senado, do•discurSUprow
nunciadO pelo Semidor Mauro Bencvides, p"or OCasião de !õua
viSit~ à .Sede da Associaç'ào Latino'wAmeli:caháâe 1iliegraçã0,'
em Montevidéu.
'
' - ·' · ·
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Regionais Federa~s, das normas da Lei n~ 8.038, de 28 de
maio de 1990, sobre ações penais-originais, tendo
:.·PARECER FAVORÁVEL sob n'' JS, de 1993, da Co·
missão
·
-r- de Constituição, Justiça e Cidadania.
-lO-

Discussão, em turno suplementar, do Projeto de Lei do
Senado no 230, de 1991, de autoria do Senador Dario Pereira,
éfué autOriza o úS6 do gás n~turãl coffiO COJnbiStfvd para veículçs automototes destinados ao uso no transporte urbano_ de
passageiros na segur_ança pública e no atendimento hospitalar.
··
tendo
PARECER!, ·sob. n"·58, de 1993-, <la Comissão.
--- Diret01:a.; _oferecendo. a r~da.ção çlo vencido. , -11-Discussão 1 em turno único, do ProjetO de Lei do Senado
de 1990,_de autoria do Senador Teotonio Vilela Filho,
que, fixa· diretrízes para cori:servação de energia ~ qá outras
providências tendo
:,
_ _
. . PARECEIJ.E$, '\Q.o n~ 46(,de.1990. 472 e 473, de 1992,
d~s. Çomissões:
,
.
. ·,-;-.de Constituição, Justiça e Cidadania, 19 pronunciamento~ favorável ao Projeto;~ pronunciâineDto. (sol;n:e, a emenda
de Plenário): (a,vofável, nos termos c_fé Subemenda qu_e o[efece;.e
1 ., •
, . ....._ de Servjç~ de Infra-Estrutura, favorável à Subemenda
qf:erec!da pela Çomissão de Constituição, Justiça e-Cidadania,
~~ seu z~ pronuncí~mento.
q~J25.

j·

·'.

·O SR. PRESIDENTE (Hurnbe'rto Lucena)- Está encer·
rada a sessão .. _,_ , .
.,.

(Levanta-se a sessão.às_l9 horas e 20 miizutos.)

-6Votação, em turn_o únic.o, do Requeriniento fi" 424,' de
1993, de .autoria do Senador João Rocha,_ solicitançlo._. nos
tern:os regim~ntais, __que~ 's6?fe· o ·su~~titU.iivo ,da-.ç.~nl~ra,ao.
ProJeto de Lef do Senado n" 179 1 de )990, ,além da Cqmissão.
co"n.sta?te ~o_ despacho ~nicial çle qistribuição, seja. ouvida,
tai?bém_, ,a. Com~ssão_ d~ ASSlJ.Q.to~ E_cçmómicôs. ·..... ·, · ·- · ·
"
.
'
'
-7Di!õcussão, em turnó "únicO, dã Redação Fin'al-dãs_-I;inendas do Senado (oferecida pela Comissão Diretora em seUParecer n' 64, de 1993) ao Proj~to d.e Lei ·da Câmara n" 39.
de 1?91 (n" 7.127/86, n~ .Casa.de origem), de iniciativa do
Poder E,xççutiv.o, que dispõe sobre águas subterrâneas_, d~fil)ç
critérios de outorga de direitos de seu uso e dá outras proviw
dências.
_'g_

Discussão, em -turno único, da Red3.ção Final da EmeÍida
do Senado (oferecida pela Comissão DirCtora em·--seu Parecer
n" 162, de 1993) ao Projeto de Lei da Câmara n" 83, de 1991
(no 2.605/89, na Casa dC- origeiri.). que iSenta de tributos a
remessa de valores para o exterior quando destinada a custear
a transladação de corpos.

-9Discussão, em turno único;·cto Projeto de Lei da Câmara
n" 118, de 1992 (n" 5.579/90. na Casa de origem), que dispõe
sobre a aplicação,-nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais-

ATA DÀ 63• SESSÃO, REALIZADA EM 23 DE
.
'·'
ABRIL DE !993.
(Publiéhda no DCN .:... Seçãà
24·5·93)
.. ' ..H,'.de •'·.
. '
. , , RETIFICAÇÃO

I'.,.

Na página '3639, 2• coluna, i~ediatamente após o 8rt.
3"·do 'Projeto de ·Lei da Câmara n•.o:69/93 (n'' 743188, na Casa
dc'órígem), qu·e ahera o Estatuto da Microempresa,
1 '·

rí 9

Onde-S. 1é:
·
À Comissão de Assuntos Sociais
Leia!Se:
À Comissãç âe Assuntos Econôm"icos

;\.TA DAcil's· SESSÃO, REÁLliADAEM 27 DE
,.
'''
ABRIL DE !993'
(Public_a~a no DCN- Seção l.I. de 28-4-93)
· ;.
RETIFICAÇÃO
Na página 'ri;' 3730, 2" coluna, nO Requerimento n" 373,
de 1993. que concede licença ao Senador Moisés Abrão,
Onde se lê:
... licença 'os dias 1•', 2, 7, 12, 13. 14, 15, 16, 19. 20,
22 e 26 do correritC mês, ...
Leiawse:
-... liccnça_-os· dias 1'1, 2, 7, 12 a ·16, 19, 20, 22, 23 e
26 do corrente fu'ês, ...
-,,'
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se "Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado

Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea c da ConstiO PresidenJe Õ9 _Senado Federal, no uso da sua compe- tuição da República Federativa do Brasil, combinado com
têilci"a ·regimental e regulam~ntar, dc __confo_rmidade com a os artigos 186, inciso III, alínea c, 193; e 67, da Lei no:> 8.112,
delegação de compétência que lhe foi outorgada pelo" Ato de 1990 e artigo 11, da Resolução (SF) n' 87, de 1989, côm
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo proventos proporcionais ao tempo de serviço, observado o
em vista o que consta do _Processo o~ 4.757~93-9, resolve apo- dispostd no ar.tigo37, inciso XI, da Constituiçâó FederaL
sentar, voluntariamente SALVIANO INACIO DOS SAN-"
~ .Sep.fiçlO Federal, 11 de maio de 1993: -Senador Hum~
TOS, Técnico Legislativo, Área de Processo Legislativo, Clas-, .berto Lucena, Presidente.

,

DIARIO

República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
SEXTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 1993

-DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 87• SESSÃO, EM 13 DE MAIO DE 1993
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1'- Mensagens do Presidente da República
-N'' 177 a 184 e 187, de 1993 (n~ 244 a 250 e 252193
e 261/93, na origeni), de agradecimento de comunicações.
1.2.2- Aviso do Ministro da Fazenda
-N~ 310/93, encaminhando a_complenientação _das
informações sobre os quesitos constantes do Requerimento
n9 793, de 1992, de autoria do Senador Esperidião Amin.
1.2.3- Oficio do Sr. 1~ Secretário da Câmara dos DeM
putados.

Encaminhando â revisão do Senado .autógrafos-dos
seguintes projetas:
_ --Projeto de Lei da Càmarf!. n"' 94_. de 19-93 (n\'
3.399/92, na Casa de origem), de iniciativa -do Presidente
da República, que dispõe sobre a criação, competência
e organização da Ouvidoria~Geral da PiCvidêncía SOcià.l.
-Projeto de Lei da Câmara n' 95, de 1993 (n'
3.588189, na Casa de origem). que adapta normas de direito
processual ao disposto no inciso Xl dá- art 24 âa Consti~
tuição Federal.
-Projeto de Leida Câmara n' 96,de 1993 (n'
3.261/92, na Casa -de origem}, que acrescenta pa-rágrafo
ao art. 20 da Lei n' 7.716, de 5 de janeiro de r989, que
define os crimes resultantes de preconceitos de raça ou
-de cor.
1.2.4- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
___ __
-Projeto de Lei da Câmara n' 26, de 19-93 (n' 2.460-B,
de 1991, na origem), que dá nova redação ao art. 206
do Decreto-Lei n~" 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal.

-Projeto de Lei da Câmara n' 7, de 1993 (n' 3.067-B,
de 1992, na origem) que cria carg"Os de Procuáldor do
Trabalho de 2• Categoria e dá outras providêncías.
1.2.5- ComunicaçõeS da Presidência
-Abertura _de prazo para tecebimento de emendas
aos Projetas de Lei da Câmara n•' 7 e 26, de 1993.
-Proposta de indicação do Senador Beni V eras, para
participar do Seminário sobre a Preyidência Social, a reali~
zar~se em Genebra, no período de 17 a 19 do ·corrente
mês. Aprovada.
-Recebimento da Mensagem n" 185, de 1993 (n~
251193, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República encaminha a esta Casa, cópias das traduções dos ins~
trumentos contratuais relativos aos acordos bilaterais celebrados, no âmbito do Clube de Paris, entre o Governo
do Brasil, Reino da Suécia, Reino Unido, Japão e Estados
Unidos da América e do contrato de implementação celebrado com a agência norte~americana da dívida brasileira.
1."2.6- Leitura de Mensagem do Senhor Presidente
da República
-N• 186, de 1993 (n' 260193, na origem), solicitando
o Senado Federal a regulamentação do inciso V do art.
52 da Constituição Federal, q~e autoriza operações exter~
nas de natureza financeira, de interesse da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos-Muni-·
cípios.
1.2. 7 - Comunicação
-Do Senador~Pedro Simon, íridíCâ:rldo os Srs. Jutahy
Magalhães e Elcio Alvares, para Vice-Líderes do Governo
nesta Casa.
- 1.2.8- RequerimeÕto
-+-· N9 458/93, do Senador Valmir Carnpelo, solicitando
tramitação conjunta das Propostas de Emenda à Constituição n~ 13/91 e 4/93, por regularem a mesma matéria.
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EXPEDIENTE
CI!IITRO ORÃPICXl DO SENADO l'mmlAL

DIÁIUO DO CXlNORFa:!IIACICNAI.

MANOEL VILELA DE MAGALHÁES

DU>etor.Oual do Seu do Pecieral
AÜACLEL llA SILVA MA.l.A.
Oiretor Ealnave
CARLOS HOMERO V!EJRA S lN A

Diret« ..U.iailt:nbV9
I.L:Il. CARLOS liASTOS

Din..- laclw11111
fLOaJAU AUGUSTO CDt.mi<IIO MADIUJGA
Dlretor Adj:uto

S....raJ ""··-······ ·················------·--·-----·---C:.S 71).000.00

- N·! 459/93, do Senador Lourember_g_N_un~s_R_ocha,
solicitando licença para tratamento de saúde. no período
de 12-5 a 2-6 do <..'Orrente ano. Aprovado.
- N'! 460/93, de urgência para o Projeto de Resolução
n'·' 1, de 1992, que cria a Comissão de Fiscalização e Controle e dá outras providências.
-No 461/93, do Senador Hydr;kel Freita:s, solicitando
licença dos trabalho~ t.la Casa, no prazo de 20 dias, a partir
de 14 do corrente. Aprovado.
- N' 462/93, do Senador Josaphat Marinho, solicitando licença dos trabalhos da Casa. no dia 14 do corrente.
Aprovado.
1.2.9 ...- Comunicações
-Do Senador Beni V eras, de aUsênCüi. dos trabalhos
da Casa, no período de 15 a 22 do corrente.- Do Senador Hydekel Freitas, de ausência dos trabalhos da Casa, no período de 14 de maioa 3 de ju~ho
próximos.
-1.2.10 -· Diseursos do Expediente
SENADOR ODACIR SOARES, como Líder.:.... Seminário sobre a integração Brasil --:-_ Peru - BO!íviâ, a
realizar-se em Porto Velho a partir de amarihã. Importância
da liga~:,:ão rodoviária Brasil-Peru e a necessidade de seu
asfaltamento. visto possibilitar um~ saída para·o Pacífico.
SE.NADORNEY MARANHAO, como Líder- Baixos salários dos servidores militares.-SENADOR EPIT ÁctO CÀFETEÍRA, como Líder
-Notícia da permanência do Sr. Aristides Junqueira na
Procuradoria-Geral da República, a c_onvite do President~
da Reptíblica.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Quadro institucional_ brasileiro.
SENADORA EVA BLAY-.,. Rclàtório de sua participação na reunião sobre população e desenvolvimento
na América Latina e no Caribe, reali~da n_o México.
1.2.11 - Requerimentos
- N• 463 e 464/93. do Senador Cid Sabóia de Carvalho. solicitando dos Ministérios da Fazenda-e da Agricul~ --~' tura. informações que-ctnenciona.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei do Se11ado n' 40, de !992-Complementar, de a_u_tor_i_a do Senador José Eduardo_. que ·regulamenta dispositivos constitucionais que ehurtcirup. normas

sobre os pagamentos pelo Poder Público a seus fornecedores de bens c- serviços, assim corri o a execotores._de obras,
e dá outras providências. Votação adiada- para· dia lS Cóf~
rente, nos termos do Requerirriento o'? 465193. lido e apro~
vado nesta oportunidade.
Requerimento no 628, de 1992, do Senador Almir Gabriel, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição,
nos Anais do Senado Federal. do artigo intitulado "O tribu~
tarista, o juiz e o ministro'', de autoria do ex~Ministro
da Saúde, Adib Jatene, publicado no Jornal O Estado de
.s. Pa_u_lo, edíção de 15 de agosto de 1992. Aprovado.
Requerimento i1.9 6:Z9; de 1992, do Senador Francisco
Rollemberg solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do s_enado Federal._ do artigo "0- tnOutaflSta, o juiz e ó ministro'\ de autoria do ex-Ministro da
·saúde, Adib Jatene, publicado no Jornal O Estado de S.
Paulo, de 15 de agosto de 1992. Prejudicado, em virtude
<la aprovação do Requerimento n9 628/92. Ao Arquiyo. -Requerimento n9 637, _de__1992, do Senador Carlos
Patrocínio, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado federal, do Artigo de autoria
do ex-Ministro da Saúde_, Dr. Adib Jatene, intitulado "O
tributarista, o juiz e o ministro", publlcãdo no Jornal O
Estado de S. Paulo, edição de 15 de agosto de l992._Prejudicado, em virtude da aprovação do Requerimento n·? 628/92.
Ao Arquivo.
Requerimento n'? 193, de 1993, do Senador Jonas Pi~
nheiro, solicitando nos termos regimentais, a transcrição
nos Anais do Senado, do discurso pronunciado pelo Senador Mauro_ Benevides, por ocasião de sua visita à Sede
da_ Associaç<lo La~inp-Americana de Integ~ação, em Mon· ·
tevidéu. Aprovado.
Requerimento n9 424, de 1993, de autoria do S~nador
João Rocha, solícitando, nos termos regimentais, que, sobre o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
Ó9 179, de 1990, além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição. seja ouvida, também, a Comissão
de Assuntos Econômicos. Aprovado.
_Rcdação Final das Emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câin_ara n' 39, de 1991 (n' 7.127/86,- ria Casa
de origem), de il}iciativa do Poder Executivo, que Ofspõe
sobre águas subterrâneas, define critérios de outorga de
direitos de seu uso e dá outras providências. AprOVada,
nos termos regimentais. À Câmara dos DepUtados.
-

I
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Redação Final da Emenda do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n" 83, de 1991 (n" 2.605/89, na Casa de
origem), que isenta de tributos a remessa de valores para
o exterior quando destinada a custear transl,adação de corpos. Aprovada, nos termos regimentais. A Câmara dos
Deputados.
Projeto de Lei da Câmara n" 118, de 1992 (n" 5.579190,
na Casa de origem). que dispõe sobre a aplicação, nos
Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais,·
das normas da Lei n~ 8.038, de 28 de maiõ de 1990, sobre
ações penais originárias. AproVado. À sanção.Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n'' 230, de
1991, de autoria do Senador Dario Pereira, que autoriza
o uso do gás natural como combu!ltível para veículos automotores destinados ao uso no transporte urbano de passageiros, na segurança pl.Í.blica e no atendimento hospitalar.
~provado cm turno suplementar, nos termos regimentais.
A Câmara dos Deputados.
Projeto de Lei do Senado n" 125, de 1990, de auto_ria
do Senador Teotónio Viliila Filho, que fixa diretrizes para
conservação de energia e dá outras providências. Aprovada
a submcnda da Comissão de Constituição, Jl!stiça e Cidadania, ficando prejudicados o projeto _c a emenda. À Comissão Dirctora para redigir o vencido para o turno sUplementar.
1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia
-Requerimento no 460/93, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado.
1.3.2- Comunicação da Presidência
----Convocação de sesS:ãO-eXtraofd-ii1ária ã realizar-se
hoje. às 18 horas c 30 minutos, com Ordem do Dia que
designa.
1.3.3 - Discursos após a Ordem do Di-il
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHOConsiderações a respeito da exposição do Ministro da Fazenda, Eliseu Resende,. ontem no plenário -do Senado.
SENADOR RONALDO ARAGÃO -Reunião a
r.ealizar~se .a~anhã, em Porto Velho, Rondônia, que dis~u
tlrá a vmbthzação da região amazónica através de saída
para o oceano Pacífico.
- -·
.
SENADOR NE_Y SUASSUNA - JustiTícando proJeto de ler, de autona de S._ Exa, que cria renda mínima
na educação e dá outras providências.
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Comentários
sobre a explanação do Ministro da Fazenda, Eliseu Resende, na tarde de ontem; no plenário do Senadó.SENADOR NELSON WEDEKIN-Análise do déficit habitaciona_l no BraSil. Observações Sobrê prÜposia do
Conselho Regronal de Corretores de Imóveis - CRECI
- 2a Região de São Paulo, de soluções para a crise habitacionaL
SENADOR MÁRCIO LACERDA ...:... Necessidade
de adoção de nova postura política diante de interesses
internacionais em dificultar o desenvolvimento da indústria
cinematográfica brasileira.
SENADOR TEOTÓNIO VILELA FILHO- In,.,mpetência e corrupção que domina o Gover-no dO--Estado
de Alagoas.
SENADOR V ALMlR CAMPELO-Dois.anos deyigência do Código de Defesa do Corisumídor.
-
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SENADOR MAURO BENEVIDES- Homenagem
de pesar pelo falecimento do Cel. Damião Carneiro.
1.3.4- Comunicações da Presidência
-Término do prazo para interposição de recurso.
no sentido de inclusão cm Ordem do Dia, dos seguintes
projetas, apreciadOs coriclusivamente pelas Comissões de
Serviços de Infra-Estrutura e Assuntos E_conQmicos, respectivamente.
-Projeto de Lei do Senado n·' 329/91.- que dispõe
Sobre convênios entre a Petrobrás e suas si..tbsidiáiias- e-·
as concessionárias de distribuição de energia elétrica para
eletrificação rural nos municípios onde se efetuem as. operações previstas no art. 27 da Lei ll'·' 2.004, de 3 de outubro
de 1953, e dá -outras j)rovidências:Ao arquivo.
-Projeto de Lei do Senado n' 32/92, que dispõe sobre
a concessão gratuita de talonário de cheques a todos os
funcionários públicos e autárquicos que pe~cehem seus rendimentos através de depósito em contJ no Banco do Brasil
S/ A ou Caixa Económica FederaL Ao Arquivo.
___:.Término do prazo para apresentação de _emendas
ao Projeto de Lei da CâmMa n" 14.793 (n" 7.128/86. na
Casa de origem). sendo que ao mesmo não foram oferecídas emendas.
1.4-- ENCERRAMENTO
2- ATA DA88•SESSÃ0, EM l3DE MAIO DE 1993
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
- -2.2.1- Requerimentos
- N'~ 466/93, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n~' 134, de 1992. --que altera dispositivos da Lei n' 5.869. de 11 de janeiro de 1973 ...:... Código de Processo
Civil, sobre o agravo de instrumento.
- N 9 467/93, de_ urgêncí~ para o Projeto de Lei da
Câmara n'' 74, de 1993 (no 4.562/89. na Casa de origem),
-~e iiüciativa c!o S_t:_lÚ!<?!. Pr~sidente da RepúQlica, que transforma_ às Escolas Agrotécníc~s Federai_s em au~arquia_s e
dá outras providências.
-N'·' 468193, do SenadorNey Maranh.cio. solici_tand_o
que sobre o Projeto de Lei do Senado o? 405/91, que dispõe
sobre a alienação de imóveis residenciais de propriedade
da União e de suas autarquias. além da Comissão constante
do.9espacho inicial de distribuição, seja ouvida. também,
a: de Assuntos EconômíCos, para or)in<:tr c:nnforme art. 99,
I, do Regimento Interno~
2.2.2- Leitura de projetO
-Projeto de Lei do Senado n·" 60/93, do Senador
Ney Suassuna, que cria oa tenda mínima na educação
dá outras providências.

e

2.2.3 - Comunicação
-Do Senador Dirceu Carneiro, de ausência do País
nos dias 13 e 14 do corrente..
2.3~0RDEM DO DIA
Requerimento n" 455, de 1993, do Senador Magno
Bacelar, solicitando, nos termos regimentais, tramitação
conjunta do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei
do Senado n? 228, de 1981, com o Projeto de Lei da Câmara
n~ 43, de 1993 .. por tratar de matérias que versam sobre
o mesmo assunto. Aprovado.
--
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2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimentos n'' 466 e 467193, lidos no Expediente da presente sessão. Aprovado.
2.3.2- Designação da Ordem do Dia da }lróxliita ses-

N~

são

6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS

2.4- ENCERRAMENTO
3- ATOS DA COMISSÃO DIRETORAN•" 51 e 52, de 1993

4- ATOS 00 PRÉSIDENTE
314 e 315, de 1993

5- MESA DIRETORA
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES

Ata da 873 Sessão, em 13 de maio de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura_
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues

AS 14 HORAS E_30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

N• 187, de 1993 (n' 261/93, na origem), de 12 do corrente,
refc_rente à aprovação da matéria constante da Mensagem
SM n•' 86, de 1993.

Affonso Camargo _ Albano Franco _ Alfredo Campos _ Almir

AVISÓ DO MINISTRO DA F AZÉNDA
Veras _ Carlos De'Carli _ Chagas Rodrigues _ Darcy Ribeiro _
Aviso n" 310/93, de 11 do corrente, encaminhando a comDario Pereira _-Dirceu Carneiro _ Elcio -.Alvares _ Epitá~io plementação das informações sobre os quesitos cOnStantes
Cafeteira _ Esperidião Amin _ Eva Blay _ Flaviano Melo _ do Requerimento n~ 793, de 1992, de autoria do Senador
Francisco Rollemberg _ Garibaldi Alves Filho_ Gilberto Miranda Esperidião Amin.
_ Guilhenne Palmeira_ Henrique Almeida_ Humberto Lucena _
As informações foram anexadas ao Requerimento,
Hydekel Freitas _Jarbas Passarinho_ João CalP!_on _ Joijo F~ça
que vai ao arquivo, e encamin~~das cópias ao Reque_João Rocha_ Josaphat Marinho_ José Fogaça_ Josê Paulo B!Sol.
rente.
José Richa_ Jutahy Magalhães _ Juvêncio Dias_ L{tvoi§ier Maia

Gabriel _ Aluízio Bezerra _ Álvaro Pacheco _ A,m.ir Lando _ Beni

=Levy Dias _ Lucídio Portella _ Magno Bacelar _ Marco Maciel _

OFÍCIOS
Mãrio Covas_ Marluce Pinto_ Mauro Benevides ~_Moisés Al?rão
Nabor Júnior ___Nelson Carneiro _ Nelson Wedekin ~ Ney
Maranhão _ Odacir Soares ~Pedro _S~on __ Rachid Sald.anha
- Do Sr. r Secretário da Câmara dos Deputados, encamiDcrzi _ Ronaldo Aragão =---Ronan Tj_to _ Ruy _Ba_9elar _ Teptôn~o nhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:
Vilela Filho_ Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista depresença acusa o comparecimcilto de 56 Srs~ SenadoresL Haven.9o número regimental, declaro aberta _a sessão.
. Sob a proteção de Deus, iniciainos nossos trabalhos.
O Sr. 19 Secretário procederá à leituia do Expedien-te.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS 00 PRESIDENtE DA REPÚBLICA

'
De agradecimento de coniunicações:
177 a 184, de 1993 (n• 244 a 250 e 252193, na origem),
de 11 do corrente, referentes à aprovação das matérias constantes das Mensagens SM n<.>s 167 a 74; 76 a 78;- e 82 à 85,
de 1993.
·. r
N~

PROJETOS
PROJETO OE LEI DA CÃMARA N• 94, DE 1993
· (N• 3.399/92, na C~sa de origem)
(De iniciativa do Presidente da RepúbÜca)
Dispõe sobre a criação, competência e organização
da Ouvidoria-Geral da Previdência Social.
O Congresso Nacional decreta:
Art, 1o:> Fica criada a Ouvidoria-Geral da Previdêncía
Social, na Estrutura-do MiniStério da Previdência Social, com ·
as seguintes comp·etêitcías:
I - ~eceber sugestão, propqsição, indicação ou qualquer
informação de pessoas física ou jurídica que vise a melhoria
dos serviços prestados por parte das instituições da Previdência
Social;
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II- receber, supletivamente, denúncia, representação

ou qualquer reclamação de pessoa física ou jurídica sobre
irregularidades em r_elação à_prestaç~o de serviços por parte
das instituições da Previdência Social e à conduta de seus
agentes, sem prejuízo da competência dos demais órgãos;
III -propor às autoridades da Previdência Sociãl a adoção de medidas administrativas que visem resguardar ou preservar a intangibilidade dos direitos constitucionais, dos princípios e das diretrizes referentes à Previdência Social;
IV- propor a adoção de providências administratiVas,
no âmbito do MiniSte!do da Previdéncia Social, destinada_s
a prevenir, reprimir ou fazer cessar atas administrativo-s c-Onsi~
derados ilegais, abus~vos ou arbitrários;
V - acompanhar, supletivamente, o fiel cumprimento,
pelos órgãos de execução, dao; normas legais na área de ~reviw
dência Social, relacionadas com os direitos dos beneficiários;
VI -propor à autoridade competente a alteração ou anulação de decisões ou resoluções administrativas, bem como
a revisão de normas legais ou regulamentares prejudi~íais aos
segurados ou às instituições da _Previdência Social~ _
VII ~-verificar a procedência de denúncias e· informar
às autofidades competentes do Ministério da Previdência Social, para que prom.ovam as medidas legais cabívei~.
Art. 2o O inciso Vlll do art. 19 da Lei no 8.490, de
19 de novembro de 1992, passa a vigorar com a seguiiüe
redação:
"Art. 19
•••••••••~ ••••••• ~-. ~- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·---·--"'-'""• .;o._._,.:;__

VIII- no MinistériO-da Previdência Social:
i) Ouvidoria-Geral- da Previdência Social.''

Art. 3" A Ouvidoria-Geral da Previdência SOcial será
dirigidã. por Ouvidor-Geral, cidadão com reconhecida especialização na área-de Previdência Social indicado pelo Co~se_lho
Nacional de Previdência Social para cumprimento de mandato
de dois anos, vedada a sua recondução.
Parágrafo únicO. A iridicação do Ouvidor-Geral procederá de deliberação de dois terços dos membros do Conselho
Nacional de Previdência SociaL
Art. 4~ O OuVidor-Geral da Previdência Social seiá nomeado pelo Presidente da República, após aprovação do Senado Federal.
Art. 5"' O Ouvidor-Geral relatará ao Conselho Nacional de Previdência Social, bimestralmente-, por escrito, as atividades desenvolvidas, devendo arrolar, dentre outras:
I - irregularidades constatadas;
II -denúncias recebidas e as providências--adõtadas oUsugestões de medidas para saná-las;
III --sugestões de alteração, anulação ou desregulamentação das normas leg~is ou regulamentares relativas à Previdência Social;
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IV- solicitações deferidas ou indeferidas pelas autoridades do Ministério da Previdência Social.
§ }\' O Ouvidor-Geral poderá ser convocado a qualquer
tempo, pelo Conselho Nacional de Previdência Social, para
preSfar esclarecimentos e informações sobre suas atividades.
§ 2 9 O relatório de que trata este artigo será publicado
no Diário Oficial da Unülo.
§ 39 O Ouvidor-Geral participará das reuniões do Conselho Nacional de Previdência Social, sem direito ·a voto, asSistindo-as e atendendo as consultas formuladas pelos seus membros.
Art. 6'-' As autoridades da Previdência Social deverão
colaborar com o Ouvidor-Geral, respondendo as suas consul- ·
tas ou remetendo-lhe os documentos solicitados.
§ 1"' O Ouvldof'~Geral pOderá estabelecer prazos máximos para as suas solicitaçôes.
§ 2~ A recusa e a negligência ~o a~et_1cl_ib)e_[_ltO.às solicita:çõçs do Ouvidor-Geral e a omissão ou a indução ao erro
serão imediatamente comunicadas _ao Conselho Nacional da
Previdência Social e ao Ministio de Estado paTa que tome
as medidas administrativas cabíveis.
§ 39- -É facultado ao Ouvidor-Gera-l ou a seus representantes devidamente credenciados o direito de inspeção nas
deperidêilcias e nos documentos dos órgãos e das entidades
da Previdência Socia-l, salvo os casos de sigilo previsto em
lei.
Art. 7~ A desídia no desempenho de suas atribuições,
por ação ou omiSsãó~ aCarretará a: destituição do OuvidorGeral por ato do Presidente da República, mediante indicação
de dois terços dos membros do Conselho Nacionalde Previdência Social.
§ lg No prazo de trinta dias da de$iüuiçã0, o Conselho
Nacional de Previdência "Social fará; nos termos do art. 3~>;
nova indicação para aprovação do Senado Federal.
§ 29 Igual procedimento aplicar-se-á em qualquer caso
de vacância do cargo de Ouvidor-Geral.
Art. go Ao Ouvidor-Geral é assegurada a estabilid~de
no emprego de origem, na nomeação até um ano após o
térinino do mandato, somente podendo ser demitido por motivo de falta grave comprovada através de processo judicial
ou administrativo, no caso de ocupante de cargo público. __
Art. 9o Os cargos em comissao do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores- DAS, e Funções Gratificadas
---: FG, da Ouvidoria-Geral da Previdência Social são os constantes do Anexo desta Lei.
Art. 10 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no
prazo de trinta dias a contar da data de sua publicação.
Art. 11 Esta Lei entra em vígor na data de sua puhlicação.
.
_
Art. 12 Revoga-se o art. 6' da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, bem como as disposições em contrário.
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ANEXO

LEI N<:!

, DE

DE

DE 1992

OUVIDORIA GERAL DA PREVID~NCIA SOCIAL
Cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e Funções Gratificadas
Nll

CARGOS\FUNÇÕES

DENOMINAÇÃO

DAS

1

Ouvidor-Geral

101.6

1

Assessor-Chefe

101.4

3

Assessor

102.3

3

Função Gratificada

FG-1

3

Função Gratificada

FG-2

-.

MENSAGEM N• 781, DE 1992
_
doria-Geral junto aos órgãos e entidades da Previdência Social.
Senhores Membros do CongressO- Na_cional,
_
Senhor Presidente, tenho a certeza que a presente proNos termos do art. 61 da ConstituiÇâo Federal, submeto
à elevada deliberação d,c. Voss~ Excei,Çncias, acompanhado
posta de Anteprojeto de Lei, fornece os elementos necessários
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da
à plena eficácia da atuação do Ouvidor-Geral da_ Previdê~cia
Social.
Previdência ·social, o texto do projetO de lei que "Dispõe
sobre a criaÇão, competência e otgãili:tação âa Ouvidora Geral
Respeitosamente, -:- Antônio Brittp, MiniStro d~ P_revidênciã SociaL -da Previdência Social e dá outras providências".
Brasília, 30~de n·ovembro de 1992. ...-Itamar Franco.
EM/GM/n• 45/92/MPS
ANEXO A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
.
Brasllia, 30 de novembro de 1992 · DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, No- 45,
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, em exer~
DE 30-11-92
cicio,
Submeto à elevada consideração de V q~sa É_xceléncia
1. Síntese do problema ou da situação- que reclama proo Anteprojeto de Lei_ que dispõe sobre a criação, competência
vidências:
·
-e organização da OuvJdora Geral da Previdência_ Social. _
A Lei n9 8.21? que dispõe sobre os planos de Benefícios
2. O Anteprojeto vem atender à determinação contida
da Previdência Social institui no art. 69 O cargo de de Ouvidorno art. 6'da Lei n'_8.213, de 24de julho de 1991, estabelecendo
Geral da Previdência Social com atribuições a definir e_rn lei
as atribuições, forma de indicação e de nomeação do Ouvidor~ _ espefífica.
Geral da Previdência Social.
2. Soluções e providências contidas no ato normativo
3. Além disso, com Q propósito de assegurar uma estru~ - ou na medida proposta:
tura de suporte'- técnico e administrativo condizente com ~,s
A criação da Ouvidoria-Geral da Previdência Social, dirirelevantes atribuições conferidas aq_Ouvidor~Geral, propõe-se
gida pelo Ouvidor-Geral da Previdência Social, com a defini~
a criação da Ouvidoria-G,eral da Previdência Social, vinculada
ção de suas competências bem como a _estipulação da forma
ao Ministério da Previdência Social.
de sua indicação e aprovação e-das prerrogativàs e obrigaçõeS
4. O Anteprojeto de Lei em questão, define as prerroque nortearão as suas relações com orgãos da previdência
gativas e obrigações básicas que nortearão a atuação da OuviSociaL
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3. Alternativas existentes às medidas ou a tos propostos.
Além da presente proposta de Anteprojeto de lei existe

na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n" 1.456/91 do
Sr. Eduardo Jorge e o Projeto de Lei n' 1.500191 do Sr. António Britto.
4. Custos.
As despesas decorrentes desta medida não custeadas pelo
Ministério da Previdência Sociaf serão tratadas em regulamento pelo Poder Executivo, cabendo ressaltar que a instituição do novo órgâo impõe-se pelo elevado grau das responsabilidades atribuidas ao seu titular.
5. Razões que justificam-· a urgéncia.
_
A Lei n~' 8.213/91 que prevfa a criação do cargo de Ouvidor-Geral foi publiCada há cerca de 16 meses, e, até o presente·
momento, o Poder Executivo não havia encaminhado proposta para atender a este dispositivo legal. Além dissO. a
função de Ouvidor torna-se fundamental neste momento em
·'que o Govetno Federal debate a reformulação-da Previdência
Social no sentido de se empreender melhorias qualitativas
no atendimento ao segurado.
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TÍTULO I
Da finalidade e dos princípios básicos
da PrCvidência Social
...........- ..........-...... ::. .................................... .
· Art. -6<:> O Corisclho Nacional de Previdência SocialCNPS deverá indicar cidadão de notório conhecimento na
área para exercer a função de Ouvidor-Geral da Previdência
Social. que terá mandato de 2 (dois) anos, sendo vedada a
sua recondução.
§ 19 Caberá ao Congresso Nacion-al aprovar a e.scolha
do Ouvidor referido no caput deste artigo.
§ 2<?- - As atribuições do Ouvidor-Geral da Previdência
Social serão definidas ~.m lei específica.
···~~··-;

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

-

~

..

(À Çon!issão de Consti!uição, Justiça e Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 95, DE 1993
(N~ 3.588/89, na Casa de Origem)
LEGISLAÇÃO CITADA
Adapta normas de 'Direito Processual do disposto
LEI Ne 8.490, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1992
no· inciso XI do art. 24 da Constituição Federal.
Dispõe sobre a organização da Presidência da RepúO COngresso Nacional decreta:
blica e dos Ministérios e dá outras providências.
Art. 19 Os processos de competência dos Tribun-ãís e
Juízes dos Estados e do Distrito Federal obede_cerão aos proceO Vice-Presidente da RePlibiiCa no exerácio do cargo
dimentos previstos na respectiVa lei de organização judiciária.
de Presidente da República.
Parágrafo único .. Os recursos dirigidos a outros tribunais
Faço saber que o_ Congresso Nacional decreta e eu ~~cio reger-se-ão exclusivamente pela lei federal.
no a seguinte lei:
Art. 29 Na ausência de lei estadual regulando a matéria,
aplicar-se-á a legislação federal.
CAPÍTULO II
Art. 3? A lei local poderá dispor quanto à forma, temDos Ministérios
po, lugar e prazos dos atos processuais, observado o disposto
_ nos parágrafos deste artigo.
§ 19 Poderão ser definidas outras fonnas para a citação~
intimação, carta precatória e carta-de ordem, além das preSUBSEÇÃO III .
vistas na legislaÇão federal, desde que assegurados aos litiganDos Órgãos Específicos
tes· o cOntraditório e ampla defesa. Art. 19. São órgãos específicOS-dos MinistériOs CiVis-:
§ 29 Das citações e-intimações deverá constar-eXpreSSa.mente o prazo para a-pr~tica do ato, se diverso do previsto
• • '• •, ••• -~ •• • • • ••••• • -~·. • ··• ••· ·-· •••••• • .. • • .-.. • ,·ç, •• ~·. ••· •"·""'··•·· •• ;r••••••• ~
•••••
.............................................
•••.•••••••••••••
na legislação federal.
VIII- no MinistériO da Previdência Social:
§ 3' Obedecem apenas à legislação federal os atos que
a) Conselho Nacional de Seguridade Social;
tiverem de ser praticados fora dos limites do respectivo Estado
ou do Distrito Federal. ---b) Conselho Nacional de Pre-VldêDdã";sOcial;
c) COnselho de Recursos da Previdência Social;
Art. 49 A lei local de organização judiciária poderá esd) Conselho de Gestão da Previdência COmplementar;
tender as normas processuais instituídas pela Lei n9 7 .244,
e) Conselho Gestor do -cadastro Nacional de Informade 7 de novembro de 1984. a outras causas cíveis por elá
ções Sociais;
não_ abrangidas, sem prejuízo de regular de outro modo o
O Secretaria da Previdência· Social;
respectivo procedimento.
Art. 5<:> -Esta lei entra em vigor na data de sua publig) Secretaria da Previdência Complementar;
h) Inspetoria Geral da Previdência Social;
cação.
.. ....... ............ -·· ............-.......-.-.. ··-· ..... ..:.............. .
Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário .
·························~~~--·-···~---~··A.""•-'~---=:.-.,.~.,. _,,~
LEGISLAÇÃO Ci'I'ÁDA
CONSTITUIÇÃO DA REPúBLICAFEDERATIVA DO BRASIL
LEI Ne ~.213, Dl;: 24 de JULHO DE 1991
• ·-· ·-· ·-·-· ••••
....... - - .. · - · · •••• -.ç ••
. . . . . . .,._,-,-••••••••• Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social e dá outras providências.
TÍTULOID
O Presidente da República
Da
Organização
do Estado
Faço saber que o Congr~sso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
·-·~··· -~

ú~.;

~·

·~-·-····--·-
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~-

• •- • • • • •
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CAPÍTULO!!
Da União

Art. 22.

Compete privativamente- à União legisla'r so_
- - : __ -1- direito civil. com_e_rcial, pen31, processual; eleitOral,
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
......... ·-· ...... .. ·-· .......
·-··· ...... .
Art. 24. Compete à União, aos EstadoS _e_ ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sob:re:
bre:

·~.

·~·

·~

~·~····~·.
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Art. 49 Negar ou obstar emprego em empresa privada:
Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
··
Art. 5'>' Recusar ou impedir acesso a estabelecimento
-comsrdal. neg<:!-n,do-se a servir, atender ou receber cliente
ou comprador:
Pena: reclusão de I (um) a 3 (três) anos.
Art. 6"' Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensiilo públiCo ou privado
de qualquer grau:
Pena: reclusao de 3 (três) a 5 (cinoo) anos.

_ Parágrafo único. ·&e o C!"lnie_ for PraticadO oo_ntra menor
de 18 (dezoito) anos à pená é agravada de 1/3 (um terço).
Art. 7~ Impedir o acesso ou recusar hospedagem em
hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar .
•Pena: reclusão de 3 (três) a 5 (cinco) anos.
§·~;\>··~-N~~â~bit~·d;·i~&i~i~Çã~-~~~~;~~t~·::-;~~ciP~ir~:
Art. 89 Impedir o acesso ou recusar afendimentos em
restaurantes, bares, confeitarias, ou locais semelhantes abercia da União limítar-se-á a estabelece.r -~ºrmas gerais.
.....v .•. _•.........-.---,..--=-----.,.._.,.._-•._..,._·"'"·-,~·u···························~·,.=----~ tos ao público:
_
··············-·---~---·--···········-.--~~------·--····:·
... Pena: reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos.
.
.
Art. 9~ Ini.pedir o acesso ou· recusar atendimentO em
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidlldimia.) estabelecimentos esportivos, casas-de diversão, ou clubes sociais abertos ao público:
. Pena: reclusão de I (um) a 3 (três) anos.
Art. 10. Impedir o acesso ou recusar atendimento em
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 96, DE 1993
salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massa(N~ 3.261/92, na casa de origem)
gems ou estabelecimentos com as mesmas finalidades:
Acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei n~ 7. 716,
Pena: reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos.
de 5 de janeiro de 1989, que "derme os crimes resulArt. 11. Impedir o acesso ou uso de transportes públitantes de preconceitos de raça ou de cor".
cos, como aviões, navios, barcas, barcos, ónibus, trens, metró
ou qualquer outro meio de transporte concedido:
O Congresso Nacio"nal decreta_~------ .. __
.
Pena: reclusão de 1 (um) a 3 (ttês) anos.
Art. I" O art. 20 da Lei n• 7.716, de 5 de_ janeiro de
Art. 13. Impedir ou obstar o aces:;o de alguém ao servi1989. com a redação dada pela Lei n• 8.081. de 21 de setembro ço em qualquer ramo das Forças Armadas:
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte § 1~. renumePena: reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.
rando-se como §§ z;r-e 3"' os a tu ais 1~ ~ 29:_
- -Art. 14. Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forIll:;l, Q casamento ou _convivência familiar e social:
.. Art. 20 ..
. .. l'~ria: reclusão de 2 (doís) a 4 (quatro) anos ..
Art. 15. (Vetado.)
· "
··
§ 1!' Incorre na me.sma_ pena quem fabricar, coArt. 16. Constitui efeito_da condenação a perda do carmercializar, distribuir ou veicuJat: sJrnbolos, emblemas,
ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem go ou função pública, para o servidor público, e a suspensão
a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do funcionamento do estabelecimento particular por prazo
não superior a 3 (três) meses.
do nazismo. ••
Árt. 17. (Veta<lo.) .
.
Art. 2" Esta lei entra em vigor ha da.ta de sua publiArt. 18. Qs efeitos de que tratam os artigos 16 e 17
cação.
desta lei não são _f!.utomáticos, devendo ser niotivadamente
Art. 3'' Revogam-se as disposições em contiário.declarados na sentença.
Art. 19. (Vetado.)
LEGISLAÇÃO C!TAJ;>A
Art. 20. Praticar, induzir ou incitar, pelos meios de coLEI N'' 7.716 DE 5 DE JANEIRO DE 1989
municação soda1_ou por publicação de qualquer natu_r_eza,
Define os crimes resultantes de preconceitos de raça a discriminaçãO ou preconceito de raça, cor, religião, etnia
ou procedência nacional:
ou de cor.
Pena: reclusão de dois a cinco anos.
O Presidente da República.
§ 1"' Poderá o juiz determinar, ouvido o Ministério PúFaço saber que o Congresso Nacional decreta e eu saneio- _ blico ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial,
no a seguinte lei:
sob pena de desobediêncüt:
Art. 1" Serã~o. punidos. na form~ desta lei, os crimes
I - o recolhimento imediato oU a busca e apreensão dos
resultantes de preconceitos de raça ou de cor.
exemplares do material respectivo;
Art. 2' (Vetado.)
II- a cessação das respectivas transmissões radiofônicas
Art. 3" Impedir ou obstruir o acesso de alguém, devidamente habililado, a qualquer cargo da AdministraÇão Direta ou televisivas.
§ 2° Constituí efeito da condenação, após-o trânsito em
ou Indireta, bem COID-º- das concessionárias de serviços pújulgado da decisão, a destruição do mate_rial apreendido. (Reblicos:
dação do art. 20 e§§ de acordo com a Lei n' 8.081, de 21-9-90.)
Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

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

·----·~·····

.....

··········-··~-~.....-.,.,.,.-

X-criação, funcionamento e processo do. jÜ_izad,O: c;le
pequenas causa:s_;
___ _
XI -procedimentos em matéria processual;

-------------------~

Maio de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

----------

Sexta-feira 14 4361

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário. JOSÉ SARNEY ---Presidente da República - Paulo Brossard.
(À C~missão de ConstituiçàO;Ju'sfiça e Cidadania.)

PARECERES
PARECER N9 142, DE 1993
Da Comissão de Constituição, Justiça-e Cidadania,
ao Projeto de Lei da Câmara n~ 26, de 1993 (n~ 2.460-B,
de 1991, na origem), que "Dá nova redação ao art.
206 do Decreto-Lei n~ 2.848, de 7 de dezembro de 1940
- Código Penal"·
Relator: Senador FrancisCo RollembergVem a esta ComiSsão, para exame, "<f ProjetO de Lei
da Câmara n"' 26, de 1993 (n'-' 2~460-B, na origem),-de autoria
do nobre Deputado Diogo Nomura, que "Dá nova -redação
ao art. 206 do Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro de
1940- Código Penal". A Proposição, que não recebeu emendas no prazo regimental, pretende eliminar do tipo penàl do
citado artigo o vocábulo "aliciar", nesse caso, indefinido _e
que vagamente sugere a idéia de fraude, substituirido-o pela
expressão "recrutar ( ... ) mediarite fraude", de sentido mais
direto e- compreerisível.- Visa tambéni Substituir a expressão
uemigração", de sentido certo e preciso (elem,ento· norrnati_vo
do tipo), pela expressão "de levá-los para território estrageiro", de compreensão mais comum, meramente descritiVâ. Propõe, ainda, o nobre parlamentar, que a ação penal referente
a esse criirie deixe de ser pública incon-dicionada, para ser
promovida mediante representação.
'
'" A Proposição não contraria nenhum dispositivo Constitu_cional ou infraconstitucionaf.
Da análise de seu mérito, concordamos com a douta justificação do eminente Deputado, porque a iniciativa cOritribui,
indubitavelmente, para o aprimoramento da compreensão do
dispositivo legal, para a adequação da legislação à atual conjuntura do País e, em conseqüéncia, cria melhores condições
para a aplicação da Lei.
Pelo exposto, somos de parecer que, quanto ao mérito,
a Proposição é da mais ·alta relevânciã para o aprimoramento
da Lei Penal. OpinanióS-TãVoravelmente à aprovação do P~ojeto de Lei da Câmara n"' 26!97, com a redaçã~ original da
Casa de Origem.
Sala da Comissão-, 12 de maio de 1993. - Iram Saraiva,
Presidente- Francisco Rollemberg, Relator- Elcio Alvares
- Wilson Martins - Pedro Teixeira - João Rocha - Ney
Suassuna- EvaBlay- JutahyMagalhães·- AlfredoC3mPos
- Nelson Carneiro - Josaphat Marinho.
PARECER N• 143, DE 1993
Da ComiSsão de Constituição, Justiça e Cidadaõ.ia,
sobre o Projeto de LeJ da Câmara n~" 7, de 1993 (n?
3.067-B, de 1992, na origem) que cria, cargos de Procurador do Trabalho de 2~ Categoria e dá outras providêncJas.
Relator: Senador Elcio Alvares
O Projeto em análise, com origem nO Ministério -PUblico
da União, trata da criação, no âmbito do Minístério Público
do Trabalho, de oitenta e dois cargos de Procuradores do
Trabalho de 2~ Categoria para atender l Composição_ das Procuradorias Regiona-is do Trabalho da 1•, 2•, 4~, s~, g., ~O·,
12• e 15• Regiões da Justiça do Trabalho, com sedes no Rio

de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Curitiba~ Brasília, Florianópolis e Campinas,-respectivamente: São criados~
também, cem cargos de Técnico da Carreira de Apoio Técnico
Administrativo, trinta e dois cargos em Comissão, cento e
quarenta FunçÕes Gratificadas e cinqü~nta e uma -Gratificações de Gabinete. São transformados, ainda, em Cargos
de Direção e Assessoramento Superiores, c6digo úAS-101.1,
as atuais Funções Gratificadas atribuídas aos Chefes de Seção.
O ilustre Procurador-Geral da República. Dr. Aristides
Junqueira Alvarenga, em sua Mensagem n" 004, de 10 de
julho de 1992, justifica a iniciativa~ assinalando o notório cres.
cimento do volume de ações trabalhistas e a criação de novas
turmas e mesmo novos Tribunais Regionais do Trabalho e
enfatizando a necessidade de compatibilização do número de
Procuradores do Trabalho com o número de Juízes dos Tribunais Regionais, para que o Ministério Público exerça sua competêrida constitucional-indelegável.
A proposta decorre, mais especificamente, dos Projetas
de__ Lei n• 2.622/92, 2.623/92, 2.624/92, 2.625/92, 2.626/92,
2.627/92, 2.628/92 e 2.629/92, hoje transformados nas Leis
n•' 8.531/92, 8.4S0/92, 8.491/92,8.493/93, 8.492/92, 8.474/92,
~- 8.621193 e 8.473/92, respectivamente, que aumentam o númerode Juízes no Quadro dos Tribunais Regionais do Trabalho
nas regiões a que se refere o Projeto analisado.
Na Câmara dos Deputados, o Projeto recebeu pareceres
favoráveis de três comissões. Manifestou-se pela aprovação
a ComisSão de Trabalho, de AdminisfniçâO e Serviço Público.
A adequação financeiia- e orçamentária foi, -na Comissão de
Finanças e Tributação, rec_onhecida. A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, finalmente, ofereceu parecer
__ pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação.
_
O Projeto está- em harmonia com os preceitos constitucionais que atribu~Il} autonomia funci_onal e administrativa
á.o Ministério Público. Estão presentes os requisitos de constitucionalidade, juridieidade e regimentalídade, além de redigido com boa técnica legislativa. Opinamos, em conseqüência,
pela aprovação.
Sala das Comissões, 12 de maio de_ 1993. -Iram Saraiva,
Presidente -:- Elcio Alvares, Relator=--- Eva Blay- Alfredo
Campos -- Josaphat Marinho - Jutahy Magalhães - Ney
Suassuna- Nelson Carneiro- Wilson Martins- João Rocha
- Pedro Teixeira_- Francisco Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe' - ·
diente lido vai à publicação.
Foram encaminhados à publicação Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que concluem favoravelmente aos Projetas de Lei da Câmara n~ 7 e 26, de
1993.
As matériãs ficarão sobre a Mesa, durante cinco sessões
ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do art.
235, II, d, do Regimento Interno.
.O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) A Presidência
propõe ao Plenário, nos termos do art. 67 do Regimento
Interno, o nome do Senador Beni Veras, para participar,
a convite do Ministro de Estado da Previdência Social. de
SemináriO sobre a PrevidêTicia Social, a reãlízar-se em Genebra, no período de 17 a 19 do corrente mês.
Em votação a proposta.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
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Aprovada.
__
__
Fica o Senador Beni Veras autorizado a participar do
referido evento.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência recebeu a Mensagem n• 185, de 1993 (n' 251/93, na
origem), de 11 do corrente, pela qual o Senhor Presidente
da República encaminha a esta Casa, de conformidade com
o art. 4 9 da Resolução n<!?/92, do Senado Federal, cópias das
traduções dos _instrumentos contratuajs rel~tivo5:.aQs acprdos
bilaterais celebrados, no âmbito do Clube de Paris, entre o
Governo do Brasil, ReinO da S_uécia, Reino Unido_, Japão
e Estados Unidos da América e do contrato de implementação
celebrado com a agência norte-americana Commo(lity Cre_d.it
Corporation, prevendo o reescalonamento da dívida bra~ileira.
_
_
_
O expediente será encaminhado à ConiiSSao-de-_As~ttntos
Económicos, para as providências cabíveis.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobce__ a
mesa, mensagem que será lida pelo Sr. 1" Secretário.
É lida a seguinte
MANSAGEM N' !86, DE 1993
(N• 260/93, na Origem)
Senhor Presidente do Senado Federal,
Estatui o inciso do art. 52 da Constituição Federal que_
é-competência privativa do Senado Federal "'autorizar operações externas de natureza financeira, de int~resse da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dõs Mlihi--cípios",
,
Entendo _que o preceito constitucional, além dos princípios inerentes ao federalismo que o embas_a_m_,_ objetiva submeter ao crivo do Senado Federal as operações de natureza financeira praticadas pelos entes públicos, notadamcnte a União
Federal, que redundem em obrigação financeira passiva ou
ativa a ser satisfeita no exte-rior.
Efetivamente, o aludido dispositivc âa Carta não restrin-:ge sua aplicação às operações em que Poder Público seja
tomador de recursos, mas tamb6m àqueles nas quais seja o
emprestador dos re_curs_o_s~ pois o controle do Senado Federal,
a meu ver, abrange o aspecto mais amplo do balanço do
comércio internaciona1 e não apen-as o do endividamento externo.
Assim, considerando o propósÚo do GÕ~Úno de corrigir
e estabelecer mecanismos institucionais qUe permitam assegu~
rara fiel observância do principio da impessoalidade na gestão
do interesse público c, ainda, a competência privativa do Senado Federal para dispor sobre limites e condições para operações externas _de natureza fina.nceii"a, encaminho em anexo
a Exposição de M_otivos n" 161_, de 11 de maio de 1993, do
Senhor Ministro de Estado da Faz~nda, sobre a fix<,J._ção de

~-.-·

critérios~

normas disciplinadoras das operações a que se refere
a Lei n' 8.187, de-I" de ju-niio de 1991.
- - ·
·
Igualmente, anexo" a_relaÇao--dõs processos relativos ãs
aludidas operações pendentes de decisão finat
Brasnia, 12 de maio de 1993.- Itamar Franco
E. M. N' 161/MF
_
Brasília 11 de maio de 1993
Excelentíssirrio Senhor Presidente da República.
_Ç_ons_id~r~ndo a expedição da Portaria MP n\' 202, de
lÍ de maio de 1993, que revogou a Portaria MF n• 7, de
12 de janeiro de 199_ª, extinguirido o Cõnlitê-de Financiamento
às Exportações- CFE;
Considerando que o preceito constitucionãl, inserto no
art. 52, inciso V. concernente à competência priV8:tfva -dO
Senado Federal para autorizar operações de natureza financeira de inte~esse da União, a meu ver ainda e3:rece de regulamentação, pois não deixou clara a competência do Poder Executivo para esse mister;
Considerando ainda que as operações contempladas na
Lei n'·' 8.187, de 1\' de junho de 1991, referente ao Programa
de Financiamento -às Exportações - PROEX, realizãm-se
com recursos orçamentários da União com ente de direito
público ou privado estrangeiro;
Considerando que assim se inserem elas no citado comando _constitucional; e
Considerando, ao final, que se impõe a criação de mecanismo institucionais que perinitam a fiel observância do princípio da impessoalidade na gestão do interesse público.
2. _ Assírn., tenho a ho"flra pela presente, de propor a
Vossa Excelência se digne _determinar expedição de Mensagem ao Senado Federal, parã que, no exercício de sua COmpetência privativa, por ato próprio", regulamente aquele inciso
constitucional, ~xando critérios e normas_q~e passarão a reger
doravante as operações do Programa de Financiamento às
Exportações~ PRO EX.
3. Permito-me, ainda, informar a Vossa ExcelênCia queas operações já aprovadas com base nas normas anteriores
pelo CFE, porém pendentes de assinatura de contrato. serão
submetidos ao Senado Federal.
Respeitosamente, Eliseu Resende, Ministro de Estado da
Fazenda.
7

-

-

.,.

PORTARIA N• 202, DE 11 DE MAIO DE 1993
O Ministio do EstadO da F3zenda, no usO de suas atribuiÇÓt!s, ·e tendo cm -vista o dispoSto no art. 3" da Lei Ô."' _$.187,
de 1·· de junho de 1991, e no art. 28 da Lei n• 8.490, de
19 de novembro de 1992. resolve:

Art. 1" Revogar a Portaria MF n'-' 7, de 12 de janeiro
de 1993.
Art. 2" Esta Portaria en:tra em vigoi na data de sua
publicação. - Eliseu Resende.
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EXPORTACAO FIHA11CIADA OE S!RVICro
Rt:SOLUCAO 1844, DE 31-07-91. DO CóNSELHO MON&TARIO NACIUllAl

OPERACOES SUBHrllOAS AO COK!Tt DE riHAHC!AKlHTO AS EXPORTACOES E A!IIM PttlDtt!Tts DE DEC!SAO

""

===============EXPORTADOR

--------============-----======================
PAIS DE
!HPORTADOR
VALOR DA
VALOR DO

::

:

D~THIO

::----==--------====--COHSTR. AIIDRAm: liUTIERREZ

: MIHISTEIHO DE OBRAS PUBLICAS :

""

:: COHSTR. HORBERTO ODEBRWH ',K!H!Sl'ERIO

DÁ

:rmn11crAMono--=--=--=--=-=-,- --··-------

OPERACAO - USS

====-,==~~~

EQUADOR

21,900,000.00 :

PtRU

136,0(10,000.00 :

ECOH!JKIA Em PERU:

""
==:==--========---======--==============-

uss~:

18~b1S,OOO.OQ

115,600,000.00 ::

""

--====--=== - --

TOTAL

1J7 ,900,000.00 :

::

"

134,215,000.00 ::

I:XPORTACAO FHMHCIADA Dt SERVICOS

RESOLUCAO 1B44, Dt 31·07·91, DO COHSELHO KOHETAR!O IIAC!OHAL
OPF.RâCOES APROVADAS NO AliBITO DO CIJHITE DE riHAiiCiAMÍ:i1TO. AS EXPORTACOtS OAÜÚIA NAO COiirRAlADAS

===========-----==============- ----==
ItiPORTADOR
f'AIS OE
VALOR DA
VALOR DO
,,
DESTIHO
: OPERACAO - USS : rltlAMCIAMEHtO - USS::
""
: : =-======-----=----=----;;:::_-==-- ---===--------========-------~~--··-===::
EXPORTADOR

"

:: CIA. PAULISTA DE rERRO-U6AS :ciA.PARAGUAYA FrRROALEACIONrs:

""
""
"
""
"""
"

PARfiNAPAHEMA S.A.

:rmr. TRMSPíiRft5-0BRAS

PUBLICAs:

COMSTR. AHDRADE G:UTIERREZ

IRAH WATER AIID POWER

COHSTR. llORB.ERTO ODEBRECHT

: CIA. COLoHIIli\JiA ViAS ftRREAS :

11
11

I
I

PARAGUAI

22,EOS,000.00 :

17,384,250.00 "

GUIAMA

ú,ooo,ooo.oo. :

11,0'50,000.00

IRA

359,700,000.00 :

COLOHBIA

I
I

30S,HS,OOO.OO

88,140,000.00

I I

""
!:
""

74,919,000.00 ::

I
I

""

=--===----========-··--=-..--====- ----==========:;;="===:;;=========,=·-===== ---===::
T O T AL

-183~643,000.00-:

411,098,250.00 ::

:~====--=========================------

""

EXIORTACAO FINANCIADA OE BENS
RESOLUCAO 1845, OE 31-17·91, DO CONSE!.HD HDNETAR!D NACIONAL
DPERACOES SIJBIIEI!DAS AD CFE E AINOA PENDENTES OE OEC!SAO
El
li DATA DE

ENCNI!NHAI!, I

EXPORTADOR

!Kl'DRTAOOR
I

I

PAIS OE
DESTINO

I

VALOR DA
OPERACAO

uss

VAL~~ DO
i F!NAHCEIIHENTO l'i I

ll•===••••=••======•••••••••••====•==•=====•••c--=========•••••••••=••••=
li IHH3 I
EMBRIIER
I
REGEHCY !NTERNAT!I
11
I
I
I
11 !2,14.93 I
EIIBRAER
I ATLMI!C SOU!IEAST AlRLINES
11
I
I
li 19.14.93 I I'EIIOI.IIE ESTAlEIROS REUN!OOS I SU!SSE ÁTLAHT!OUE SOI:lElE
11
I
I
(l)

USA
USA

I
I
I

SUlCA

Ob!i.: Por st tr;.hr dt operilcoes cursil.d;.s dentro do Siste1a de Equil.liZil.cao de Taxil.s, nao ha
Tesouro Nacional.

-......

-

21.BII.iil,ll I
I
14-IIUit,ii I

17.68Uil,lt I
I
11.90i.ilt,i0 I

I

I

67.611.911,11 I
I

57.463.111,18 I
I

Hnancla~ento

co1 recurso'.i do

~

a
"'ª.
~

_.,.

'
'-

PROEX - RHSOLUÇÃO N9 1844

- BENS

-

OPERAÇÕES SUBMETIDAS AO CFE E AINDA PENDENTES DE DECISÃO

'

DATA

EXPORTADOR

IMPORTADOR

PA1S

25.03.93

SADE VIGESA

KHUZESTAN WATER POWER

IRÃ

VALOR OP. (US$)

VALOR FINANC.

ti

I>
C!
o

40.450.000,00

85%

18
()

31. 2QO. 000, 00

85%

o
IZ
Cl

PERU

5.300.000,00

85%

,~
o

PERU

5.145.000,00

85%

25.03.93

ERICSSON TETRC:

TELECON

ARGENTINA

28.04.93

ABC DADOS INFORM

FORÇA AliREA PERUANA
FORÇA AliREA PERUANA

"'

z

28.04.93 MECTRON ENGENHARIA
28.04.93 MAFERSA S.A

CVG - FERROMINEIRA

VENEZUELA

7.680.000,00

85%

-

I~
o
,~
r

~

28.04.93 SBE

THERAN REG.

IRÃ

11. DOO. ooo, 00

85%

25.03.93 NEC 00 BRASIL

ANTEL

URUGUAI

lO.OOO.Q,OO,OO

85%

'!i

"'o

1"2(

--=
o

~

o
~

-

l§
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~~~X - RESOLUÇÃO NQ 1844 -

EXPORTADOR

19.04._93 COL>IFAB

OPERAÇÕES APROVADAS PEtO C.F.E

:IMPORTADOR

E'l'ABLISSEM.

ARGE':LIA
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SOB CONDIÇÃO

VALOR OP. US$

VALOR FINANC.

10.000.000,00

8.500,000,00

CONO!CÂO

Pêhden~e

de apresen-

taçi-o. de banco de la.

PUBLIC

ordem p/garantir

a

operação.

19.04.9J

AS~A B.BO~

VER!

--CORPORACION

DOMINICANA OE
I:;LECTRICIL>AD

REP.DOMINI-

5 •.880. QOO, 00

4.996.0DD,<HY

Idem

-CANA

A Comlssão-de Assuntos Econômicos, para providêncías.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A mensagem lida será remetida à comissão competente.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1'' Secre~
~0.

.

É lida a seguinte

preendido entre os dias 12-5-93 a 2-6-9"3, conforme atestado
·
médico em anexá.
Nestes termos,
P. Deferimento.
Sala das Sessões, 13 de maio de 1993.- Senador Louremberg Nunes Rocha.

OF. GPSIM N" 189/93
Brasnia, 12domaio de !993
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri- ExcelentíssimO-Senhor Presidente,
mento
está devidamente instruído com atestado médico, de
Tenho a honra de dirigir-m-e -a~Vossa Excclénda pa:i"a,com fundamento no disposto no parágrafo único, do art. 66-A acordo com o previsto no art. 43, inciso I, do Regimento
Interno.
do Regimento Jntcrno do Senado F~deral, íil.CfiCã:r o ~enador
Em votação o requerimento.
Jutahy Magalhães, PSDB/BA. e o Senador Elcio Alvares.
Os
Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
PFUES, V ice-Líderes do Governo nesta Casa:._
sentados. (Pausa.)
Sirvo-me da oportunidade, para renovar a Vossa ExceAprovado.
lência o testemunho do mais alto apreço e distinta consideAprovado o requerimento, fica concedida a licença soficiração. - Senador Pedro Simon.
tada.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1''
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Q ExpeSecretário.
diente que acaba de ser lido vai à publicação.
É lido o seguinte
Sobre a mesa, requerimento- que se tá fi do pelo Sr. 1''
Secretário.
--- REQUERIMENTO N• 460, DE 1993
É lido o s_cguinte
Re~ueremos-~[gência, nos ter~os do ~rt. 336, ~línea c,
do Regtmento Interno. para o Projeto de Resolução n~ 1,
REQUERIMENTO N" 458, DE 1993
de 1992, que "cria a Comissão de Fiscalização e Controle
e dá outras providências".
Senhor Presidente,
Requeiro. nos fermos -do art. 258- cbni.biTiadO com o art.
Sala das Sessões, 13 de maio de_ 1993. - Pedro Simon
- Ney Maranhão -- Élcio Alvares - Ronaldo Aragão 372, do" Regimeittó Interno -áá Senado Federal,_ tenhaiTI tntmiIrapuan Costa Júnior.
tação conjunta as Propostas de Emenda à Coristituíçao n•.>
13/91 e 4/93, por re-gularem a mesma matéria.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O requeriSala das Sessões, 13 de maio de 1993. -Senador Valmir
mento lido será votado após a Ordem do Dia, na forma do
Campelo.
art. _340, II, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requerimento que acaba de ser lido será incluído, oportunamente, Secretário.
em Ordem do Dia.
É lido e aprovado o seguinte
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
REQUERIMENTO N• 461, DE 1993
Secretário~
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 459, DE 1993
Senhor Presidente:
ReqUeiro, nos termos do art. 43, iri.Císo I do Regimento
In.temo, licença para tratamento de saúde, no período com-

Nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno,
requeiro licença pãra me __afastar doS trabalhos da Casa a pal-tir
de 14 de maio corrente, pelo prazo de 20 (vinte) dias, a fim
de participar de evento cultural na cidade de Filadélfia, sem
ónus para o Senado Federal.
Sala das Sessões,J3 de maio de 1993. -Senador Hydeke1
·
Freitas.
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Na verdade, a hora propícia é esta, em que Porto Velho
se apresta para Sediar mais Um semináriO ínternaciohãl de
alto nível, tendo como tema geral a integração Brasil-PeruBolívia.
~-óbvio que, num conclave de tal porte, tudo há de
centrar-se, necessária e concretamente, nos projetes de interconexão rodoviária desses países, sem a qual inútil será pensar
em integração. Integração, quando se quer concreta e frutífera, fazwse rasgando estradas, por onde escoam mercadorias,
Requeiro, nos termos do art. 43,ll, do Regimento Intertransitam pessoas, entram e saem divisas, fluem idéias, entreno, licença para afastar-me dos trabalhos da Casa, no dia
cruzamwse iniciiltiVas de real cooperação.
14 do corrente, quando estarei participã.ndo, como ConfeReunidoS em Porto Velho, amanhã, 14 do corrente, lá
rencista, do IV Congresso Nacional de Magistratura Trabaestarão ministros de Estado, parlamentares, diplomatas, emlhista, em Belo Horizonte - MG.
presários e jornalistas do Brasil, do Peru e da Bolívia.
Sala das Sessões, 13 de maio de 1993. -Senador Josaphat
Inegavelmente, trata-se do público mais credenciado para
Marinho.
o debate e o encaminhamento de voluntariosas decisões que
ainda precisam ser tomadas para a efetiva implementação
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado
o requerimento fica cOncedida a licença solicítada, nos termos
do projeto de acesso do Brasil ao Pacífico.
do art. 43, li, do Regimento Interno.
_ Digo encaminhamento de decisões concretas, porque é
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr_.
tudo o que nos resta fazer para que esse grande sonho .se
1~ Secretário.
transforme· em realidade.
.
.
Com efeito, fá dispomos dos iristrUmento_s diplomáticos
São lidas as seguintes
hábeis que exprimein o córisé:tlso e a determinação dos respecBrasília, 10 de maio de 1993
tivos- governos em tomo da integração Brasil-Peru-Bolívia,
Senhor Presidente:
assini. "c<::i:rtü::i das vias prioritárias para sua consecução.
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acorA Ata de Rio Branco, assinada em 1969, pelos Ministros
do com o art. 39, alínea a, do RegimentO Interno, que me
dos Transportes da Bolívia-Peru~Brasil, define o interesse desausentarei dos trabalhos desta Casa, ono perfodo de 15 a 22
sas nações em integrar a sua -infra-estrutura viária, em torno
de maio do ano em curso, para representar o Senado, a convite
de uma rodovia que interligue Lima- a Brasília, e de uma
do Ministério da Previdência Social, no SeminãriC)Sobre P(evi~
· - -· ·
·
conexão Rio Branco-La Paz.
dência Social, promovido pela Organização Internacion_al do
O Tratado de Amizade e Cooperação BTasil-Peru, firmaTrabalho- OIT, em Genebra, Suíça, sob a supervisão daquedo em outubro de 1979, expressa: o compromisso de ambos
la Pasta.
os países de acelerar os estudoS para implementação dos projetos de interconexão rodoviária, atendidos os respectivos plaAtenciosas saudações, Senador Beni Veras.
nos de desenvolvimento, tendentes a possibilitar o transporte
Hydekel Freitas, Senador pelo Estado do Rio de Janeiro,
das exportações e importações do Peru para o Oceano Atlânw
vem comunicar a V. Ex~ que se ausentará do Pafs no período
de 14 de maio a 3 de junho próximos.
tico e do Brasil para o Pacífico.
Sala das Sessões, 12 de maio de 1993~- Hydek_el Freitas.
O acordo de interconexão rodoviária BraS:íl~Peru, assinaO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _ 0 Expe- do, ainda, em 1981, e a DeclaFação de Rlõ Branco, assiitada
pelos Presidentes Sarney e Alan Garcia, em i 987, definiram
cliente lido vai à publicação.
--------que a intercOnexão dos sistemas rodoviários de ambos os paiO SR. ODACfR-SOARES (PFL-RO. Pronuncia 0 segUín- ses seria realizada por Assis Brasil, no teiritório brasileiro,
te discurs9.) -Sr. Presidente-; Srs. Senadores,a vida nos vai e Inhapari, no territóriO peruãno, daí seguírido para os portos
ensinando que as coisas que mais almejamos não caem do peruanos de Matarani e Illo. O traçado total dessa rodovia
céu; pelo contrário, é preciso àrrebatá-las, com-grande esfor- totaliza cerca de 2.274 km,_sendo _que o trecho brasileiro perfaz
845 km. Para perfeita vJSuaJização do traçado dessa rodovia,
ço, à custa de muito suor e de muita tenacidade.
Isso é válido tanto para as idéias que se -desejam vender, estou anexando, Sr. PiiSidente, dois mapas, o prime"íto desta. ·- cando as áreas geográficas beneficiadas pelo trajeto; o seguncomo para os projetas que ambicionamos empreender.
Eles requerem apoios e recursos que riúilca nos chegam
do, destacando ~ligação Oceano Pacífico~s>ceano Atlântjco,
pela. mera explanação d_e nossos intentos, nem pelo sussurro
tendo como meto~ os porto.s de Matar~m e Illo, no Perl).,
suplicante ao pé do ouvtdo dos poderosos, muito menos pela e os de Santos e Rio de Janetro~ no Brasil.
espera resignada de uma tardia eclosão da~ vontade política
Se temos, portanto, tão bem definido o que queremos;
daqueles de quem dependemos.
se sabemos. tão bem, aonde queremos chegar, sem dúvida,
Qu~se sempre, é preciso insistir; com freqüência, faz-Se
dispomos de _fortes motivos para querê~!o.
necessáno clamar e, às vezes, só nos resta pôr a bota noCo~ e~ei~O, rtão apen3:s '?S amazômd~s, mas também todos os braslleuos que ansetam ver o Brastl desprender-se do
mundo para arrebatar os meios de que carecemos, para tornar
concre_tos ?s projetes qué Sonhamos empreender.
marasmo el!l q':le se ~fundou, da década de 80 p~ra cá, têm
Dtgo IStO, Srs. Senadores, para acendei na consciência
plena consctêncta-das Imensas vantagens que essa vta peruanodos amazónidas, e na de todos os brasileiros- que é -chegada
brasileira de acesso ao Pacífico trará para o desenvolvimento
a~o~adepór a boca no mundo, buscando ar~cardos poderes do nosso P~ís.
.
.
__ _
Dela, Já se dtsse_maravtlhas. Que será nossa porta de
pubhcos as decisões e os recursos indispensáVeiS para a efetivaingresso no primeiro mundo. Que será a consumação de nossa
ção do projeto mais acalentado por milhões de amazónidas:
o da ligação rodoviária do Brasil com 0 oceano Pacífico. o
tardia marcha para o Oeste. Que será a nossa meia-voltaO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica conce·
dida a licença soiicitada, nos termos do ar_L 43, II, do Regi~
mento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 462, DE 199!
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volver. da orla ·do Atlântic_o para a orla do Pacifico, o qUal,

devido à explosão modernizante no mundo asiático, passou
a ser o novo eixo comercial do mundo._
Que reprcscntãrá a- hora c a vez -de Rondônia c de_ todita região Amazónica, propiciando-lhe a ruptura emancipadora

do isolamento a que tem sido relegada. Os mais entusiastas,
inclusive, como o _articulista da Fiero Notícias, Robt!'rto G ucudcvillc, avançam até que a rodovia ··vai despertar o 5" .. tigre"··
na economia mundial"".
Na verdade. tal como venho reiterando nos inumeros
pronunciamentos que tenho feito -nesta Casa -s_Obrc essa fascinante matéria, a rodovia -d-e acesso do Brasil ao PacífkD representará para o País, pelo menos. duas grandçs vantagens.
O escoamento de nossas mercadorias- não apenas da região
Amazónica, mas também do Centro-Oeste, dó -Südeste e do
Sul - para os portos do Pacífico, a preços compe-titivos, e
a ahertura do Brasil ao grande mercado do futuro, hoje situado
na orla do Pacífico.
Realmente, a conclusão dessa rodovia- a Rodovia Brasil-Peru, twnsitando pelo Estado do Acre -acarretará para
o Brasil uma economia que está sendo avaliada entre 100
a 200 dólares por tmlelilda de pfodutos enviados para-n mercado asiático, já que o trajcto será cncur_tado cm cerca de
4 mil milhas. Uma rota para o Pacífico_ é vital e inadiável
para o Brasil, e dl!vcria merecer prio-ridade absoluta do Governo Federal.
Essa rodovia deverá abrir, pois, novas perspe-ctivas para
o intercâmbio comercial com os ricos países asiáticos e com
os países das Américas do Norte _e_ _Central banhados pelo
Pacífico. assegurando o escoamento de nossos produtos, como
grãos do centro-Oeste, -madeiras da Amazóniã.,__Çfi:rne_s_ e _a~ i-:: .
mentes de Rondónía-. Mato Grosso e Mato Grosso. do Sul,
além da cassiterita c do ouro, hoje, larSamente~contr:ab_?n~
deados, com prejuízos incalculáveis para os -_corres -públicos,
sem falar de alimentos e produtos manufatiirados do Sudeste
e do Sul.
Sobre esse fascinante mercado asiático, não será demais
reiterãr o que aqui já ponderei em discurso pronunciado em.
novembro de 1990.
Cóffi a descoberta do Novo Mundo, _a principai Í"ota comercial do mundo deslocou-se do_mar _Me_di_ternlne.o_ para o
Oceano Atlântico. Quinhentos anos depois, há uma nova m_o- _
dificação e, aos poucos, o Qce<ino._Pacífico.passa a ocupar
o lugar central nas trocas internacionaiS. Lo.s Angeles, 'Jôqutu_
e Sidney assumem o l~gar_ de Nova Iorque, Londres e PariS.
A rota comercial mais- importante ô_o_Século XXJ será_o Pac_ífico.
Para tentar demonstrar, com apenas uma frase, a importância do mercado das regiões banhadas pelo PaCífiC-9_• basta
dizer que "A Ásia tem hoje a metade da poplllaç-ao do mundo". Se forem mantidos os atuais ilíveis de crescimento populacional, aquele continente chegará ao Ano 2000 Com -dOis
terços dos habitantes da Terra, enquanto a EUropa tefá apertas
seis por cento.__
·-· _
A força que impUlsionou a troca da navegação d_o Atlântico pelo Pacífico foi o súbito enriqueCimento dos países asiátic_os, um verdadeiro milagre económico que Começou a se deli~
near depois da Segunda Guerra Mundial.
O Sr. Ney Maranhão -Permite-me V. Ex" um aparte?

OSR. ODACIR SOARES-Tem V.
Senador Ney Maranhão.

E~'Qaparte,

nobre

Sexta-feü::a_J4
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O Sr. Ney Maranhão- Senador Odacir Soares, Oprõnun~
ciamcnto de V. Ex·· é de _f_undamental importância para o
equacionamento do desenvolvimento em nosso País. Sabemos
perfeitamente que a Amazônia será o futuro respiradouro
desse desenvolvimento. Conheço muito bem aquela região,
pois lá e·:;tivc fazt:ndo campanha política no Estado de Roraima. Com_essa estrada, desembocando no_ Pacífico, o Brasil
terá a oportunidade de seus produtos serem encaminhados
para o mercado do Primeiro Mundo, trazendo dificuldades
a<iS nossos concorrentes. E, mais ainda, Sr. Senador: bá um
Projeto, de nossa_autoria, sohre investimento de capital estrangeiro e remessa de lucros, que foi aprovado no Senado e
hoje se encontra na Cà.mara. Se l_á_ for aprovado, com essa
estr.ada interligando-nos ao P~r_u, de. fundamental importância
para o desenvolvimento do Brasil e da Amazônia, será _o
coroamento da região Amazónica. ~arabéns _a_ V. Exa por
esse pronunciamento.

O SR. ODACIR SOARES -Obrigado, nobre Senador
Ney Maranhão~ V~ Ex·) tem razão, e eu_ desejava apenas regis·
trar que, hoje, a poupança interna dos Tigres Asiáticos est~i
estimada em cerca de 100 bilhões de dólares. Então. basta
esta informação para se ver a importância de termos um caminho novo e mais rápido para o Oceano Pacífico e. portanto,
para o mundo asiático.
Continuando, Sr. Presidente:
A força que impulsionou a troca da navegação do Atlântico pelo Pacífico foi o súbito enriquecimento dos países asiáticos. um verdadeiro milagre económico que começou a se dclineardcpois da Segunda Guerra Mundial. Levantamentos mostram que o sudeste asiático cresce, hoje, tres vezes mais rapidamente que as outras regiões do mundo. As taxas registradas
atualmente são cinco vezes maiores que as observadas na
Europa quando da-Revolução InduStrial.
_ Embora 6 Japão seja o excmplO-inais visível desse desc::n_vofViirie-rito acelerado, Dão devem~s esq!Jecer que os chamados Tigres Asiáticos (Coréia do Sul, Taiwan, Hong Kong
e Cingapura) produzem, hoje em dia, 11% do total mundial
de bens manufaturados, e sua participação relativa na exportação rn_undial de produtos eletrônicos chega a 30%.
As reservas dos Tigres Asiáticos alcançam, agora, cerca
de 100 bilhões de_dólares. Os Estad_os Unidos vendem mais
pata a Coréia do Sul do que para a França; mais para Taiwan
do que para a Sué_cia e a Itália, juntas.

NO que se refere à população, é bom lembrar itinda que.
por volta do ano 2000, a Europa terá onze milhões de novos
consumidores, enquanto só nos países mais ricos do Pacífico
- Japão e ·os Tigres Asiáticos -~o- -aumento populacional
será da ordem de 13 milhões, sem- falarmos nos acréscimos
de 68 milhões de consumidores na Tailàl)dia, Malásia, Filipinas- e lndonésia. A China terá mais de 100 milhões de pessoas
com disponibilidade' de renda.
Ante tais realidades, não custa_ayaliir que o intercâmbio
-comercial com os países do mercado asiático e com o oeste
dos Estados UnidOS, _grandemente ~f~cilitados pelo encurtamento das distãnda_s; há de contribuir para gerar preciosas
divisas para o nosS9 País. Há, também, .ele promov~r o_ des~_n
volvimento sôcio-eçpnómico--cultural das populaçoes mtenoranaS, as mais sacôfic_adas pelo isolamento em que- se enc_ontram. Basta lembrilr que a elas não tem acesso nem mesmo
o IBGE, quando ne_cessita coletar dados para apresentar suas
est~tísticas~ nem ~~quer os agentes sanitários da Fundação
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Nacional da Saúde, que precisam fazer a prevenção da malária
e de outras endemias.
Na minha terra, Rondõnia, e no Acre, continua atualíssima a afirmativa do Presidente Washington Luís, de que
"governar é abrir estradas". De fato, somente elas tornam
possível a chegada da colonização.
Nesse sentido, cabe lembrar as vinculações_do projeto
de saída para o Pacífico com o Programa de Desenvolvimento

das ComUnidades Fronteiriças Brasileiro-Peruanas onde, de
acordo com a concepção original, deverão resultar as componentes da colonização e- do assentamento rural.
Estima-se que a construção da estrada e a implementação
do programa fronteiriço nos termos originalmente concebidos
poderiam gerar repercussões- para uma área -de 10.200 km,
no Brasil e no Peru, sendo que a área brasileira equivale
a toda a extensão do Município de Assis Brasil e a área peruana, ao Departamento de Madre de Dios.

Quanto aos cüStos, segundo dados obtidos_ no GEIPOT,
eles beirariam a cifra dos_US$ 100 milhões, do lado brasileiro,
e US$430 milhões, do lado peruano. Ora, esse é um valor
quase irrisório, quando se estima que o retorno a ser proporcionado pelo empreendimento, aínda no primeiro ano de utilização, s_erá da ordem de US$ 4 bilhões.
Ante essa desproporção entre os custos _e os benefícios,
sou tentado, Sr. Presidente c Srs. Senadores, a íriterpelar,
desta forma, a Nação brasileira e todo o seu sofrido poVo.
Se_ sabemos o que queremos, se sonhamos c.om o- que sabemos
sobre os imensuráveis proveitoS desse projeto, que peias, que
percalços, que intransponíveis "obstáculos nos retêm, impedin-=
do-nos de levar a cabo esse empreendimento? _
Não mencionarei as pressões de grupos ecológicos fndige:. ·
nistas; não citarei, tampouco, as pressões- invisíveis de certas
nações, que não deveriam divisar uma ameaça a Seus "int~i:es
ses, na sadia e competitiva expansão de ncis_So cõrn.ér_Cio exterior em direção ao Pacífico.
·
Não os menciono, porque entendO ·que esSes ãddentes
de p_~r!=_urso, --em grande parte, já foram sllperãdos. -Eis que-a-róâovia dos n9ssos sonhos já está abetta --e sabe disso
o Senador Nabor Júnior - , t3nto· no trecho referente à
BR-317, quanto no referente à BR-364: Mas isso precis"â,
por incrível que pareça, ser proclamado aõs quatro ventos,
para que muitos brasileiros, para que muitas autoridades,.inclusíve, saibam que a rodovia ou a decantada saída
o
Pacífico existe.
-,

para

Qualquer autoridade brasileira que se ·colocar contra a
da r?do:via estará ~ize~9~_ bob~g~~· Ql!~l_g~r movtmento ecologtsta mternacional, autêntico-ou 4isfarçado, que
se opuser a essa construção também estará dizendo tolices,
porque a rodovia já exiSte. O qué estamos quer6i:ul6, o que-"
es~amos postulando, o que estamos reivindicando é que ela
seJa asfaltada dentro de um perfil de estrada internacionaL
Mas ela já existe, Temos acesSo, hoje, à fronteira âo Brasil
com o Peru, pela rodovia Brasiléia-Assis Brasil. Também no
trecho peruano já existe rodovia. PortantO, o-que se po-stula
é o asfaltamento das rodovias, das estradas de terra existentes
e, e~dentemente, que essas rodovias sejam adequadas ao
movtmento, ao transporte de cargas de características internacionais.
Volto, então, a indagar: qual o grande obstáculo que
ainda nos impede de concluir esse tão almejado empreenc~:mstrução
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dimento? A resposta- é uma só: a surrada e desmoralizada
afegação da falta de recursos. E todos sabem que esse _é o
famoso álibi da abolia política. Onde, portanto, se lê ··falta
de recursos", leia-se "falta de vontade política".
O Sr. Nabor Júnior----:. Permite-me V.-Exa um aparte?
O SR. ODACIR SOARES- Ouço com prazer V. Ex•
O Sr. Nabor Júnior - Senador Odacir Soares, eu não
poderia_ me omitir no momento em que V. Ex~ aborda um
dos temas da maior importância para a nossa iegião, que
é a pavimentação das BR364 e 317, para possibilitar a sua
conexão com o sistema rodoviário peruano, permitindo-nos,
assim, a ligação do Atlântico com o Pacífico e também possibilitando a exploração econômica daquela rica região do norte
do País. V. Ex• disse bem, que essa estrada já está aberta,
f31ta apenas ser pavimentada. Quero recordar aqui, para conhecimento dos demais colegas que se encontram no plenário
do Senado Federal, que várias caravanas saíram de Rondônia
e do Acre e foram até o Pacfficd, no Porto de lllo, e algumas
pessoas-chegaram a Lima, a capital do P_eru, através dessa
rodo-via. Evidentemente, alguns trechos são caminhos de serviços. Conhecemos pelo menos até Assis Brasil, m-ãS fá-ê
. q.ma rodovia aberta,_ necessitaria apenas de uma decisão política dos _governos· cio __Bra~Jl e do Peru, para que ela_fos_se_
pavfmelllada e se alcançasse a redenção econômíca e social
daquela região do norte do País. Muito obrigado pelo aparte
e parabéns pelo discurso que V. Ex• está proferindo.
O SR. ODAClR SOARES -Eu é que agradeço o aparte
de V_ Ex~. Senador Nabo r Júnior. Eu desejava lembrar, daqui
desta tribuna, ao Ministro dos Transportes, que hoje já deve
se encontrar em Porto Velho,_ que nós, da bancada da região
amazônica, especificamente Senadores e DepUtados Federais
das bancadas de Rondônia e do Acre,_ e no caso específico
do Acre, os eminentes Senadores Nabor Júnior, Aluízio Bezerra e Flaviano Melo, introduziram no orçamento da Uniâo
recursos para o asfaltamento do trecho brasileiro dessa rodovía, do trecho que vai até AsSíS- Brasil e também do trecho
bfasileiro que é a ou.t_ra saída que corta to-do o Estado do
Acre, que se conecta Com o Peru, lá em cima, em Pucalpa.
Basta apenas- que- O Min"iSfro Alberto-- Goldman, que está,
hoje. em Porto Velho.. participando de um seminário, mãnde
executar o orçame-nto do DNER e assegure os recursos para
o asfaltamento desses trechos brasileiros.
Con,cluindo, Sr. Presidente, retorno às c_onsiderações irii-_
ciais deste pronunciamento.
-Assim como as Coisas não caem do céu, coisas há que,
para tê-las. não adianta pedir; é preciso arrebatá-las. O que.
pois, nos resta fazer é amplificar o nosso clamor, pôr a boca
no mundo, sacudir os abúlicos, sensibilizar as autoridades,
clamar, insistir, para que- nelas ecloda a vontade política de
abrir ao Brasil a porta de entrada da modernidade.
Eu desejava, para finalizar, dizer que a saída do Brasil
para o Pacífico, via Estado do Acre e via região Madre de
Dios, no Peru, significa um encurtamento do percurso, que
hoje passa pelo Canal do Panamá, em cerca de 4 mil milhas
marinhas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palm-ãs)
Documento a que se refere o Sr. Odacir Soares
em seu discurso.

Maio de 1993

Sexta-feira 14 4373

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoll)

ANEXO I

INTERCONEXÃO VIÁRIA PERU· BRASIL

Rio Branco -Ani• Bra•il-lnhapar) •til o
I

UCAYALI

.-

/

I

\
\

'\
PUERTÓ MALOONAOO

,

,. '

'

i,' ) ... l

1

APURtMAC

AYACUCHO

BOLÍVIA

LEGENDA
RODOVIA

\

\

Proposto

EJiiatentt

CHILE

-

.t/

ANEXO II

t;
:<'

ANEXO AO DISCURSO DO SENADOR ODACIR SOARES, SOBRE A SAlDA DO BRASIL PARA O
PACIFICO, PRON0NCIADO EM: 13/05~93.·
'

'

'

"'~
'?

ii'

§'

:;:
INTERCONEXÃO VIÁRIA PERU- BRASIL.

OC<eano Pacifíco- Oceano Atlânlíco
- 1-.....

-"
-

·\
I

I

~

\

-,.-~

l

I

o
.~

~

I~

o.

·,

\

-·

\ ........-:,....
~

. "/!

I

) -... /

, ~·

O'

I

o·
o

){

~

-v~(/( ~o
',PERU \·-JI=~
_"'"
oms_u_.. . . _./
_\

·o

"..-"V-1-

•C

;~

'"'
i~,0

0

o

BRASIL

As:sJs

-<>
"1'(1.

~

'é>o

UMA

•:

=•

o

(J

i:::

l1l1<lPa1

,<

lPuerto ..........
tMoloooodo

1 BOLÍVIA
0

. ""R

!<~LA

FriZ

'<

'

I

~

....

~o.."

BRASIUA

LEGENDA

'<

@

-\
I

z
'>o

õ
z

>

·~

,.
...,.
"'o
c;;

o

<

L_

o

I

-.

Lamne 1n1emocOOal

"

lq
(J

?.ooovtO

?c::iflco • .C..tlÕntiCO
/•

I~ Copuol de Pa;•

•

CJaOôe /Povoo.c~o

/

/

/

·/

;,:

e:.
o

il"
:g
w

Maio de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

----------------------·-----

O S.-. Ney Maranhão - Sr. Presidente, peço a palavra.
como Líder. para uma breve comunicação.
O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex· tem
a palavra na forma regimental.

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Para uma eomu·
nicação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, por duas
vezes. ocupei a tribuna para falar deste assunto: a primeira,
no dia ::!5 de março. c, a segunda, no dia 12 de maio. Da
primeTi"ã vez. recebi apartes dos Senadores Mauro Bencvidcs,
Odacir Soares, Aurco Mello. Jonas Pinheiro, Cid Sabóia de
Carvalho e Rachid Saldanha Dcrzi.
Trata-se das dificuldades_ que nossas Forças Armadas vêm

enfrentando, primeiro, em relação aos salários e~ segundo,
com o orçamento. Nossas Forças Armadas._ não estão tendo
problemas somente com equipamentos. Estão tendo dificuiM
dadcs tamh~m com a convocação de recrutas, porque, com
o orçamento curto, só poderão convocá-los por seis meses,
quando o normal seríã um ano, o que _considero de grande
importância para a formação do hrasileiro.
Na oportunidadc,.Sr. Presidente, Srs. Senadores, alertei
para a gravidade das notícias tendenciosas~ mostrand~ que
elas só poderiam ter o interesse de desmoralizar as nossas
Forças Armadas.
Para que V. Ex~ tenha idéia das difiCuldades por que
passam os nossos oficiais das Forças Armadas, eu, respondendo a um aparte do Senador José Fogaça, no pronunciamento do dia 12 de maio, mostrei os segui_ntes dados com
relação à situação fínancCira dos militares: 46_,2% não conseguem saldar suas dívidas e compromissos COin seüs vencimento!:;;- 50% recorrem, sistcmaticament'e, aos chequ6s especiais para complementar seus vencimentos- e sabemos quanto custam esses cheque~ especiais, quãndo sacamos a descoberto; 8,7% venderam os automóveis para saldar suas dívidas:
13,6% venderam outros bens para saldar dívidas; 24o/c recorreram a saques na caderno..:ta de poupança para saldar dívidas;
e 21 ,47c co"ntam com os salários rccehidos pela esposa ou
dependentes; 33,8% possueiri--outras rendas- a maioria desM
ses t&m -iinóveis alugados.
Sr. Presidente, quero_chamar a atenção do Senadp e tenho
autoridade para falar do assunto; fui um Senador que teve
seu mandato cassado, direitos políticos suspensos, respondi
a três IPM. passei dez meses preso. Nunca "engraxei botas"
de militar. Eu os respeito e tenho convicção de que essa classe
merece um tratamento condigno_, porque a hierarquia, na área
militar. é o mais impo-r"fante.
Tudo isso, Sr. Presidente, é um alerta que faço porque
hoje está sendo divulgado no Estado de S.Paulo: .. Manifesto
Conquísta Apolo de Oficiais'', contendo, na íntegra, uma entrevista do Tenente-:. Brigadeiro do Ar Ivan Moacyr de Frot.a.
O Sr. Odacir Soares-- Permite-me V.

E~

um aparte?

O SR. NE'I' MARA:NHÃO- Um momonJo, nobre Senador, já lhe concedo o aparte.
O título do manifesto é o seguinte: "Forças Armadas
- O Derradeiro Baluarte!' .. Esse manifesto contem, justamente, a síntese dos pronL•nciamentos que fiz, chamando a
atenção desta Nação c do Congresso pata essa situação.
Sr. Presidente, no Nordeste há um adágio que reza: ··conselho é coJno rapé; toma quem quer". Estou dando esse conselho à classe política e aos dirigentes, para que vejamos com
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scricdadç e ç_ornpetência, tentando solicioná-lo, um problema
de importância fundamental para a democracia.
Quero, também, aqui protestar contra o Deputado Fede~
ral Jair Bolsonaro, ex-oficial do Exército brasileiro, que tem
outra interpretação para o manifesto. Para S. _Ex•, o documento é a senha para o pronunciamento que fará hoje em
plCnário. no qual promete defender o fechamento do Congresso e o fim da Constituição de 1988," que merece ser
jogada no lixo". Garante, contudo, que o regime de exccção
duraria seis meses, até que fossem realizadas novas eleições
gerais. "O que adianta ter liberdade para passear livremente
por um desertoT'. perguntou.
Sr. Presidente. quero. neste momento. verberar a atitude
_desse Deputado. porque as nossas Forças Armadas são democráticas. nossas Forças Armadas são o povo e a classe média
e não aceitam uma provocação dessa.
Agora, precisamos. sim, dar uma solução. Eu disse aqui
no plenário: as nossas finanças estão curtas_; o cobertor está
curto. Senador. quando coloca na cabeça_ tem frio no pé,
e Vice-versa, mas, esses homens têm _de ter um tratamento
diferenciado e merecem o respeito desta Nação.
O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO - Ouço V. Ex'
O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador Ney Maranhão,
outro dia V. Ex.. fez um pronunciamento nesse sentido e eu
tive a honra e o privilégio de aparteá-lo também ...
O SR. NEY MARANHÃO- Citei V. Ex• também.
O Sr. Odacir Soares- ... e, em seguida~ fiz_':'rt]:_pronunciamento que V. Ex• aparteou. Estamos de acordo nessa tese
que V. Ex• defende nesse_ momento. Precisamo~, ~e?J hipcrcrisia, com tr~nsparência, com clareza, com objetlvtdade, ter
uma política salarial específica para as Forças Armadas.
O SR. NEY MARANHÃO- Correto.
O Sr. Odacir Soares - Temos de fugir desse equívoco
que tetminoti vingandO no Brasil, que é o equívoco da isono.lnia. A isonomia, mesmo entre atividades das instituições civis,
para ser realizada, o seria com grandes dificuldades pela dessemelhança das atívidades~ por exemplo, dos servidores do Congresso Nacional com as do Poder Judiciário; e muito mais
difícil se tornaria estabelecer isonomia entre os servidores
civis e militares. Se considerarmos que mesmo a isonomia
entre as três Armas das_Forças Armadas já é difícil, muito
mais difícil seria estabelecer essa isonomia - que está de
fato estabelecida, porque o Gov_erno concede os mesmos aumentos, e também não poderia fugir disso, porque é uma
exigência consütuçional-:- para os servidores civis e militares.
Na realidade, precisamos ter quadros e remuneração diferenciadas. Diria até mais, precisamos ter remuneração diferenciada mesmo para os servidores do Poder Judiciário e do
Poder Legislativo, porque não se pode comparar as atividades
do servidor do Poder Legislativo com as do servidor do Poder
Judiciário. Já é difícil, aqui dentro, compararmos as atívidades
dos nossos servidores: sabemos que no Senado Federal. por
exemplo, temos o servidor especificamente burocrático adminis trativo, que entra no seu s_erViço às nove horas da
manhã e sai ao meio-dia, chega às catorze horas e sai às
dezoito horas, _e_ temos, por exemplo, servidores que exercem
funções como as dos nossos taquígrafos e dos funcionários
aqui da Mesa do Senado FederaL
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O SR. NEY MARANHÃO - No meu gabinete eu saio
às 9, 10 horas da noite. Senador. E quantos SenadoreS -saem
a essa hora!

O Sr. Odacir Soares - Exatamente. 1\.hüto nlaís difíCil
seria se estabelecer a isonomia até meslno entre os servidores
civis do Legislativo. Então, queria cumprimentªr e parabe~
nizar V. Ex• • e chamar a atenção do País no- Sentido de
que precisamos dignificar as nossas Forças Armadas. Não
precisamos -estimular golpismos, porque isso afronta a _consciência cívica do povo braSilêiró.
- --0 SR. NEY MARANHÃO - Eu protesto contra esse
Deputado.
O Sr. Odacir Soares - Precisamos profissionaliz<ir as
nossas Forças Armadas, instrumentalizá-Ias com equipamentos tec..."'lologicamente !11~de_rf!.()S, de modo que elas possam
efetivarricnte ser as guardiãs das nossas fronteiras físicas e
da nos-sa soberania. Muito obrigado pelo aparte.
O SR. NEY MARANHÃO - Senador Odacir Soares,
V. ExD sintetizou aquilo que todos nós devemos imediatamente
colocar cm prática, porque muitas vezes se aprova uma leí
que não pode ser cumprida. Por quê, Sen3áOf'rPOá,Jue-, ~justa
mente, o cobertor está curto·. Agora, homens como- esses,
com os quais a Nação gasta uma fortuna preparando, estão
recebendo um salário de miséria. Lembre-se, há a hierarquia
militar, esses homens não têm outro meio de vida, estão humilhados.
Dentro dessa linha, Senador, temos de resolver esse problema, e isso tudo está medianamente colocado, com sensibilidade, através desse manifesto do Brigadeiro Ivan Moacyr
da Frota, no qoal S. EX" ao finar diz, Se-nador: ''A nação
que não prestigia as suas Forças Armadas não mêrece Sie.r
livre!"
Muito obrigado a V. Ex~
Sr. Presidente, peço desculpas por ter adiantado um pouco o meu tempo, mas V. EX" teve uma paclêriciâ di Jó.
Peço também a V. EXi' a transcrição desses-documentos
nos Anais do Senado.
Documento a que se refere o Sr. Senador Ney Mara-nhão em seu discurso.
FORÇAS ARMADAS.
O DERRADEIRO BALUARTE!
Esta é a íntegra do manifesto assinado pelo tenente-brigadeiro-do-ar Ivan Moacyr da Frota:
_
- ""UM BRADO DE ALERTA À NAÇÃO E UM APELO
AOS CIDADÃOS DIGNOS DESTE PAÍSL
.
Escrevo neste instante, buscando interpretar ·os legítimos
anseio dos meus companheiros. todos sem exceção. Desde
aqueles que já ofereceram o seu próprio sangue em holocausto
à segurança c defesa da Pátria, até os que ainda hoje vivem
(fardados ou já à paiSana) e que tamDt!m a ela dedicam ou
já dedicaram os melhores anos das ~uas existências, sob o
sagrado lema de "Sempre tudo oferecer à Pátria querida.
sem nunca perdir-lhe nada em troca!"
Nos últimos anos as Forças Arínadas brasileiras tem sido
vítimas de ataques permanentes à sua idoneidade moral. desencadeados através de_ bem elaborada orquestração, conduzida profissionalmente por-determinadas facções da mídia nacional e internacional (haja viSta o inominável, covarde e
distorcido enfoque publicitário atribuído ao recente caso dos
"camarões de Pclotas").
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A meta estratégica perseguida é a da desmoralização siste-

mática para enfraquecimento máximo ou total destruição da
instituição militar nacional.
O fato p!.!culiar. entretanto, é que tais pressões são originadas tanto de entidades internas quanto conduzidas por interesses de certa parte da comunidade internacional, ambos
=Per!->eguindo o mesmo fim, porém com ohjetivos diversos.
De um lado, o patrulhamento permanente por parte de
_set~res radicais inconformados dos políticos nacionais, seja
para dar continuidade ao seu doentio e interminável revanchismo. seja para enfraquecer a instituição militar ao ponto
de elimniná-la como ameaça que possa obstacular os seus
desígnios de conquista do poder a qualquer preço.
No âmbito internacional. os países ricos (Grupo dos Sete
ou G-7) prosseguem na implantação da sua "nova ordem mundial"', filosofia esta que divide as nações em dois grupos .. principais e secundárias" -, onde estas últimas são' condenadas ao permanente subdesenvolvimento, a fiin de não despontarem como eventuais ameaças de competição no cenário
económico internacionaL
_
T~l filosofia atribuiu prioridade à retomada do antigo
conflito Norte-/Sul (em __su'!Jstit~.nção ao extinto Leste/Oeste),
onde ressalta como meta estratégica básica dos países "principais'' o enfraquecimento das forças Armadas das nações "secundárias". a fim de torná-las presas mais fáceis para seus
discriminatórios objetivos.
A regra básica para tal projeto é a de impor uma subserviente atitude aos países "secundários", de forma a se resignarem com a h_umilhante_ condição de permanente estágio de
subdesenvoh•imento social, econômico, político e militar, docill)lente. confqrmados com s~u papel de fontes de reserva
e~tf'atégicB: dos.países "principais" e simples mercados consumidores ou fornecedores de matéria-prima e de serviços de
menor qualificação.
Para facilitar o alcance desse maquiavélico objetivo, res_salta como meta estratégica de relevo, a destruição do cirgülho
eda vontade nacionais dos países-alvo nos quais, sabidamente,
- as Forças Armadas constituem um dos poucos grupos organizados que detêm o necessário conhecimento e a adequada
visão estratégica para distingüir tais manobras _e poder denunciá-las, bem com<;> contrapor-se_ âs intenções escusas do poder
colonialista internacional.
Ê óbvio, portanto, que o alvo principal da estratégia adotâda passa a ser a instituição militar de tais países.
Assim, campanhas de redução de meios e de questionamento -da destinação das Forças Armaçias, bem como de estrangulamer:tto da indústria de matc~ial bt:!lico e çlc estagt~ação
dos- projetos tecnológicos desses países, entr~ outras, têm sido
deSencadeadiis de forma sisteffiática c permanente.
A mídia 9-esavisada, _bem como a _c~o_rro~pida pelos _interesses internacionais, tem colaborado de forma preponderante
como tais manobras.
Campanhãs de difamação das ForÇas Armadas são desencadeadas cicliCamente para manter aceso o nível de desinfOrmação da sociedade desses países, no sentido do descrédito
e da desmoralização da institui_ção militar.
Assim, os interesses internacionais, de feição nitidamente
colonialista, paradoxalmente, são favorecidos pelo trabalho
eficiente de alguns grupos Políticos nacionais que ao iõvés
de defenderem suas convicções nacionalístas, inocentemente
ou dolosamente posicionam-se contra as mesmas, pOr meio
de _ações que contribuem para minar a vontade nacional, tais
como a desmoralização das suas instituições mais _caras. entre
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elas as próprias Forças Annadas. negando~lhes orçamentos
compatíveis e digna remuneração para os seus profissionais.
Os sucessivos cortes orÇamentários dos últírilos arios obrigaram as forças de mar, terra e ar a reduzirem dramaticamente
suas -ati v idades específicaS.
A Força Aérea Brasileira, em 1992, foi obrigada a alijar
da atividade aérea regular e mínima indispensável grande par.:;
te de seu efetivo total de pilotos.

Os recursos alocados para combustível de _aviação, no
orçamento da Força Aérea para 1992, correspondiam a um
quinto do necessário para seu adestramento em padrõe::. mínimos aceitáveis, o que, comparativamente, equivalia a somente
um mês de operação-da Empresa de Aviação Varig S/A.
No tocante ao parque industrial brasileiro de material
bélico, o mesmo foi totalmente sucateado, porque as pressões
internacionais, auxilllidas por setores da mídia nacional, impec;!iraf!1-00 de contínuar exportando singela quantidade desse
material .. necessário, no mínimo, para mail ter viva eSsá Capacidade·e~stratégica, imprescindível para a garantia da soberania
de qualquer país. Enquanto isto. as nações ricas continuaram
produzindo e aperfeiçoando, cada vez mais, a sua indústria
do armamento, distanciando-se dessa forma, irrecuperavelrnente, dos povos menos desenvolvidos.
Respaldados por organismos internacíonaiS, niã.nipuladOs
em seu benefício, c por filosofias políticas casuísticas, como
o recentemente preconizado dévoir d'ingerence, os países
"principais" continuam arbi:itariame-llte fntervind6 c6iit seu
devastador poderio militar contra os indefesos governos e
populações dos países "secundários", cuja úniCa culpa é a
de lutar por fazer valer seu legítirito e ifrenuncíáv_el direito
de poder decidir pelos destinos dos seus próprios países.
Assim, o poder militar internacional no decorrer dos últimos anos, em várias oportunidades, tem respaldado ações
e movimentos estratégicos do interesse dos pafs-e-s· riCos que,
gradativamente, vão assumindo integral controle_ da economia
mundiaL
Demos graças a Deus por estarem as atenções do poder
discriminatório internacional ainda voltadas para o Oriente
Médio e o Leste Europeu, pois que a qUalquer momerito
a Amazônia brasileira poderá tornar-se o próximo alvo dessa
.
voraz e insaciável estratégia de dominação.
Qualquer pretexto poderá ser útil para tal opção; tráfico
de tóxicos, ecologia. protcção dos direitos indígenas etc.
Os movimentos separitíStaS intei:nGS- ccmstihieifi OUtra
seríissima ameaça a se-r enfrentada corri deteiffiiriãçao e permanência.
- -- -~ Tais moviinentos Comandados do Exterior pdr projetós
especiais utilizam-se da ambição e do desamor de alguns falsos
brasileiros que se prestam ao papel de arautos dessas traiçoeiras iniciativas.
__
É importante entender que o Brasil se encontra em posição prioritária na lista âe ínteresSes dos gerentes--da "nova
ordem mundial", tendo em vi ta ser um país maravilhosamente
bem dotado de imensos recursos naturais e curh dos únicos
que tem reais possibilidades de fazer frente ao poder económico_ internacional no decorrer do século XXI.
Essas excepci~nais condições têm despertado, ao mesmo
tempo, a cobiça e a preocupaçâo dos_ países "principais", fato
este que atualmente se tenra mais grave porque:- essa nãç-ãoimensa encontra-se agora doente e desorganizada, momento
propício para o ataque dos abutres alienigcnas queojá rondam
a sua volta à espreita do momento ideal para seu "bote"
fatal.

'·
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No âmbito interno, o terrível desajuste econômico-financein5, assOciado às incompreensões de setores do universo
político da Nação, tem provocado o desencanto da "maioria
silenciosa" da sua sociedade, a qual, desorganizada, deixa-se
conduzir pelos interesses egoísticos e personalistas de uma
minoria bem estruturada e atuante.
é da análise, pois, desse contexto que ressalto a urgente
necessidade de que a nação brasíleira se aperceba de que
as suas Forças__ Armadas estão sendo literalmente asfixiadas
o que poderá acarretar a aniquilação de uma das poucas instituições suficientemente organizadas para prover uma real proteção de nossa pátria querida.
· É preciso entender também que as Forças Armadas brasileiras constituem instituição que nào se subordina a interesses
particulares de quem quer que seja. e que são entidades destinadas a servir somente à pátria e aos seus mais legítimos
interesses.
-~-Para aqueles que questionam a prioridade das Forças
Armadas no mundo atual. ou alegam que a distenção política
ítiterriacional, bem como a ausência de hipóteses de guerra
definidas não justificariam maiores verbas militares, reSsalto
o indestrutível argumento de que o poder armado é praticamente o único sustentáculo da soberania de qualquer nação,
e ainda que o maior serviço social que um governo pode
prestar ao seu povo é mantê-lo com vida e em liberdade.
É assim. pois. que nossas Forças ARmadas constituem
instniinento legítimo ainda organizado e razoavelmente estruturado, capaz de fazer frente a todas as ameaças já citadas,
contra a higidez da nação brasileira.
·
Por outtÇ.l _lado, faraónicos salários são auto'con:Cedídos
por alguns falsos servidores do povo, em atitude discririünatória e egofstíCã e, acima de tudo, profundamente desonesta
em contrapartida aos estores homólogos de responsabilidade
e nível semelhante, também assalariados pela mesma fonte
federal, que mal consegue alimentar e manter condignamente
suas respectivas famílias.
Não dá mais para continuar-se omisso em atitude passiva
e resignada.
E preciso dar-se um basta a tudo isto!
É passada a época das quarteladas e golpes militares.
Nossa formação legalista não aceita mais esse tipo de ações
de fórça-; entretanto julgo-· que é chegado o momento de a
grande maioria sileiiciosa e digna desta ç.açãq fazer-se presente
neste dramático instante e com determinação-e_ firmeza, exigir
o posicionamento das Forças Armadas brasileiras no seu devido lugar de importância e consideração.
Ao invés de plebiscitos--e movimentos casuístas que s6
pretendem aumentar ainda mais o poder de alguns grupos
-políticos, o povo precisa agora fazer ouvir" a sUa voz de" fOrma
direta- e firme para chamar à razão os homens e entidades
que comandam o Pafs.
A concessão de adequada "prioridade política" para as
Forças Armadas ressalta como uma das ações mais objetivas
do momento, a fim de que essa instituição poss-::r bem cumprir
a sua vital destinação constitucional.
É fundame-ntal que se alOquem os recursos indispensáveis
para uma sobrevivência digna e um desempenho adequ-ado.
dos ministérios militares.
Nenhuma nação poder~ desenvolver-se sem contar com
a necessária segurança pará.-garantir o seu trabalho. E tcil
seguranÇa só as Forças Armà4as podem garantir-lhes.
·
Não se desejam orçanie'ntos militares fora da realidade
nacional, porém é fundamental que, pelo· menos. recursos
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Hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nada mais sugere

que o País já estiVesse se- conduzindo dentro de um processo
de assepsia. Tudo está pare-cendo mu.ito diferente do que se
previa.
O cidadão comum, medianamente atento, é capaz de
informar-se, com precisão, acerca do tumulto que a atual
administraÇão federal ve(n impondo ao seu cotidiano.
É inconcebível que um Presidente da República venha
a público replicar, cril nota ofiCial vazada em termo~ ãfrontqsos
ao bom costume social, o uso de, expressões chulas de que
se valera um pretenso candidato a sua suc_essão, ao caracteriZar
não se sabe bem o quê ... Ao se defender, o Presidente conseguiu ofender a Nação, repetindo levianamente imprOpérios
que bem caberia ficarem restritos à própria círcUnstància ·desua enunciação.
Ofendeu e não .. sc retratou, não s_e rç.d_imiu, não veio
a público se desculpar, da mesma forma que não vem a público
explicar a razão de manter em sua equipe um colaborador
por todas as razões caíd_o em suspeição, inclusive na perspectiva daquele cidadão comu.m, medianamente atento, a que
·
_
me referi.
A truculência utili:ada pelo Senhor Presidente Itamar,
quando da demissão do Superintendente do DNOCS, em Per:nambuco, passando inclusive por cima de váriaS autoridades
competentes, não só para afastar o funcionário, mas para
instaurar inquérito administrativo, destinado a avaliar a ocorrência de desrespeito ao mandamento legal, essa mesma truculêncía, usada na causa menor, vem se esvaindo_em sua insustentável leveza, transformando em questão de somenos importância indícios de favorecimento possivelmente havidos ·no
âmbito do Ministério da Fazenda.
Notícias recentes informam à população que o ex-Consultor-Geral da República, hoje Presidente de uma subsidiária
da Telebrás, optou por fazer urna viagem de serviço a bordo
de um avião fretado, ao invé_s de utilizar-se_de uma das companhias aéreas de carreira. Isso pode ter representado um custo
adicional estimado em 2.900 dólares, pagos ou pelo contribuinte ou por algum simpatizante, em Dc-riefício do conforto
daquele agente do poder público.
A sociedade, Sr. Presidente e Srs. _S.t~JldQ:res~ nãq p_o~e
continuar convivendo com esse tipo de inseg~rªn_Ça em r~~ação
aos métoõos empregados na defesa do inte~esse nacton~l.. .
A balbúrdia está instalada. O transt9_~np~-_que tudo isso
vem trazendo à sociedade é o retrato vivo da confus.ão_ mental
· ~ --------~-que parece apossar-se do EXecutiyQ,
A goverOabilidade questionada, caso o IPMF não fosse
· aprovado pelo Congresso, parece ter caído _em descrédito.
O Governõ se esqueceu de sua existência,_ e_ Jl~je não fa~
mais aquela carga cerrada para sua regu)amentaçao. Se vote1
contra esse malefício ao bolso do contribuinte, sem que se
vislumbrasse qualquer contraPartida, fOi pOrque jainais acreditei em sua eficácia. Tudo é incertez~, nada é ~sério, os ensaios
de tentativa e erro são brincaÇeiras _perto d_o que se está f~'ze~
do em termos de política e_conómíca_e social para o País:· ·
Cada esbarrãO do Presidente em um fato flovo, de pequena dimensão que seja, é capaz, diante do espalhafato produzido, de fazer a atividade produtiva ficar cm polvorosa, buscando remarcar preços por não ter ·cOndições de vislu;mbrar
o que virá a seguir.
A fritura lenta ou a manutenção de Ministi"Os ·caídos riO
descrédito são a maior catástrofe que se poderia imaginar·
para a estabilização da moeQa.

-r~

Sexta-feira 14 4379 -

Externa_mente. pouco se crê de sensato que possa ocorrer
ao País, diante da dramaticidade do_quadro institucional.
A prática secular do compadrio voltou. Ao lado da ironizada República de Juiz de Fora, renasce urna das formas mais
solertes de se fazer política pela troca de fayore.s. A distribuição de cargos públicos_, inclusive dos menos significativos
para a vida nacional, vem sendo negociada com metkulosidade do mascate, com irresponsabilidade da criança que
grita ·e _e_Sperneia, mas sem a ponderação que a sabedoria
-e o bom senso impõem.
Ser h9mem público é bem mais do que ocupar um cargo
público. E também saber conduzi-lo com isenção, para que
as ações do Governo não decorram em empecilho à gestão
·sadia do património e dos interesses públicos.
A conjugação de forças representativas da sociedade em
torno da consolidação de um programa é um !~perativo do
jogo democrático. Nesse aspecto. a posse do Presidente Itamar
Franco indicou ser, nos seus inícios, uma grande conquista,
menos na simbologia do ato em si e não só por escorraçar
um supremo mandatário conluiado com a corrupção, mas principalmente porque se concretizou na formação de um governo
matizado, espelho da própria sociedade. Esperava-se que assim prosseguisse, em respeito à ·própria campanha de rua responsável por sua ascensão.
Não foi o que ocorreu. Grupos se digladiam em busca
de um espaço major, enquanto o responsável pelo espetáculo,
ao inyés de dirigi-lo. saboreia a estranha sensação de querer
defrontar-se com a porta de entrada, em busca de novos espectadores, independentemente de reunirem reais condições de
participar. Qual reação de um empresário teatral, em estado
pré-falimentar, o desespero começa a substituir a inércíà ...
Temo, como brasileiro e como participante da ação política; qu-e o·Presidente da República esteja atrás da casa cheia,
não importando a peça encenada, não importando a qualidade
da apresentação, não importando a reação do público nem
os c.ustos da montagem.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, isto, para mim, é o caos
empresarial.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente~ nesta tarde,
angustiado com os graves problemas que as indecisões presidenciais têm caus_ado __ao noss_o País._
.:Ó SR. PRESÍDÉNTE (Chagas Rodrigues) - éoncedo
a palavra à nobre Senadora Eva Blay.
· A SRA. EVA BLAY (PSDB - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr._ Presidente, Srs. Senadores, ocupo, hoje,
esta tribuna para prestar contas de minha viagem ao México.
representando o Senado na Delegação Brasileira, na Conferência sobre População e Desenvolvimento dos pafses da
América Latina e do Caribe.
Pela primeira vez, Sr. Presidente, Srs. Senadores, verifiquei que todos os países da América Latina e todos os países
do Caribe, tanto os de fala ingl_esa como os çie francesa, esta~
vam ali presentes.
Estávamos nos preparando para a próxima reunião, a
se realizar no Cairo, no ano de 1994, e o tema comum a
·todos nós era definir e traçar_ políticas que deverão ser discutidas nesta reunião internacional levando, porém, a posição
da nossa população e a nossa perspetiva em relação ao desen---volvimento.
Esta reunião tev·e_os auspícios da ONU e definiu políticaS
Internacionais relacionadas com a questão do crescimento populacional.

--+-
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familiar já ofertados, a ampliação do mercado de trabalho
É importante lembrar que há poucos anos atrás, o crescie a profissionalização feminina.
mento populacional era encarado de um modo mecânico: a
A maior parte dos países, hoje, já tem alguma política
população cresceria -de forma constante tendo como conserelacionada com o atendimento à saúde intecrral da mulher
qüência o fhn dos recursoS naturais.
e Com a questão -da reprodução. Este problema da saúde
O quadro era tnigico: a alimentação acabaria -e haveria
nunca aparece de fõima -isolada e, sim, articulada a lutas
guerras. Enfim, era uma posição cataStrófista q_Ue não levava
que reduzam a discriminação existente contra a mulher, princiem conta a dimensão humana do problema, porque nós, seres
palmente com relação a salários.
humanos, evidentemente, não nos regemos apenas por instinApesar de desempenharem a mesma atividade profistos, rnas também por outros valores que administram o nosso
sional, mulheres da América Latina e do Caribe continuam
comportamento.
r~cebendo menos que os homens e tendo "nichos" preferenQuem observou a curva populaciomi.fno Brasl.i,-nos últictaís-de profissionalização, ou seja, as mulheres são destinadas
mos 40 anos, pôde verificar que os padrões de cre-scimento
somente para determinadas tarefas em seus respectivos países.
foram muito variáveis: Houve países que, sujeitos a situações
Isso, de certa maneira, provoca uma reprodução da pobreza
de guerra, perderam população e nunca mais recuperaram
dentro de suas famílias.
os mesmos níveis observados anteriormente. São países em
Além desses, outro problema-considerado da maior imque percebe~se o envelhecimento da população e um pequeno
portância
desponta na AmériCa Latina e no Caribe. Trata~se
número de crianças.
_
_
da dependência tecnológica. Esse é um assunto que ainda
Os países, ditos do Tcrceifo Mundo ou países subdesen~
carece de maior análise. assim como os períodos da "primeira
volvidos, apresentam urna relativa taxa elevada de crescimento
e da segunda industrialização mundial". Os paíse-s que são
populacional. Nestes países também se imaginava que o cresci~
subdesenvolvidos, que produzem unicamente matéria-prima
menta populacional prosseguiria de modo acelerado. E abso~stfio numa .situaçãO cada vez de maior dependência tecnolutamente não foi o que verificamos.
lógica e de subordinação. --~ __ Nesta reunião, realizada no México, chamada correta~
-- Com certeza, essa questão também afeta a área da repromente de "População e Desenvolvimento~', verificãmoS que
dução humana. Os países ditos desenvolvidos dominaram o
todas as populações da América Latina e do Carib-C:-feduziram
-"mote"_ da cooper~ção entre_ eles mesmos~ Se é, de fato. para
o seu ritmO de crescimento, e houve uma red_UçãO drástica.
haver ''cooperação", por que- hão existe ·uma transferência
É necessário lembrarmos, também, que até bem pouco
tempo, d~zia~se que o crescimento cconótnicõ nestes países _~e tecnologia que assegure o controle sobre os "direitos reprode_pendena de uma dita "política correta de crescimento popu-- dutivos"? Por que o Brasil paga elevadas taxas para obter
tecnologia nessa área da reprodução, desde a compra de tecnolacronal". Isto porque o crescimento populacional provocaria
logia para uma simples camisinha até püulas anticoncepcionaiS
uma dispersão dos recursos económicos e a Pobreza seria
(?).
.
a conseqüência imediata desse tipo de crescimento.
. Se é para haver. de fato, cooperação, por que não é
No entanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a primeira
feita a transferência tecnológica para a produção local dos
constatação a que chegamos nesta reunião do México foi a
produtos necessários à plena realização dos ''direitos reproduseguinte:
··
tivOs"(?). É preciso garantir a liberdade do homem, da mulher
primeiro - houve uma redução na taxa de crescimento
ou do casal, decidir sobre o número de filhos que desejam
de todos os países da América Latina e do Caríbe;
ter.
segundo- a pobreza aumentou.
- Neste sentido, foi nossa palavra de ordem nos encontros
Então, aquela suposta verdade que aliava a pobreza ao
internacionais, que não permitiremos interferências sobre noscr~scimento populacional mostrou-se completamente errada,
sa soberania; fica, na verdade, limitada pela ausência di mecapOIS sabemos que houve esse decréscimo populaciOnal tanto
nismos que noS ·peririitam plail(:jar nossa taxa de reprodução.
na América Latina quanto no Caribe e, apesar disso, o número
Outro aspecto que precisa ser considerado é o grande
de pobres cresceu.
-número de mulheres que optam pela esterilização como uma
. A reunião do México pôde nos mostrar uma situação
f?rma de planejamento familiar. Esta é uma questão que premmto semelhante existente hoje em quas~ _todos,_o_s__países
ctsa ser amplamente discutida, mas não podemos impedir que
que participaram do evento. Trata-s_c de uin quadro de tentaas mulheres e tambt!m os homens que assim o desejem decitivas de superação da pobreza. Nesse sentido, alguns países
dam de acordo com suas necessidades e sob orientação médica.
estão melhor situados que outros.
Finalmente, também é preciso considerar o drama que
estamos vivendo nos países subdesenvolvidos, onde já existe
É o caso do Chile, da Argentina do próprio- México.
_l!ma segun~a g~ração de meninos e meninas de rua. Percebe-se
Esses países conseguiram implantar políticas económicas e
conl Clareza que a questão da sexualidade está muito relacioP?l!ticas pública.s capazes de enfrentar os graves problemas
nada com. a questão da pobreza. Este é um tema que não
VIVIdos na Amén_ca Latina e no Caribc. Não é, evidentemente,
tem re_cebtdo atenção em nosso País. Há uma total desconsio caso dos derna1s países e·, Inclusive, o do Bras-il.
deração para com os direitos humanos.
Verifícamás ainda, nesse mesmo evento-, realizado na
Cidade do México, mais alguns pontos comuns a todos os
O Sr. Cid Saboia de Carvalho ~V. Ex" me permite
países, como a ncce~<dade de implantar pOlíticas públicas
um_ aparte?
que enfrentem corn clareza a questão de gênero: que homens
A.SRA- EVA BLAYPois não. nobre Senador.
e principalmCnte mulhcres sejam con-siderados em tÔdos_ os
_ __
O Sr. Cid Saboia de Carvalho - Ouvindo essa parte
programas governamentais de seus países,
do discurso de V. Ex~, quando diz que a sexualidade está
Esses programas dizem respeito à saúde, a questões de
tendo uma ligação com a pobreza, tenho wna consideração
reprodução, o problema da gravidez na adol~scência,e, sobrea fazer. Isso é importante. Mas, ãntCs de me reportar a j..,so.
tudo, a melhoria na qualidade de serviços de planejamentO
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quero diZer à nobre oradora que o tema que fel-e esta tarde
aqui, no Senado Ft!deral, é muito sugestivo, principalmente
para os civilistas porventura existentes nesta Casa. QUero dizer
à nobre oradora que, como professor do Dircito_CiYil, como
advogado nessa área c em vários ramos do Diriito Civil,- e5pecialmente na parte atinente à criatura humana, à personalidade, na parte atinentc à família, enfim, em todo esse lado
mais humano do Direito Privado que está no Direito Civil,
sensibiliza-me muito O qUe V, Ex• considera nesse momento:
a posição da mulher perante uma sociedade cruel que a discri-

mina, sim, inclusive no Brasil, mesmo- depois de todas as
conquistas femininas perante o texto constitucional. É, portanto, muito importante o que a nobre representante de São
Paulo ressalta no Senado_ Federal para nosso conhecimento,
com a sensibilidade que lhe é peculiar, de mulher de luta,
de mulher inteligente, atenta a toda problemática do ser feminino sobre o globo terrestre. Intt::ressante dizer, I)O__ e_ntaoto,
que essa parte da sexualidade é incrivelmente complexa. Eu
nem sei se V. Ex·• se reie_re à sexualidade como a manifestação
orgânica, como o· desejo que se apresen-ta nó Ser humano",
como a libido, no linguajar dos psicólogos e dos doutores
da psiquiatria;- não sei se a oradora se rcft:.rc a isso ou se
refere ao desregramento moral, ético, em tom() da prática
sexual, quando as pessoas, levadas à marginalização perdem
toda a noção da dignidade humana, c o sexo surge mercadejado, infame, desregrado, inclusive gerand~-ª -~hamada prostituição infantil, que hoje tanto preocupa os brasileiros que
mais atentamente acompanham o destino da nossa sociedade.
Na minha cidade, S_enadora Eva Blay, em Fortaleza, a nossa
bda Fortaleza, há uma zona de beira-mar muito festejada
e que atrai turistas por causa das crian_ças prostituídas. O
turismo tem uma atração a mais_: o sexo das meninas de Fortaleza. Isso é realmente_ muito grave: a atração do corpo, a
atração do físico, a dt.:generescêncía humana, o desregrar mo~
ral. Não sei depreender exatamente como V. EX" trata desse
assunto porque, de logo, a interrompi, mas que a pobreza
é um passo para a prostituição, quem poderá negar? Que
a pobreza é um passo para a marginalização, onde as regras
mora-is são absolutamente desconhecidas; que a pobreza leva,
por exemplo, a mulher a não ter noção do seu valor, da
sua posição na sociedadc,_acho que isso é plenamente indiscutível. V. Ex• fala dentro de um tema que deixa a Nação com
os nervos à flor da pele. A questão da mulhçr é uma_ das
mulher explorada no emprego; a mulher desrespeitada por
causa, muitas vezes, da sua inferioridade física; a mulher desrespeitada economicamente porque o seu salário é menor;
a mulher desrespeitada no mercado de trabalho pelas funções
que lhe são conferidas;_ enfim, há ainda- e lamentavelmente
apesar da lei- a discriminação cultural da mulher brasileira,
alêm dos exemplos que V. Ex~ cita-de outros países do mundo.
Desculpe~me haver interrompido tão brilhante fala, mas não
poderia deixar de fazer meu registro de louvor à coragem
de V. Ex~, trazendo à tribuna um tema que é tanto da mulher
quanto do homem, porque é um tema do Brasil, é um tema
da sociedade brasileira.
A SRA. EVA BLAY- Muito obrigada, nobre Senador.
Agradeço imensamente o seu_aparte, que veio. de fato, completar o meu pensamento.
Quando me referi à questão da sexualidade, pensava do
ponto de vista psicológico e biológiCo; não _C:staVa pensando
do ponto de vista ético, nem do ponto de vista moral; portanto,
não estava me preocupando, naquele preciso momento, com
a questão da violência, sobretudo a violência contra meninas
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e meninos. questão que_ voltarei a abordar ne~te plenário.
No entanto, estava querendo chamar a atenção sobre uma
questão fundamental cm nosso País, em toda a América Latina.
e- no Caribe, que é o Planejamento PopulacionaL Como é
que podemos planejar economicamente este_ Pais'? Como é
que podemos saber quantas escolas_, _hospitais, casas, vamos_
necessitar daqui a c~l).CO og dezanos, se não conh<::ccmos
a taxa de crescimento do País? Conh<::cer essa questão demográfica é a base de qualquer planejamento económico, político
e social.
Agora quero passar para um tema mais restrito, Sr. Presidente, e me congratulo com V. Ex• pelo fato de, finalmente,
hoje, numa quinta-feira, estarmos reiniciando os verdadeiros
trabalhos desta Casa. Após tumultuadas e controversas horas
vividas neste Plenário e na vida quotidiana da sociedade brasileira que nos fizeram desviar a atenção dos verdadeiros problemas do País, espero que possamos retomar nossos trabalhos
e dar prosseguimento- a tarefas de abSoluta Urgência.
Neste momento, tenho o prazer de informar aos nobres
-Seiladores que acabo de afialisar um e-xcelente prOjeto do
Ministério da Saúde. intitulado Programa Assistencial do Leite, tão reclamado aqui neste recinto.
Esse programa tem o subtítulo de "Atenção ao Desnutrido e ã. Unidade Familiar Vulnerável". Isso significa que
_ nossos técnicos, nossos profissionais continuaram trabalhando
c produzindo corretamcnte em função das necessidades do _
País.
Sabemos que a mortalidade infantil no País se deve, sobretudo, à desnutrição. A Pesquisa Nacional de Saúde Nutrição de 1989, portanto de quatro anos atrás, revelava que
30,7% das crianças menores de 5_ anos eram desnutridas; desnutrição esta decorrente do desequilíbrio entre a renda e o
atendimento de su_as nece_ssidã.d_es.
É realmente inacreditável que um país pense subsistir
se não consegue pagar salários que simplesmente evitem a
morte das novas gerações _ou as _condenem à deterioração
física, a se tornarem indivíduos carentes de inteligência, ou
a robôs do trabalho braçal.
Por esta razão, sinto um certo alívio ao analisar o Programa do Leite que detecta claramente que, entre as crianças
desnutridas, 46% estão no Nordeste e 42% no Norte.
Observou-se também que duas em cada dez crianças com
- menos de cinco meses já estão desnutridas. Na verdade, gestantes desnutridas dão à luz crianças de baixo peso (menos
de 2.500 gramas). A partir dos seis meses a situação vai se
agravando e, quando se analisa a faixa de crianças de doze
a vinte e trCs meses,- pasmem! - 32% estão desnutridas.
Assim sendo, o Programa do Leite visa atender ao mesmo
tempo, a mulher e a criança, desde a concepção até a idade
pré-escolar.
Este trabalho, vai focalizar a alimentação como um elemento de recuperação da saúde, portanto será uma tarefa
para os postos de saúde coordenados pelo Ministério da Saúde,
mas num plano descentralizado.
O pro-jeto também observou que, quando uma criança
recém-nascida ou a gestante estão desnutridos, outros membros dafarníl,ia ta_mbém_o_es.t_ão. Deste modo, tomando como
foco est~ duas pessoas - a gestante ou a criança com menos
de dois anos- o programa se estenderá a mais duas crianças
com menos de cinco anos do mesmo grupo familiar.
- O programa_ tem um planejamento circunstanciado para
dois anos, sendo suas metas propostas para cada seis meses.
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Após_vinte e quatro meses deverão ter sido atendidas

2,7 milhões de crianças dcsnutridas,_5_.,4_milhões de crianças
pertenc_entcs às familias dos desnutr~dos e 2,1 milhões de gestantes de risco nutriciõriaC a· custo mensal deste programa
está orçado em 17 milhões e 500 mil dólares.
Mas, pensemos em números· mais próximos a·nosSfüealidade: serão gastos 105 milhões de dólares para salvar 2 milhões

de vidas humanas em seis meses, ou seja, o País vai gastar

52 dólarcs __em seis meses, ou ainda ·s -dôlareS pOr mês para
salvar uma criança ou uma mãe, seus irmãos c criança~ meno-

res de cinco anos, da morte, da doença e da iricapacidade
mental e física.

--

-

Confesso a V. Ex•s que fícó muito fCJiz 'ào saber que,
com apenas 320 mil cruzeiros, poderemos salvar tantas pessoas
da morte. Quero, porém~ alertar aos companheiros desta Casa
que, por nenhuma razão, nenhuma mudança de Governo,
nenhuma mudança de Ministério deverá ser alterado _este programa. Deveremos garan.tir urna renda para qUe esse programa se faça, neste_ País, sem nenhuma interrupção e, certamente, haverá uma-série de conseqüências, pois sempre que
essa mulher e essa criança se aproximarem dos postos de
saúde, poderemos iniciar, finalmente, os tão almejados programas de plancjamento familiar.
.
.. - . ·
Quando as mães não perdem seus flihm> para o anJO
da morte", _elas também se contentam cm ter menor número
de filhos vivos.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
COMPARECEM MAIS OS"SRS. SENADORES:

Aureo Mello _ César Dias _ Cid Sabóía de CarValho
Eduard_o_ Suplicy _ Iram~ Saril.íva _ Luiz Alberto Oliveira- _
Márcio Lacerda_ Meira Filho _,Ney Suassuna __ Onofre -Quinan
Pedro Teixeira_ Raimundo Lira_ Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues).- Sobre a
mesa, reque-rimentos que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 463; DE.-1993
Considerando requerimento anterior de_ 1q d~ març<? de
1993, de pedido de informações ao Ministério da Fazenda;
Considerando a resposta evasiva dada _c~ 20 _de:_ abril
de 1993, por ofício--do Senhor Ministro da _Fazenda, de n\'
269/MF;
Considerando o grave dano ao patrimóni_o pú_blico .de
que se ocupa o requerin:tento inicial_;
,
_
Requeiro seja reiterado o pcdtdo de mformaçoes, com
resposta por parte do Ministé~o da Fazen~a ~os seguintes
itens:
1. O certificado__ de _auditoria_ qui._! _9riginou o relatório
281/91 fOi elaborado no âmbiro áC-que Ministério? Do antecesor, do Ministério da Fazenda (Economia, Fazerida e Planeja.. ··~ __ . _
mento) ou da Agricultura?
2._0 relatório aponta ou não faltas graves cometidas pela
dirctoria da CFP auditada?
3. O relatório sugere ou-_não providênciaS?
4. Foram tomadas providências?
5-.- A quem foi encaminhado o processo _após a Cõnclusão
da auditoria?
Sala das sessões, 13 de maio de 1993. ~ Senador Cid
Sabóia de Carvalho.
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REQUERIMENTO N· 464, DE 1993
Considerando_re_qucrirnento anterior de 10 de março de
1993, de pedido de informações ao Ministério da Agricultura;
Considerando a resposta evasiva dada em 20 de abril
de 1993, por ofício do Senhor Ministro da Fazenda, de n~
269/Ml·;
Considerando o grave dano ao património público de
que se ocupa o requerimento inicial,__
-~
_
__
.. _Requeiro seja reiterado o pedido de informações, .-com
resposta por parte do Ministério da Agricultura dos segumtes
itens;
- 1. O certificado de auditoria que originou o rela_tório
281/91 foi elaborado no âmbito de que Ministério? Do anteceSsor da Fazenda (Economia, Fazenda e Planejamento) ou
da Agricultura?
.
2_ O relatório aponta ou não faltas graves.~_?metidas p_el_a _
diretoria da CFP auditada? ·
·3. O relatório Sugere ou· não providênciaS?
4. Foram tomadas providências?
5. A quem foi encamirihaâo o processo após a conclusão
da auditoria?

Sala das sessões, 13 de maio de 1993. Sabóia de Carvalho.

Senador Cid

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa, para decisão nos
termos regimentais.
Esg9tado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em !ur_no único,_ do ~rojeto de _
_Lei do_ Se_n_ado n·• 40. de 1992-Complementar, de autoria
do Senador Jos_é Eduardo, que.r.egulamenta disposi-tivoS constituciollaís- que ienlul.Ciam normas sobre os
pagamentos pelo Podei Público ·a seus fornecedores
d~ bens e sei-viços~ assim coino a executores de obras,
e dá outras providências, tendo
Pareceres sob n·-·s 266 e 369, de 1992, da Comissão
-:--de Assuntos Económicos, 1~ pronunciamento:
favorável ao Projeto, com emendas que apresenta de
n''s 1 a 3-CAE; 2~· Pronuriéiamento: contiário às Emendas n>:>s 4 e 5, de Plenário.
- - A _discussão da matéria foi apreciada na sessão ordinária
de 04 do corrente.
_ __Sobre a lnesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
-Secretário.
É lido o seg':J.inte

REQUERIMENTO N•465,DE 1993
-.N~s termos do art. 3Ú: cÕ~~bin;d~ ~m a alínea c do
art. 279 do Regimento Interno_, requeiro adiamento da votação
do Projeto de Lei do Senado o\' 40, de-1992-Complementar,
a fim de ser feita na sessão de 18 do corrente.
Sala das Sessões, 13 de maio de 1993. - Odacir Soar.es.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação
o requerimento.
_
.
Os Srs. Senadores que o aprovam;-·queiram -permanecer
sentados. (Pausa)
· ··
·Aprovado.
A matéria a que se refere o requerimento aprovado sai
da .Ordem do Dia, para a ela retornar na data aprazada.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 2:
Votação, em turno único, do Requerinü:nto _n" 628,
de 1992, do Senador Almir Gabriel, solicitando, noS
termos regimentais, a transcriÇão; nos· Anars-do Senado
Federal, do artig_o intitulado "O tiibutarísti, O juiz
e o ministro", de autoria do ex-Ministro da Saúde,
Adib Jatenc, publicado no Jornal O Estado de São
Paulo, edição de 15 de agosto de 1992.

Em votação o requerimento, érh tutno iinico.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
_______ _
sentados. (Pausa)
Aprovado.
.
.
_
_ _
Aprovado o requerimento, será feita a tra:n.sctiÇãO solicitada.
_
Ficam prejudicados os r_cquetimentos constantes dos itens
3 e 4 da Ordem do Dia, por" fá terein sido atendidos com
a aprovação do Requerimento n<:> 628!92.
São as seguintes as matérias prejudicadas:

-3Votação, em turno único, do Requerimento n<:> 629,
de 1992, do Senador Francisco Rollemberg solicit~rido,
nos termos regimentaís, a transcrição, nos Anais- do
Senado Federal, do artigo "O tdbutarista, o juiz -e
o ministro", de autoria_do ex-Ministro da_Saúde.• Adib
Jatene, publicado no Jornal "O Estado de São Paulo",
edição de 15 de agosto de 1992.

-4Votação, em turno único, do RequerimentO ri" 637,
· de 1992, do Senador _Carlos Patrocínio, solícitando,
nos termos regimentais, a transcriÇãO, nm -J\nais do
Senado Federal, do artigo de autoria do ex-Ministro
da Saúde, Dr.Adib Jatene, intitulado "O tp.butarista,
o juiz e o ministro", publicado no Jornal O Estado
de São Paulo, edição de 15 de agosto de 1992.
É a seguinte a matéria cuja transcrição é sOlicitada

O TRIBUTARISTA, O JUIZ E O MINISTRO
Adib D. Jatene
A prioridade absoluta e permanente do Ministério _da
Saúde continua sendo a montagem de um esquema financeiro
capaZ de viabilizar suas responsabilidades.
No orçamento do ministério, a: parcela- de custeio representa mais de 80% da previsão orçamentária, estimada para
este ano em Cr$28 trilhões. As reavaliações da receita, feitas
pelo Ministério da Economia, já reduziram a_ previsão orçamentária-do Ministérío da Saúde, em março, para Cr$22 trilhões e, em julho, para Cr$19 trilhões.
Isto, por si só, significa que o próprio custeio não poderá
ser cumprido. Devo acrescentar que a estimativa de inflação,
quando o orçamento foi elaborado, era de que, a esta altura.
ela estivesse em um dígito.

Apesar destas dificuldades financeíras, o Ministério da

Sã.Ú:Ôe conseguiu, desde o inídà d~ ~miai 3dministraÇàó~fii:ní~
nàr os atrasos de pâgamento e conceder, em cinco meses,
correção de 326%, portanto, acima ~a infl~çãiydo período.Este resultado só foi possível pelo apoio que vimos recebendo
de todo o governo, particularmente dos Ministérios da Economia e da Previdência Social. Também com sacrifício de várias
ações, como, por exemplo, dos investimentos_, igualmente importantes.
_
- -· Este ganho, entretanto, não cobre as perdas do ano passado. O valor médio pago por uma internação, no mês de maio,
foi equivalente a US$ 178, enquanto em 1990 este valor era
de US$220.
.
-No mês de julho, nosso déficit fOi- ôe- Cr$580 bilhões
_
e estima-se, para agosto, déficit de Cr$700 bilhões.
Toçlo o nosso problema reside na dificuldade de se realizar
a arrecadação prevista. Quem examinar o orçaffi-ento--apro:.
vado encontra equihbrio entre _receita d~~pesa. Quem ·acom~
panhar o fluxo de caixa do Ministério da Economia descobre
que a arrecàdação que se realizá está bem abaixo da previsão.
Apenas para o IrilpoSto de. Renda da pessoa jurídica e da
contribuição sobre o lucro, em conseqüência da Lei n~
8.200!91, a perda estimada é de__ Cr$13 trilhões, e um valor
-semelhan~~ para a perda do Finsocial.
Ao longo destes meses no ministério, tenho tido oportunidade de meditar sobre o comportamento do tributarista,
do juiz e do ministrq, relacionad9 a ~te assunto.
Vários tributaristas são meus amigos, por quem tenho
o maior apreço e que exercem sua profissão com a maior
comp~~ência. Nes!c:: período de ministério, ficou claiO para
mim que, não apenas orientam seUs Clientes comO pâgãi Cor:re··
tamente impostos e tributos, mas, também, parece-me, até,
de forma prioritáriâ," os orientam COmo- não pagar; promo- -vendo açõe~ judiciais, pleiteando fiminares, enfim, buscando
reduzir os encargos financeiros.
Alguns cheiam a enviar inalas di~~tas, ·que cu m~smo
recebi em minha clínica, oferecendo serviços e orientandosobre as ações que poderiam patrocinar, com especificações
"
de custos, etc.
..
_ __
Entendo que defendendo o "inter~sse" dÜs s~us clientes,
buscando interpretar aspectos de leis· que possa contestar,
argüindo inconstitucionalidade, etc., otributarista estará exercitando sua profiSsão. Seu esforço· na busca de argumentos
que favoreçam sua tese, apontando conflitos da legislação,
artigos que anulam outros artigos, é sempre orientado para
intefpreta:r a lei, vís8.ndo beneficiar qUem lhe. patrocina a causa. Seria até estranho que defendesse posição c-ontrária aos
interesses do seu clíente.
Como as leis ·não são perfeitas: m·uitas elaboradas por
economistas, não tem sido tarefa difícil nelas encontrar defei-tos, até conflitos- que lhe facilitem a tarefa de contestação
em que e~~á empenhado.
Quando se trata de causas ·cujo resultado final atinge
o interesse da grande maioria da população de baixa _renda,
que não está defendendo, pode, em conseqüência de sua pos.:tura profissional, se sentir desobrigado dos prejuízos causados
à população, remetendo a responsabilidade a quem aprovou
a lei.
A nova constitUição criOu riciVa ética-social, na área da
saúde. Não apenas os que descontam para o INSS, mas também os que nunca puderam contribuir. passaram a ter o direito
à assistência. A mesma Constituição estabeleceu que a partici-
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PreCisamos, urgentemen.te, de um acOrdO erry que os que
pação dos empresáriOS SObre a folha de pagamentos, o lucro
pagam fíSCâlizem e ajudem a -estabelecei as prioridades; os
e o faturamento seriam necessários para financiar o· sistema.
que arrecadam declarem quanto arrecadam e de que fontes;
Aliás, a contribuição sobre o fatu-ramerito (Fírisocial) exe os que aplicam prestem-contaS com total transparência.
plic_itado na ConstituiÇão, no meu entender, amplia extraordiSó assim reconquistaremos, todos, a credibilidade necesnanamente a base de contribuição, pois quem, em verd:;tde,
sária para construirmos, juntos. a grande Nação que todOs
paga este tributo, como, aliás, todos os demais, é o consuniidor
almejamos.
·
- _.
final, j.á que este valor está incluído no preço do prodiaio. ·
Não entende_ assim o tributarista que vem argüíndo a
inconstitucionalidade.
__
-O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 5:
O juiz federal, sem aColher o argumento do tributaflsta
Votação, em türnO único, do Riqucrimcnto nn 193,
pois não está julgando o mérito, vem c01lCedendO liffiinar~
de 1993, do Senador Jonas Pinheiro, solicitando, nos
que interrompem o pagamento. No início, e:;u pensava que
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senatodo o dinheiro não recolhido ao Tesouro, em conseqUência
do, do discurso pronundaâo pelo Senador Ma_uro Bedas liminares, estaria depositado em juízo e, portariio, indiSponevidcs por ocasião de sua visifa à Sede da AsSociação
nível para as empresas. Depois, descobri que o juiz áutorizou,
Latino-Americana de Integração, em Montevidéu.
em muitos casos, a substituição dos recursos por caução bancá__ _
ria e, até, por títulos da díVfda agrária.
Em votação o requerimento.
Para mim, existe_ graride dit1culdade_ em eptender .que
Os $rs. Senadq_res que o aprovam queiram permanecer
alguém, quando contesta um tributo- na minhã visão, justo
sentados. (Pausa.)
porque suporta o sistema de saúde para a população de baixa
Aprovado.
renda-, consiga r_ecuperar o dinheiro depositado em juízo
_Será _feita a transcrição solicitada.
__
antes do julgamento_ do mérito.
É A SEGUINTE A MATÉRIA CUJA TRANSConSidero legítima a contestação, mais ilegítima ·a interCRIÇÃO FOI SOLICITADA:
rupção-, porquanto não há como substituí-la no exercício fiscal
Senhor Presidente do Comitê- de RePresentantes Pcrma~ e sua falta representa enorme risco de vidas ao sistema de
saúde.
nentes,
Também o juiz, por sua formaç-ãO--e: re-sp-éito estrito à
Seilhores Re'Pn~sf:ntanies Pcúnanentes,
forma da lei, dá-me a sensação- que pode até estar equivoSenhor Secretário-Geral,
cada - de que não considerou de forma adequada as conseSenhoras e Senhores,
qüências de sua decisão, sentindo-se na obrigação de ac::olher
É _com especial satisfação que, em_ atenção ao cativante
o pedido do tributarista para interromper ilrrecã.dilÇão.
convite do então Presidente do Comité de Representantes
Permanentes, Embaixador Raimundo Barros Charlin, Visito
Esta, certamente, nãO 'pode ser a posição dO ministro,
hoje esta Casa, que considero o verdadeiro plenário da inteque está envolvido em atender à necessidade social; em cobrir
as despesas, a cada mês, cOm mais de 1,2 milhão de internações graç_ã_9 l~uino-americana, PriviJégio é s_cr bem acolhido por
hospitalares e mais de 30 milhões de consultas com todos esta Associação, na fascinante Montevidéu, capital de um
pais com o quem tem o Brasil relações fraternas, exemplares,
os exames complementares: em promover imunizai;;ão por·va~
cinação; em combater as grandes endemias; em promover intensas e diversificadas.
2. Nem bem ingressei neste recinto e, com a experiência
saneamento; em atender à saúde integral da criança e da
mulher; em promover a vigilância_sanitária e· epidemiológica;- parlamentar de três décadas, percebo a mesma atmosfera,
eril" ~eio aos trabalhos aqui levados a efeito, que me fazem
em cumprir com os programas do -sãngue, de mediCã.rilefitOS,
de suplementação alimentar; tudo para uma população que, recOrdar o Congresso e o Senado Fe9.cral_, instituições.a que
em grande parte, ao final do mês, não tem nenhuma sobra tenho _dedicado grande parte de minha vida pública.
3. Vir a este foro, ser recepCionado com fidalguia pelo
financeira. Ao contrátío,"tem sempre !alta, tem neCessidades,
Comitê de Representantes Permanentes, em Sessão em consee não cons-egue atender a nenhum tipo de emergência, espeqüência, de governos intrinsecamente vinculados a padrões
cialmente quando_adoece.
inatãstá\iels de prohídade.
- -- --Por "isso, a posição do ministro é claramerite diferente
8. A grande lição que os brasileiros ofereceram a si
da do tributarista e da do juiz. Se há qualquer defeito na
mesmos foi tão profunda c significativa, que repercute iritensalei, que se lhe respeite o espírito~ que se resguarde o_ S_eu
mente junto à comUriidade i.uifversal, dela se extraindo uma
objetivo. Que nâO se faça do pretenso cumprirrlento da lei
verdade cristalina: a de que governar -é atividade ética por
um benefício para poucos que tém mUito, e- uma punição
excelência.
para ·os moi tos que quase nada têm.
9. A politica como ióstrumento de_ poder, ao divorciarNão se pode esquecer o_riscó do desespero, da revolta
se das regras de conduta que assegurem o bem~comum, não
de um pai quando não encontra socorro para um filho doente.
pode subsistir em nações cultas e civilizadas.
Não se pode controlar a agressividade de quem, diante da
10. A grande força a mover as sociedades e os Estados
dor e do sofrimento não consegue atendimento, enquanto
contemporâneos não se reveste de cunho lnaterial, nein pode
poucos, insensiveis à pObreza, ~ miséria e à fome, pensam
unicamente nos seus empreendimentos, q\re estariam mais basear~se em concepções distanciadas do bem-comum. Ao
seguros se convivessem com a justiça social, que só a eles contrário, e_nraiza-se na alma e na consciência dos homens,
instando-os a ultrapassar os limites do particular, para situácabe patrocinar.
los, como cidadãos, a serviço exclusivamente -aos -superiores
A ninguém beneficia a concentraç_ão de renda geradora
do desequilíbrio social; que OeSemboca na -decadência social inte.ç.esses da sociedade. 11. A fidelidade à ética foi o que tornou possíVel a
e na violência, com a qual, aliás, estamos muito desconfortanós, brasileiros, evitar perdas irreparáveis, ensejando a que
velmente convivendo.
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desfrutássemos do respeito, rcconhc~imento e amizade de vizinhos e parceiros no contexto int~rnacional.
Senhor Presidente,
12~ ___ Mcncionar vizinhos e parceiros significa, para os
brasileiros, sem _qualquer outra interpretaçãO, mencionar
América Latina, que possui. para o Brasil, sentido absolutamente prioritário: é o todo de que fazemos parte; é o nosso
entorno geográfico ime~Hato e inafa:stável, bem as~im um dos
pontos centrais que nos confere identidad.c-perfeita.
13. Mas o que pode ser a América Latina hoje, senão
as terras onde se desenvolve - ilu_m_h:tado pela esperança
- o único projeto, o da integração, que promete encarar
de frente, e sem tergiversação, os des9-fios e as opoitl)nidades
que já nos coloca no século XXTl
14. Tempos houve cm que o projeto da integração era
concebido, sob __o_signo de reducionismo, dentro, apenas, de
uma perspectiva meramente cçonó..miça. .
__ , _
15. Imagine-se,_ distorcidamente, que a economia pudesse alcançar seu ponto máximo operando scm_interfe__r_ênJias._.
no contexto social delimitado pelo autoritarisrrio político. A
falência da antiga Associação Latino-Am.~rlca_na de LivreComércio pode ser inte,rpretada, c com sobrada_ra~ão, tamb~m
desde essa_ótica, pois naqueles tempos ominosos, em vários
dos nossos países, não se levava em conta que o humano
deve preponderar sobre quaisquer outros interesses, exigindo
a imprescindível interação ~ntre_Q _melhor projetO econômico
e o melhor projeto político.
_ __
. ..
__
16. Mas, qual o melhor projeto nos âmhitos econômicos
e político?
.
17. Para deslindar esta ambicioso questionamento existe resposta segura: o melhor de ambos os projeto-s deve levarnos, a todos os latino-americanos_, à superação dos elevados
índices de pobreza absoluta, ao equilíbrio de oportunidades
de sobrevivência, e ao exercício pleno da cidadania. Tais projetos têm, assim, um norte preciso, que é a Sua dimensão social.
Isto porque a busca incessante de melhores nivei.s de vida,
im_pulso mobilizador de nossos povos, só pode ser satis(cita
quando se implementa um bem estruturado projeto econômico, a partir de políticas que dctivamente beneficiem o con::
junto de nossas nações.
18. Essa visão abrangente. que vincula_ o ecoriôlillto
e o so_cial ao político, desponta, com redobrada clareza, no
seio do melhor dos regimes, o democrático.
19. Só a democ.racia assegur-a a todO~Õs indivíduos,
com liberdade,. a satisfação de suas necessidades fundamentais, garantindo ao cidadão, através dos mecanismos de representação pluralista, o modo de vida onde o SQclais~_expi-essa
-em sua complexidade - com modelar transparência. Só_
o mo do de vida. democráti.co, por f•"m, per· m1~tc a·o· Estado
avaliar com precisão -o Somãt6rio- das dCm.anaasque se eriginam da sociedade, c possibilita agir consís-ten-temente com
vistas ao bem-comum.
20. Desde os anos 80, muitos dos nossos povos souberam recuperar a autenticidade da vida política e, cm conjunto,
aperfeiçoar a idéia da integraça-o, ta-o bem consubstanc1"ada
no Tratado de Montevidé_u de 1980, que é a_ Carta _Constituciónal desta Casa.
- -~ 21. Está claro que a integração regional revigorou~se
a partir do alicerce democrático comum que une nossos_ países,
de que são exemplos notáveis o projeto bilateral que o Brasil
e a Argentina desenvolvem desde a Declaração de Iguaçu,
em 1985; a iniciativa quadrilateral do Mercosul, e o dinamiSmo
do Pacto Andino depois de Barahona.
0

•
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22. O~nto ao Mercosul, muito me apraz sublinhar que
o Congresso brasileiro tem participação permanii.te e efetiva
na exeqüibilidade· do projefo quadripariite que aporita para
a conformação de um mercado comum a unir õ _Brasil, a
Arg~ntina, o Paraguai e ·o Uruguai a partir de 31 de dezembro
de 1994. Através de Comissão Parlamentar Mista, o senado
Federal e a Câmara dos Deputados vêm outorgando o insubsti~
tuível respaldo do prestígio parlamentar ao pfocesso integracionista, aumentando-lhe-a eficácia e aVigorando-lhe-a-âinâmica.
23_. Uma lição é íõdubitável: solitários, nossas perspec~
tivas se reduzem_, _ao mesmo tempo cm que, congraçados,
elas se transformam em realidade concreta.
_
Senhor Presidente,
24. Ouso interpretar cm todo seu significado o Tratado
de Mcmtevidéu~1980 e as ações de seu organismo básico, a_
Aladi, nossos patrimónios comuns, assim como a -democracia
que nos rege.
25._ O obje-tiVO-Central do Tratado, o mercado comum
-·latino-arTierica-nO;- a -amplitu.de de seus princípios; a fleX.ibilídad~ de _seus mecanismos; a sabedoria_ c o equilíbrio que
inspiram ó processo- deliberativO dos órgãoS políticos desta
Associação; a qualidade e a competência de _s_eu setor tt!cnico;
o acervo das realizações alcançadas; tudo confirma a sapiência
e o acerto com que agiram os fundadores da Aladi_ao extraí-la
da rigidez _e do~_ seguidos impasses que conduziram o fim
da Alalc.
2D. - Os chaimidos acordos d_e no-va geráção,- em si mesmos prova suficiente da maleabilidade c da utilidade do Tratado, permitem à Associação adaptar-se, sem rebuços, às atuais
perspectivas da integração regional.
27. Invalida-se, assiin, a falácia de que a Aladi não tem
serventia real para os operadores cconôrnicos de nOssos países.
28. A importância da AlaOi nãO é mera fi guia de retórica, decorrendo dos fatos dª _oos_s_a_yida_eco.nômica, da crescente abertura ~e nossos _merca-dos com preferências para os
fornecedores regionais, e dos nossos permanentes esforços
com vistas a melhorar a competitividade cta:s exportações.
_ _ 29. A propósito, quero Sublinhar a confiança que o Con,gr~sso Nacional brasiieiro deposita nesta AssOciação. Os acor~
dos aqui celebra-doS passam a ser norma em meu País sem
que seja necessária sua chancela explícita j:)ei6 .. Parl3ffiento.
Nenhum outro orga_nisnio internacional goza d'l seqH!lhante
prerrogativa.
Senhores Representantes,
·30. o ritmo mais rápido imposto a6proce5so-de integração pelos esquemas sub-regionais e as novas realidades que
emergem no âmbito extra-regional reclamam o aprofundamento e a d"tversificação d a:s -dinâm"R:as iiitegradoras na América Latina.
31. Respostas a essa nova realidade são: entre out!as,
o Acordo de Alcimce Parcial Bras_il-Uruguai para- a Conformação do Mercado Comum do Livro Latino-Americano;- a
Iniciativa Amazónica do Presidente Itamar Franco; e 0 proje· re fcrente a· sistematização da ioforto, que agora exporei,
mação_legislativa soi?re processos de integração regional
-32. -O ·Mercado Comum do Livro, em seu caráter planeiro, aponta para o fato de que a integração, p-ara ser verdadeira,
não pode limitar-se à dimensão fria do económico, antes sendo
classificada como autêntico desafio á imaginação latino-ameriC~ria _e resposta_ contU~~e!lte ao mundo opaco dos céticos.
Como afirmou--o grande _mexiqt.no _Qçt~vio Paz, a i~3.gina_ção
_

4386

.~exta-feira

14

DIÁRIO DO -cONGRESSO NACIONAL (Seção lij

tem papel cardeal na História, embora disso não se tenham

apercebido os realistas de mentalidade obtusa.
· 33.--- A lniciaüv~(Ã.niãZônica,lançada de modO-oportuno
pelo ilustre Presidente Itamar Franco, durante a última reunião da Cúpula Presid-encial âo Mercosul, seguramente contribuirá para facilitar a desej~~<_l ~onveq~.ên~:::i_~ dos processos
sub-regionais que se consolidam, sem imposições multilaterais
e ao amparo do Tratado de Montevidéu-1980, aproximando-se
da configuração do Mercado Comum Latino-Americano. Prova exuberante de qc a Iniciativa responde aos interesses comuns dos países amazónicos e reforça a-solidariedade sul-americana é o somatório de reações positivas e entuSiasmadas
com que foi a mesma recebida. Para todos os pafses latino-americanos, esta proposição do Presidente Itamar Franco contribuirá para aperfeiçoar a intCgraçáo regional; consolidãr as
respectivas democracias; e erradicar a miséria que aflige nossas
populações.
34. _ A integração; apesar de todos esses esforços, não
se realizará no ritmo e com a firmeza necessários sem q uc
novos a tores dela crescentemente participem. _Torna-se imperioso, por conseguinte, clastec~er a indispensáv~l adesão do
Congresso de cada Nação à dinãmica integracionTsüi.
35. No mundo atual, caracterizado por rápida e profunda evolução, torna-se fundamental para os Parlamentos
o acesso instantâneo às informações das quais hoje depende
__ _
a própria efiCácia da ação legislativa.
36. Foi com essa preocupação que, durante minha gestão na Presidência do Senado brasileiro, assegurei prioridade
à mm:lernização-do Poder Legislativo, através do Centro de
Informática e Processanlento de--D-ãdOs do Senado Federal
(PRODASEN). Hoje, dispõe aquele Órgão de.um dos mais
modernos sistemas d~_infon:nação eletrónica a nfvel regional,
incluindo a própria multimídia.
37. Dentre os projetas ora-em desenvolvimento no Prodasen, um dos mais importantes refere-se à sistematização
da informação legislativa sobre _a integração regional. Com
ele, buscou-se criar bases de dados que pcrmitãm prioritariamente aos parlamentares brasileiros acoiTIPanhar, passo a
passo, com um simples acesso às teclas dos micro-compu~
tadores, a implementação legislativa no Brasil, das decisô~s
sobre a integração.
38~ _ Entendo que essa deveria ser uma preocupação de
todos os Legislativos da região, em benefício do aperfeiçoamento da própria integraçã-o latino-americana.
39. Nesse sentido, aproveito a auspiCioSa-oportunidade
que a gentileza do Presidente do Comitê de Representantes_
me conferiu para sugerir o estabelecimento .de cooperação
entre a Secretaria-Geral da Aladi, o Prodasen e os demais
setores responsáveis p-eJa informatização dos Poderes Legislativos dos países-membros. Esta cooperação, que pôderá vir
a ser objeto de um acordo, visaria ao estabelecimento de
um sistema geral latino-americano de informações legislativas
sobre integração regional.
40. O sistema geral teria por objetivos c_Cntrais conifibuir para maior aproximação entre os Pa-ilamentos dos paísesmembros desta Associação; propiciar análises comparativas
das legislações nacionais voltadaS para a integração regional;
e, por conseqüência, anlpliar a difusão de co-ri:hecimen.tos e
oportunidades úteis para os diversos atores económicos e so~
ciais interessados na consolidação do mercado comum latino·
americano.
41. Idealmente,_ o -sistema COJ!lporia, -~u_!!l só esforço,
a larga experiência acurriulada pela Secretaria-Geral da Aladi
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na área de informática; as realizações do Prodasen no tratamento informatizadO< da matéria legisfa-tjva;- a-ValiOsa contrí:bUição de todos os_ setores voltados para a informatização
dos c_oiJ.gr_~ss_os dos países~rnembros da Associação; c a oportunid_ade, em termos operacionais, criada pelo renovado papel
assumido pelo Parlamento Latino-Americano, sediado na capifal de São Paulo.
42. Permitam-me os Senhores. apresentadas essas reflexões sobre a evolução recent~ (}a política bra~i~eira e os rumos
da integração regional, ma!lifestar !Tli!!ha_satisfação pela eleição, por aclamação, para o cargo de Secretário-Geral da Aladi, de meu compatriota, o Doutor Antonio José deCc:~queira
Antunes. A ele dirijo meus votos de um triênio- sinalizado
por promissoras realizações em benefício da America Latina.
43. _ Levarei para o BraSil a cerfeza de que minh8 -presença neste Plenário, e os conceitos que expendi, espelham
_cab~lmente a alta prioridade que os parlamentares bra~ilejros
conferem à integraÇão, iiistrumento_i!-tdiS.peflsável para o cOntinuado progresso desta nossa América Latina.
44. O permanente apoio com que o Congresso Nacional
brasileiro- tem brindado _este Associação - e ao Mercosul,
atrâV€5 da Comissão Parlamentar Mista - constitui demonstração inequívoca da plena consciência dos legisladores brasileiros quanto ao exercício das sua~ responsabilidades constitucionais em prol da integração regional.
45. Ao aproximar-se o século XXI, inspirados cm visão
aberta ao futuro e devotados a causa do desenvolvimento
económicO e da justiça social, os parlamentares brasileifos
atu_am, dentro de suas atribuições democráticas, para impregnar de modernidade a vida dos cidadãos de meu País. Este
altõ~objetivo naCiórial do :Brasii nãõ será aHilgidO-·serri qu-e
o audacioso projeto da integração latino-americana, ao_ gual
se dedica esta Associação, se transforme em esplêndida realidade.
46. Partilha deste mesm_o sentimento-o próprio Ministro
das Relações Exteriores, o J!leu colega, Senador Fernan.do
Henfique Cardoso, que recrutado pelo Poder Executivo· se
afastóu das lides legislativas para dirigir o Itamaraty c alcandorar o BraSil na conStelação de Nações do nosso continente.
- 47. Por sua vez, caberá ao Embaixador Moscardo de
So-Uza, que chefia a noss3 Delegação--Permanente junto à
Aladi, mantê-lo a par de todas as decisões aqui assentadas,
numa conjugação de esforços que haverá de resultar benéfica
para os destinos da América Latina.
48. Em meio a tudo isso, resta-nos testemunhar ao Senhor Presidente deste Comitê o n:teu propósito reiterado de,
como líder parlamentar do Senado da República, apoiar a
ação profícua da Aladi, orientada para o cabal cumprimento
de suaS nobres diretrizes institucionais.
·
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 6:
Votaç~o, em turno único, do Requerimento n"424,
de 1993, de autoria do Senador João Rocha, solicitando, nos termo~ regimentais, que, sobre o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n9 179,
de 1990, além da ComissãO constãnte do deSpach-o inicial de distribuição, seja ouvida, també:m-, a COmisSão
de Assuntos Económicos~
Em_ votação _o requerimento.
Os Srs. Senadores que :o- :iprôvam- ·queii-im-·permãnecer ·
sentados. (Pausa)
Aprovado.
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O Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
n"' 179, de 1990, vai ao exame da Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 7:
DisCUSSão, em turno único, dã. redaÇào final das_

Emendas do Senado (oferecida pela Comissão Diretora
em seu Parecer n" 64, de 1993) ao Projeto de Lei da
Câmara n'39, de 1991 (n'7.127/86, na Casa de origem),
de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre
águas subterrâneas, define critériOs de outorga de direitos de seu uso e dá outras providências.
Em discussão a cedação finaL (Pausa)
_
Não havendo quem peça: a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamente! -aproVada, nos
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno.
O projeto volta à Câmara dos Dep_l!tá.dqs.
É a seguinte a· redação firial_aprovada:
Redação final das Emendas do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n' 39, de 1991 (n>7.127/86, na Casa de origem),
que dispõe sobre águas subterrâneas, define critêriós de- outorga de dir~itos de seu uso, c dá outr3:_s pr?_vidên~ia-s.
EMENDA N' I
(Corresponde à Emenda n' 1-CI)
Dê~se ao captit e inciso IV do art. 5? a seguinte redação:
"Art. 5'__ Incumbe ao Departamento Nacional de
Águas e Energi"a -Elétrica (PNAE.E), do_ Mil)istério
da Infra-Estrutura, exercer a coordenação referida no.
art. 4? desta lei, cabendo-lhe:
IV- orientar a -elaboração do Cadastro Nacional
de Captações de Águas Subterrâneas e a sistematiZaçãO
das_ informações e;"
EMENDAN"2
(Goucsponde à Emenda n' 2-CI)
I - Dê-se ao caput do art. 49 a seguinte redação:"Art. 49. As multas_ terão seus valores estabelecidos pelos_ titulares do domínio das águas, de acordo
com as respectivas peculiaridades."
I I - Suprimam-se, em- conseqüência-, os incisos I, II e
III e os §§ 1? e 2" do art. 49, renumerando os parágrafos
seguintes.
EMENDA N"3
(Corcespondc à Emenda n" 3-CI)
Substitua-se no art. 50 a exptessão-"heStâ lei eximirão"
por "nesta lei não exímirão".
EMENDAN"4
(Corresponde à Emenda n" 4-Ci)
Dê-se nova redação ao art. 52:
''Art. 52~ É criado o "Cadastro Nacional de
Captações de Águas Subterrâneas", coordenado pelo
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
(DNAEE)!'
EMENDAN'S
(Corresponde à Emenda n' 5-CI) ·
Suprima-se o art. 53, renumerando os demais.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 8:
Discussão, em turno único, da redação final_d_a
- Emenda do Semldo (ofeçecida pela Comissão Diretora_
_ em seu Par-ecer n9 162, de 1993) _ao Projeto de Lei
da Câmara n• 83, de 1991 (n" 2,605189, na Casa de
origem), que isenta de tributos a remessa de valores
para o exterior quando destinada a custear a transladação de co.rpos.
Em discussão a_redação final. _(Pausa)
Não h;;tvendo que~ peça a palãvra, enàrro a di"scussão.
Eiiceriáda a disCUssão; a redaçã_o fi~al é considerada defipitivamente ~aprova~a~ n~s termos do dispostf!
-art. 324
do Regiment_o Interno.
__ _ - ~ O projeto volta à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final da Emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n• 83, de 1991 (n' 2605/89, na Casa
de origem)"

no

EMENDAN• I
(Corcesponde à Subemenda n• 1 - CAE)
Dá nova redação ao art._ 29 do Projeto:
"Art. 2~ Esta lef entra em vígo-r na data de sua
publicação.''
_ O SR. PRESIDENTE (Chagas l{oddgues)- Item9:
Discussão, en:i turll~ ú-nlco', -do ProjetO de Lei cjã ·
Câmara n• 118, de 1992 (n' 5_579190-, na Casa de origem), que dispõe sobre a aplicação, nos .Tribunais Qe
Justiça e nos Tribunais Regionais Federais, das normas
da Lei no 8.038, de 28 de maio de 1990, sobre ações
penais originárias, tendo
Parecer favorável sob n" 75, de 19Q3, da Comissão
- de_Constitui_s:ão, Justiça e Cidadania.
A matéria ficou sobre a mesa durante_ cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas_. nos_ .termos do art_ .. ;2.35_, _
inciso II, letra d, do Regimento Interno.
À proposição não foram apresentadas emendas.
Discussão do projeto~- -em turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação._
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados, (Pausa)
Aprovado.
.A matéria vai" à sanção.
É o- seguüi.te o projeto aprovado:
PROJETO DE LEfDA CÂMARA N• 118/92
(N9 5.579/90, na C:asa de origem)
~DispÕe Sobre-3aplicação, nos Tribunais de Justiça
e nos Tribunais Regionais Federais, das normas da Lei
D9 8.038, de 28 de maio de 1990, sobre ações penais
originárias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 As _normas dos arts. 1~ a 12, inclusive, da Lei
-n9 8.038, de 28 de maio de 1990, aplicam-se ·às ações penais
de competência originária dos Tribunais de Justiça dos Estados
_e do _Distrito Federal, e dos Tribunais Regionais Federais.
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Esta lei entra em vigor n ... data de Sua publi-

cação.
Art. 3' Revogam-se o Título lli do Livro II do Decreto-Lei n' 3.689, de 3 de-outubro de 1941, e demais disposições
em contrário.
o·sR. PRESIDENTE (ChagasRodrigues) --Itêin 10:
Discussão, em turno suplementar, do Projeto de
Lei do Senado n9 230, de 1991, de autoria do Senador
Dario Pereira, que autoriza o uso do_ gás natural como
combustível para veículos automotores destinados ao
uso no transporte urbano de passageiros, na segurança~
pública e no atendimento hospitalar, tendo,
Parecer, sob n" 58, de 1993, da ComisS:áõ
- Diretora, oferec-endo a redação do vencido.
Discussão do proje-to, em turno Suplementãr. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a-discussão.
Encerrada a diScussão sem apresentação de em-endas,
o substitutivo é dado como definitivamente adotado, rios ter·
mos do disposto no art. 284 do Regimento Iriterno.
O projeto vai à Câmara dos- Deputados.
É o seguinte o projeto aprovado:_
Redação do vencido, para o turno suplementar,
do Projeto de Lei do _Senado no 230, de 1991.
Dispõe sobre a utilização de gás natural em veículos
automotivos e dá outras providências.

O COngresso Nacional decreta:
Art. Jo;> É autorizado o uso do gás natural em veículos
automotivos nos Estados produtores de gás natural e naqueles
onde seja viabilizado o seu transporte, através de gasodutos
ou sob a forma de gás natural__ comprimido - GNC, e gás
natural liquefeito - GNL, por meio de caminhões, vagões
·
ferrciviãrios ou embarcações._
§ 19 A autorização de qu_e trata este artigo é restrita:
I - aos veículos de transporte coletivo;
II- aos caminhões de transporte de carga;
III- ao_s táxis;
IV- às frotas cativas de veículos oficiais de -empresas
estatais ou privadas, de fundações e Cooperativas.
§ 2-;> O uso do gás natural, nos veículos a que se refere
o item IV do parágrafo antCrlõi ,-deverá ser p-reViamente aprovado pelas Secretarias de Energia das unidade~_s da federação
onde os veículos forem utilizados-, e pelo Departamento Nacional de Combustíveis.
Art. 2í' O Poder Executivo elaborará um cronograma
de implementação da utilização veiCular do
naturai_ no
país e promoverá, junto à indústria nacionaí dê automóVeis,
os estímulos e ações necessários ao cumprimento de metas
de fabricação dos veículos acionado_s a gás natural destinados
ao mercado interno.
Art. 39 A conversão de motores para uso de _gás natural,
em veículos fabricados originalmente para utiliziição_de outros
combustíveis, somente poderá ser realizada por~ qfícinas auto':'
rizadas pelos fabricantes dos veículos ou por <5rg~os oficiais
credenciados em cada Estado pelo Departamento Nacional
de Combustíveis, em articulação com o Jnm.<!tro. - Art. 4" O abastecimento dos veículos' COJJl gás natural
será realizado por empresas especializadas na distribuição de
combustíveis líquidos a veículos.
,.,.
§ 19 Poderão explorar postos de gás natural para táxis
empresas que estejam implantando, efetivamente, programas

·gas
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de suprimento de gás para ónibus, com dimensão que corresponda aos níveis a serem estabelecidos pelo Poder Executivo.
§ 29 O atendimento aos táxis poderá ser feito em postos
comuns _çle abastecimento de derivados de petróleo, desde
que os mesmos sejam adaptados, segundo as normas técnicas
da Associação Brasileira de_Normas Técnicas- ABN"I:', para
o _fornecimento simuTtâneo de diferentes combustíveis automotivos.
Art. 5-;> O preço de fornecimento do. g~s natJJral aos
veículos será difere.nciadO effi função do tipo de veículo, segundo a classificação, de sorte_ a privilegiar o uso do gás nos
veículos pesados de transporte urbano e táxis, nesta ordem.
§ 19 O preço do gás natural para uso em veículos automotivos deverá assegurar a viabilização de todos os investimentos exigidos na produção e transporte, distribuição_ e compressão do gás.
§ 29 O preço a_ ser pago pelo proprietário do veículo
não pOderá ser superior a setenta e cinco por cento do valor
cobrado pelo combustível alternativo.
Art. 6~ Esta lei entra ~m ~igor.na_.~ata de suª.publicaçãó.
Art. 7"' Revogam~se as disposiçõe~·em -contrário. _
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 11:

Discussão, em turno úníêO, do Projeto de Lei do
Senado o~ 125, de 1990, de autoria do Senador Teotónio
Vilela Filho, que fixa diretrizeS para conservaçãO- de
energia e dá outras providências, tendo
Pareceres, sob n~ 467, de 1990, 472 e 473, de
1992, das ComisSões:
·
-de CotistituiÇão, Justiça e Cidadania, lo;> pronunciamento: favorável ao projeto; 29 pronunciamento (sobre a ~menda de Plenário): favorável, nos termos de
subemenda que oferece; e
_ --.--- .....:.de Serviços de Infra-Estrutura, favorávêl à subemenda oferecida pela Comissão de Constituição,J ustíça e Cidadania, em seu 2-;> pronunciamento.
Discussão dÕ projeto, da emenda de Plenário e da sUbemenâ-a, C::m turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação a subemenda da Comiss_ão -de Constituição, __ _
Justiça e Cidadania, que tem preferência regimentaL
Os Srs. _Senadores q·ue_ a aprovam-, queiram· pérrhaneC:er
sentádos. (Pausa.)
Aprovada.
_ Aprovada a subemenda, ficam prejudicados o projeto
e a emenda.
_
A matéria val à ComisSão DifeiOra, a fím de ser redigidO
o veJ?.cido para o turno suplementar.
É A SEGUINTE A SUBEMENDA APROVADA:
SUBEMENDA À EMENDA N' I (DE PLENÁRIO)
(Substitutiva)
(Ao PLS n' 125, de 1990)
Dispõe sobre a politica nacional de conservação e
uso racional de energia elétrica e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O Poder Executivo estabelecerá normas para
conse:r;vação e uso racional de energia elétrica, provendo as
necesSidades das concessionárias produtoras e contemplando.;.
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nas futuras instalaçOes de geração de eletricidade, a conservação e energia em adição ou substituição.
Art. 2° As concessionárias de serviços ele eletricidade
devem submeter ao órgão competente, a cada 2 (dois) anos,

juntamente com seu Plano Decenal de Expansão, um Plano
de Conservação-de Energia, cOntendo:
I - os objetivos específicos e quantificáveis de conservação e gestão de carga;
II- descrição das opções de conservação, análises e pfocess.os usados para avaliar os métodos de conservação;
III -estimativa dos custos e -dos_ benefícios das opções
de conservação, avaliadas e selecionadas dentro de um contexto que contemple um planejamento integrado de oferta
e demanda;
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cia dos equipamentos enquadrados nos Planos de Conservação
de Energia.
Art. 9" Os fabricantes e importadores dos equipamentos enquadrados nos Planos de Conservação de Energia ficam
obrigados a adotar as medidas necessárias para que estes alcancem, no prazo máximo de 3 (três) dias, a contar da publicação
dos índices, os níveis máximos de consumo e mínimos de
eficiência constantes das normas estabelecidas para cada classe
de equipamentos.
_
Art. 10. O Poder Executivo divulgará, no prazo- de 2(dois) anos, a contar da data da publicação dos valores de
consumo e i!fici€fitia para cada classe de equipamentos, um
Programa de Metas de Consumõ e Eficiência, que deverá
ser cumprido pelos fabricantes e importadores, no qüinqüênio
seguinte ao término do prazo fixado no artigo anterior.
§ 19 Com intervalo máximo de 4 (quatro) anos, após
a publicação do Programa de Metas mencionado no caput
deste artigo, será publicado novo Programa para o qüinqüênio
subs_eqüent_e ao_ do Programa anteríor.
§ 29 As metas serão estabelecidas com base em valores
técnica -e economicamente viáveis, tOffiado como parâmetro,
para cada classe de equipamento, o consumidor médio.
-§ 3" Uiilã: meta será considerada economicamente viável quando sua implementação implicar a Ú:dução do Custo
de Utilização Durante a Vida de um equipamento, definido
este como o custo total de aquisição e operação do equipame~to durante toda sua vida ~til estabelecida pelo fabricante.
§ 49 O Custo de Utilização Durante a Vida será calculado segundo critérios técnicos definidos pelo órgão técnico
competente do Poder Executivo.
Art. 11. O órgão competente do Poder Executivo promoverá, sistematkamerite~- a verificação dos produtos em comercialização, e caso estejam em situação irregular, notificar-se-á o fabricante ou importador, o qual, no prazo de 30
(trinta) dias, deverá retirá-los do mercado, bem como dos
estõques e-m poder dos vendedores.
Parágrafo único. Se, após o prazo fixado no caput deste
artigo, forem encontrados no mercado produtos em situação
irregular, seus fabricantes ou importadores ficarão sujeitOs
ao_ pagamento de multa igual a 100% (cem por cento) do
preç_o de venda para cada unidade em tal situação.

IV - a metodologia e as premissas ·utilizadas nas· previsões da demanda futura e na descrição dos vários recursos
energéticos disponíveis;
V- o impacto económico previsto nos prOg:i:'fún3s de
conservação, de utilização de fontes reno\[áveis de energia,
cogeração e de outras melhorias na eficiência energética; e
VI -estudo comprobat6rio de que os programas representam os meios mais eCóilórniCos dC safisfãzerem ·as necessi-dades de eletricidade.
Art. 3" A ãU.torizaçâo para a construção de novas insta- .
lações ficará condiCiáilada __ a_o cumprimentO do disposto no
artigo anterior e à pré-avaliação do impacto ambiental por
elas_causado.
Parágrafo único. O proc·esso de autorização-da expansão da oferta através_ da c_on_strução de_ novas plantas de geração dar-se-á em audiêncía pública, após análíse e parecer
favorável do órgão competente do Poder Executivo.
Art. 4" As concessionárias de serviço público de energia
elétrica ficam autõriza"das a conceder financiamentos e incen~
ti vos financeiros aos consumidores que utilizarem equipainentos _e processos tecnológicos mais eficientes em termos de
conservação de energia:.
Art. s~ Os investimentos decorrentes dos programas de
estímulo à adoção de tecnologias de uso final. de_ ene_rgia mais
eficielltes- Serão corisiderados investimentOs de- C3.Pital, -cuja
depreciação far-se-á segundo a expectativa de vida útil dos
equipamentos obj6to de cada programa.
refere
Parágrafo único~ Os investimeiú"o"s--ãõs -qtüiis
Art. 12. OS Vendedores são obrigados, quando exigido
o caput deste artigo comporão a base dos ativos Imobilizados
pelo órgão técnico competente, a liberar os produtos para
em serviço, para efeitO do cálculo da remuneração legal das
mspeção em laboratórios credenciados, responsabilizando-se
concessionárias.- --- - o fabricante pór sua reposição ao vendedor e pela retirada
Art. 6" Se os ülVi!Stirilcntos em tecnologia de uso final
do produto do laboratório, após a realização dos testes de
de energia, constantes do Plano_ Qe Conservação-de Energia_
consumo ou eficiência.
a que se refere o art. 2~' acarretarem diminuição de receita
Art. 13. .O Poder Executivo _regulamentará esta Lei no
em decorrênciéfda redução das vendas físicas de energia elétriprazo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação.
ca no curto prazo, poderá o Poder Executivo autoriZar; tempo~
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data dê sua pUblirariamente, a concessionária ·ã ãdotar um adicional na taxa
cação.
de remuneração sobre os investimentos em uso racional, com
base nas perdas de receitas líquidas.
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 7" O Poder Executivo estabelecer_á_ normas sobre
o nível máximo de consumo específico de energia ou mínimo
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada
de eficiência, com base nos indicadores técnfcos pertinentes,
dos seguintes equipamentos elétricos, produzidos ou comer- a maténa constante da ordem do Dia.
ciali:(:ados no País: refrigeradores. freezers, condicionadores
~ Passa-se à votação do Requerimento n~ 460/93 lido no
de ar de janela, motores até 100 HP, reata-res, lânipa-das incanExpediente, par~ o Projeto de Resolução n9 I, de 1992.
Em votação o requerimento.
descentes e fluorecentes e outros.
Art. 8" Serão credenciados junto ao órgão competente
Os Srs. Se~adores que o ap·rovam queiráin permanecer
entidades de reconhecida idoneidade e capacidade técnica pa- sentados. (Pausa)
Aprovado.
.ra aferir, periodü;amente, os níveis -de consumo ou de eficiên-
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Aprovado o requerimento, a: matt:ria-que se refere ~gli
rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigue•) ~A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
18 horas e 30 minutos, com a seguinte

ORDEMÓODIA
-I-

REQUERIMENTO N• 455, DE 1993

Votação, em turno único, do Requerimento no 455, de
1993, do Senador Magno Barcelar,. solicitando, nos termos
regimentais, tramitação-conjunta do Substitutivo da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado nn 228,_ de ~981, com o Projeto
de Lei da Câmara o\' 43, de 1993, por tratar de matérias
que versam sobre o mesmo ass.untó.
O SR. PRESIDENTE (ChagasRodrigucs) -- VoJ·
ta-se à lista de oiadores.

Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de"- Carvalho.
---0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDJ3:'CE. Pro·
nuncia o seguinte discurso. S"em revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
···
·· · - -·
Esta Casa recebeu ~:nlfenl.a visita d_O-MiilístrO qa Fazend11,
Dr. Eliseu Resende, que aqui esteve, segundo prerrogativas
de lei que lhe permitiam solicitai' a presença diante de_ nós.
Anteriormente. contudo - já prestes_ a ser .votado existia um requerimento de minh_a autoria, media.nte o qual
solicitara eu explicações mais" minu.dentes de S. Ex• a respeito
de financiamentos em prol de empresas brasileirãs, deferidos
a outros países como o Peru, EQuador e Argentina.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, tinha-se o Sr~-Eliseu-Re
sende como demissível, como pessoa que-se--encontrava em
situação insustentável peêânte o Governo Fede:raJ. Era difícil
escutá-lo na condição tão frágil de um Min"IS-tro que, dependendo de sua exposição, devesse ou não ser nianticto: Ocorreu,
então, que o Presidente da República, Itamar Franco, antes
da reunião no Senado, confirmou no Ministério o Sr. Eiiseu
Resende, o que deu mais_comodidade aos SenadoreS par~
que fizessem suas indagações, e tirou d~sta Casa O.Caráter
que pudesse existir -jamais deveria existir- de Co~te Ju_lgadora do destino de S. Ex•
.
É leviano admitir-se que o Sr. Eliseu' Resendé es!á.ria
aqui submetido ao julgamento disfarçado- mas indisfarçável
- dos Srs. Senadores. A confirmação do Sr. Ministro em
sua Pasta, feito pelo Presidente da República; de modo antecipado, tiroti da ambiência essa tensão. Na verdade, o Sr. Eliseu
Resende aqui estava não para ser julgado, mas pãra- explicar
à FederaçãO brasileira os negócios enCobertos, que- ni~guém
sabe por quê- não dispunham de transparênCia. Daf o fequerimento que fiz perante a Presidência desta Casa e para a
consideração de meus Pares. Até então, nada parecia _esclarecido.
Nesta Casa, o Ministro _da Fazenda fez urna exposição
inicial, mediante a qual tratou, desnecessariamente, de SQ.a
vida e, também desnecessariamente, aludiu -a _minudêncià,
de sua viagem, de seus pagamentos, de sua hospedagem, fazendo com que eu me sentisse mal por ver urna ·autoridade
brasileira sendo levada àquele tipo de explicações.
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Que:ro ressaltar= qu~- não fiz reqUe"rimento para que S.
Ex• _viesse explicar como pagou o hotel, porque isso é até
nojento; não fiz requerimento para que esclarecesse sobre
sua passagem ou sobre seus gastos pessoaiS,-porque nãO sou
pequenino para descer a detalhes.t&o sem significação e tão
sem importância. No entanto, queria eu que resultass_e explicado, perante esta Casa, o que não está claro ainda e que
foi abordado, por exemplo, pelo nobre Senador Jarbas Passarinho.
Como o Brasil, um país de miséria, de fome, de prostituição infantil, de se_ca, dispõe d~ dinheiro para emprestar
ao exterior, para financiar obras em favor de empreiteiras
brasileiras?
_ _
--O Senador Jarbas Passárinho indagoU -corno se trata
de-_uma figura ponderada, respeitada e comedida, ninguém
notou a gravidade de__sua indagação - ao Ministro por que
o Brasil estava exportando dinheiro e não serviços? Por_ que
não ex~rtar a experiência nacional? Por que não exportar
outros bens que não propriamente o dinheiro? Por que não
mandar bens de consumo? O Brasil, com essa imensa dívida
externa, que é uma das preocupações de~ta Casa, por força
da Constituição, está mandando dinheiro para o exterior! Não
-se trata de_ um ou dois países; são vários!
Quero al~_rtar os Srs. ~enadores para o fato de que, após
o depoimento do Sr. Ministro, n~_o restou nada .explicado
quanto à essa questão. Restou, sim, um homem brilhante,
com boa oratória, com a tranqüilidade que lhe vem de um
·· OOm sentido cultural, de uma formação~ técnico-científica e
humanista. Não restou .;._ -repito - explicado por que o
Brasil está emprestando dinheiro, nem tampouco foram esclaiéCJ._dqs" d~terminados pareceres que não puderam ser aqui
minuciadOs, por causa de ligações familiares. S. Ex~ passou
pelo alto -por uma questão de delicadeza e ética, eu não
me quis aprofundar - quando indaguei sobre a orientação
de uma determinada senhora, absolutamente suspeita nos termos da lei, por suas vinculações familiares com pessoas iilteressadas no- desfecho das operações.
Não estamos, Sr. Presidente, Srs. Sçnadores- não falo
--so·mente em meu proprio nome- preocupados em agradar.
Preocupamo-nos,·acima de tudo, com as funções desta Casa.
Tenho sido, juntamente com os Senadores Jutahy Maga-lhães, Josaphat Marinho, Almir Gabriel, Mauro Benevides_
e muitos outros, tenho sido aqui o defensor das prerrogativas
desta Ca-sa. E, se fiz este requerimento, não é preciso dÍzer:
"Cuidãdo, posso fazer outro", porque esses requerimentos
s_ão noss-os, sãõ de _nOs~a al!toria,__ com a pososa aprovação,
mas são requerimimtos·necessários a que cumpramos e-xcelentemente a linha constitucional, urna competência que nos destina aptidões nos negócios da Federação.
O Sr. N~y Suassuna- V. Exame permite um aparte?
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex~ me permite um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Ouço já V.
Vou só concluir meu raciocínio e ouvir_ei o Sen-ador Ney
Suassuna e depois V. Ex•
Não estou nem entre os que acusam nem enire os que
defendem p Ministro; estou en~re os que querem sabe_r. Não
me filio entre os inimigos de Itamar Franco; pelo contrário,
sou se_u amigo e seu admirador. E aqui, desta tribuna, lhe
tenho feito, por dever de justiça, as -:referéncias maiS Síiiceras
sobre a confiança que em Sua Excelência deposito, a partir
de seu espírito de luta, passando por sua honradez e honorabilidade.
Ex~
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Se vão insinuar que requerer presença de Ministro é ser
contra o Presidente da República, está demonstrado, e muito
be.m ct:monstrado, que é absolutamente o inverso: quem mais
for amtgo d? Presidente da República fui eu, porque, fazendo
esse requenmen~o, tro~xe ·a Ministro, que aqui fez com que
acabasse uma cnse mwto grave no âmbito da administração
federal.
Houve, portanto, como lado prático da minha intervenção, o salutar rcs_ultado de ontem, através dos E'a[lamentares
aqui presentes, que aceita"ram, em Sua grande maioria- excluindo o Senador Mário Covas, o Senador E_duardo Suplicy
e mais alg_u~s - , as explicações daquela autoridade, e isso
foi excelente para a República, excel6ri.te inclusiVe- para a
repercussão na imprensa, no rádio e ria televisão.
Quero dizer que não é ofender, não se faz oposição tra:zendo Ministro aqui. Faz-se oposição em se não trazendo
em se permitíndo o encobrimento, em se permitindo a nã~
transparência como lentes sujas, lentes borradas, que não
possam refletir a luz do sol.
Queremos, acima de tudo, transparência. Por isso assinei
? requerimento, por isso--pude -curilprimeritar -s. EJr.', quando
mgressava nesta Casa, com o máximo de cQrt§ia, de gentileza
e, acima de tudo, de ética.
Ouço o aparte do Senador Ney Suassuna.

O Sr. Ney Suassuna- Senador Cid Sabóia de Carvalho,
peço desculpas para divergir da opiniãó de V. Ex~, quando
declaro que, para mim, a exposição do SL Ministro foi transparente, firme e me deixou inteiramente sãt1S_feito~----peço licença
apenas para dizer que é prática usual em todo o mundo exportar serviços com o competente financiamento de uma parcela.
Assim faz o Eximbank, assim fazem os Estados Unidos, assim
fazem todos os que exportam serviços, potque ao seu lado
vaí talnbém a exportação de bens, de tecnologia e a eterna
depend~ncia daquel_e que adquirir esses serviços. Então, é
uma co1sa natural, e a mim s_e_mpre causa muito orgulho quando chego aos Estados Unidos e encontro uma empresa brasileira construindo _met_rô, vias públicas, viadutos; ou quando
chego a Angola e à_Argentina e encontro -uma empresa brasilei{a fazendo barragens; ou quando chego ao Peru e 'encontro
uma empresa brasileira fazendo grandes projetes de irrigação.
T~do i~so é I:rova da competência da tecnologia que os brasileuos Já detem e _é a colocação do nos~o País em um time
de Prin;eiro Mundo, que exporta serviços, tecnologia e bens
de capttal ou de consumo para aquelas obras. Eram essas
as colocações que tinha a fazer. Muito obrigado.
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO --,-~Ouvi o aparte
de V. E~ com _m_uito prazer e, dentro da sua linha de raciocíiiiO, quero dizer a V. Ex~, quando vai pelo mundo e encontra
as empresas brasileiras, que bom! Melhor aip.çla que sejam
pagas não com o dinheiro do Brasil, mas com o do exterior:
~';Tos Estados_ Unidos, com o dinheiro norte-americano; na
Africa, com o dinheiro africano; em qualquer parte do Oriente, com o dinheiro oriental etc. Mas a remessa de dinheiro
brasileiro para pagar uma empresa brasileira fica ~m tanto
quanto escuso, Senador Ney Suassuna, especialmente quando
o país. como beni conliece V. Ex• - e estamos tratando
disso em um projeto do Senador Darcy Ribeiro, que a mim
tanto preocupa ...
O Sr. Ney Suassuna- Perdão, nobre Senador, mas isso
é um empréstimo, não é dado, ele volta ao País.
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O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO -É, eu sei. Sei
co_mo esses empréstimos voltam. Inclusive, sei qUe um deles
fOI pago pela própria construtora para liberar o país devedor
em prol de novo empréstimo. Do empréstimo, sabemos da
inadimplência.
_ Aí, V. Ex•, c_om toda _a sua experiência internacional
a sua experiência de empresário, esbarra- no Conheciment~
do advogado. Sei como a inadimplência é comum nos negócios
-jurídicos e nos contratos, notadamente internaCionais; inclusive a inadimplência brasileira, gerando a nossa dívida externa,
que há tanto tem preocupado esta Casa.
Nós somos um país carente de educação.
Queria o v-alor dessas verbas mandadas ao exterior para
fazer escolas no Nordeste, ou no Centro-Oeste ou na Amazô~
nüf: isso, eu queria! Com esse dinheiro e cord essas construtoras!
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me-v. Ex~ um apar~e,
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho?
·
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex•
com todo o prazer, Senador_lutah-:Y Magalhães. -~-- __ _
O Sr. Jutaby Magalhães- Senador Cid Sabóia de Carvalho, V. Ex• sabe com que desprazer tenho que discordar de
suas_p~lavras._ Porque,_ em primeiro lugar, V. Ex~ diz que
o Mtmstro desnecessanamente falou sobre sua vida e suas
contas bancárias.
~
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO - Sim:- porque
não era objet~ da indagação dO Senado Federal.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sei -que V. Ex~ nâ~ -iria tratar
desses assuntos menores. Até, de acordo com a expressão
que V. Ex~ usou, seriam assuntos iõdelicados. Mas são assuntos que estão na pauta da nossa vida, do nosso- dia-a-dia,
através da imprensa. S. Ex\ que veio- aqui para esclarecer
todos os pontos, teria, também, que falar sobre esse. Tanto
que V. Ex~ pode notar que houve repercussão exatamente
sobre essa questão. Portanto, para ser totalmente transparente, S: Ex~ deveria dizer quem foi que pagou suas contas,
quem fo1 que fez reserva do hotel etc. Acho absurdo se tratar
sobre esse assunto, mas isso está sendo explorado diariamente
nos jornais. V. Ex~ pergunta por que exportar bens e serviços,
quando estamos tao carentes de recursos para tal ordem?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Não, •ou favorável que se exportem serviços; bens decapitai, não. --O Sr. Jutahy Magalhães- Veja, V. Ex~ estava abordando
um problema de um financiamento que não foi executado
ainda, mas poderia até ter sido - o caso do Peru. Se V.
Ex·~ prestou atenção à exposição do Ministro, deve ter notado
·que S. Ex!' apontou números. Se fossem liberados os recursos
pàra o Peru, no período da liberação desses recQrsos retorna~
riam ao País r~cursos superiores aos que estavam sendo liberádos. Ep.tão, estaria o Brasil, se isso ocorresse, criando condições de receb.er a mais do que está enviando para o exterior.
Portanto, não é uma obra, não é um serviçO que vai ser pa'go
com dinhcito brasileiro. É um serviço que vai ser pagO e
haverá, da parte do País, uma cooptação de recursos, de juros
que irão superar aquilo que foi enviado ao estrangeiro. Agora
quanto à linha de financiamento de exportação, V. Ex• sab~
que isso existe_ em qualquer país do mundo. Para se fazer
a exportação existem linhas de finanCiamentos, seja da parte
do export~dor, seja até da parte do importadoi, dependendo
de qual seJa o tratamento comercial dado para aquele serviço
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que vai ser prestado~ V. Ex~ usou prerrogatíVas c:!e Senador.
V. Ex~ sempre usa bem as suas· prerrogativas. e é isso que
cada um de nó~, deveria fazer. _Tra-zcr-a(jui o Ministro não
é ser contra nem a favor do Governo. E simplesmente ter
as expliCações que se fazem neCessárias. E o que V .. Ex• desejou foi exatamente obter essas informações. Na véSpera, tiVC

ct'itt!rio de oportunidade, o critério político, ·a oportunidade
política. Enfim, faltam tantas coisas, nessa crise nacional.
O Sr. Moisés Abrão- Permite-me V. EX~ um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Ouço o aparte
do nobre Senador Moisés Abrão.

oportunidade de dizer, apartcando o Senador- Esperidião

O Sr. Moisés Abrão - Nobre Senador Cid Sabóia de
Carvalho, V. Ex~ é um doS Pares desta Casa que merece
de todos o maior respeito. É homem cioso de todos os problemas que afligem a Nação, é um jurista e um constitucionalista
de primeira ordem.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Muito obrigado
a V. Ex~

e de todos os Senadores fazerem as perguntas que desejassem,
porque S. Ex~ teria a necessidade de apresentar a sua versão
para conhecimento desta Casa. E V. Ex~ nada mais fez do
que exercitar o seu direito. Aliás. párabeiUzÕ ·v. Ex~- pela
sua idéia de trazê-lo aqui, cOmo _parabenizo o 1v!j_nistro Eliscu
Resende, primeiro, _por ter se- antecipã.c:fO aO requerimento
e vindo aqui espontaneamente; segundo, pelas informaÇÕC:S
que prestou. Para mim, S. EXf-tfOuxe ínfoi"mações" tO.tafs" e
a~solutas sobre o que lhe foi inquirido e sobre o que estava
na imprensa a respeito dessa questão. Quando V. Ex" ligeiramente abordou "quem foi que pagou o empréstimo", devia
estar se referindo ao Equador, e que a empresa Norbcrto
Odebrecht teria pago uma parcela._ Não é o empréstimo; é
uma p~rcela da dívida que existia e por recomendação, não
do Ministro da Fazenda, mas do Banco do Brasil._ Não foi
uma proposta do Ministro da Fazenda, mas da Direção do
Banco do Brasil. E isso é comum nesse tipo de empréstírilo
de financiamento. Às vezes~- pode haver inãdimplência mas,
normalmente, o empréstimo é feitO para-que- o país não só
exporte os seus bens, não só exporte tecnologia, como também
tenha a possibilidade de trazer rccurs()S _e divisas para o país:
Era isso que eu queria infoiinãr a v: Ex~
c

O SR. CID SABÓIA DE CARVADIO- Nobre Senador
Jutahy Magalhães, é intereSsante o aparte de V. Ex\ como
sempre judicioso; um ãparte que sempre conduz a algumas
informações que são importantes e que nos propiciam 3lguns
esclarecimentos. Eu não podia esperar que alguém entendesse
que e_u_ estava criticando o Ministro por ter trazido as contas
dos hotéis, os travellers checks que usou. Não. Apenas me
senti mal, porque são minudências, são acontecimentos que
deixam a imagem um tanto quanto diminuída sem que hou~
vesse necessidade para tanto, porque essa dúvida podia ser
uma questão lá fora, mas não era uina questão levantada
por mim, nem a levantaria, porque não via nela a imponência
necessária para merecer o julgamento do Senado Ferleral.
Mas entendo o jul_gamento _ético dos Srs. êen~c:!_ores, do
Colegiado desta Casa. Entendo que S. Ex•, ferido, magoado,
batido pela imprensa, tenha se dedicado a esse capítulo. Mas
isso me deixou constrangido. Foi e-xatàmenfc o que falei aqui,
no início do meu discurso.
Não posso crificat_a_normiilidade de operações, mas podemos dizer quando é que elas estão dentro de um critério
de oportunidades e quando não são oportunas.
Não posso entender, no Brasil de hoje,c9m tanta§ crise$,
inclusive após esse processo em que--houve a renúncia do
Presidente Collor, com todo o abalo financeiro do País,_ não
sei corno nós, representantes dos Estados, podemos_explicar
isso ao povo na hora em que lhe falta um copo d água, na
hora em que lhe falta o prato de feijão, na hora em que
lhe falta o transporte, na hora em que lhe falta a escola,
na hora em que falta salário ao funcionário pUblico, salário
digno, na hora em que arrebentam tantas greves em busca
de um pouco de dinheiro - náo sei como· o nosso possa
estar saindo daqui para o cumprimcnfó ·dessa política, que
é legal; não estou dizendo que é ilegal, estou falando no

O Sr. Moisés Abrão - Sou testemunha, nesses_ quatro
.anos e meio de convivência, que V. Ex~ tem prestado a este
País, díuturnamente, um serviço que a história um dia talvez
vá reconhecer, mas que esta Casa, hoje, já reconhece. Entendo que V. Ex~, nesse episódio do empréstimo ao Peru, dentro
dessa responsabilidade que sempre carregou ao defender· os
interesses da nossa gente, do nosso País, tem-se aprofundado. __
Tenho tido oportunidade de ouvir várias observações que V.
Ex~ tem feito a respeito desse episódio, inclusive agora. Nobre
Senador, seria muito simplório perguntar-se como um país
em recessão, o País da fome - nós até temos um candidato
à Presidência da República fazendo uma grande caminhada,
dizendo qut? é a caminhada da sua origem, para ver a fome
que grassa neste Brasil há 500 anos, o que nâo é novidade
- empresta cento e poucos milhões de dólares ao Peru, ao
invés de investir aqui. Há uma diferença muito grande. Quando o Brasil empresta a algum país, não há país de risco.
Se-nós fôssemos afirmar que o Peru, que o Paraguai, que
a Bolívia, que os pafses latino-americanos são países de risco,
o Brasil também não poderia pedir nenhum empréstimo ao
Primeiro Mundo, porque mais de risco do que esses países
é o Brasil, que é um concordatário. QUando o Brasil empresta
a esses países do Terceiro Mundo, ele- está tirando das suas
reservas para emprestar. Reservas estas que foram constituídas na balança de pagamentos com subsídios. Se hoje temos
reservas, foi porque criamos condições para que as empresas
nacionais pudessem exportar. E elas competem lá fora porque
são subsidiadas internamente; se fossem cobrados os impostos
internos para que exportassem, elas não competiriam lá fora~
O Brasil subsidia as empresas nacionais para que elas exportem e criem reservas, mas se o _País usar as reservas para
investir internamente, as empresas ilãcionais quebram. Nós
temos hoje 22 bilhões de dólares de reserva. Seria muito fácil
usarntos -12 ou 14 bilhões desSa reserva -não toda, porque
pre_cisamos, até por uma questão de segurança nacional, manter um certo nível de reserva - e jogar esse- dinheiro no
mercado interno para criar uma grande expansão da base
monetária,. Aí teríamos _uma inflação galopante, em função
dessa expansão da base monetária. O que iria "acontecei- Com
as nossas empresas? Quebrariam de vez, Nobre Senador! No~
bre Senador Cid Sabóia de Carvalho, essas reservas têm que
ser usadas de uma forma ou de outra._ No momento em que
aplicamos recursos no Peru, na Argentina ou na Bolívia, a
fiin de que nossas empresas brasileiras possam prestar serviços
no exterior, o-Bràsil estará perdendo recursos valiosos. Se
permitirmos que as empresas se utilizem dessas reservas para
exportação de serviços, de que adiantam ao País? Não discor_do de V. Ex~ quanto ao zelo; não discuto Se essas negociações
devam ou não ser mais fiscalizadas; pelo contrário, creió -
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como todos aqui - que devam passar por uma discussão
il vem assim procedendo há vinte anos, tendo, inclusive, exportado capital para que multinacionaiS pU:aessem prestar serviços, rio exterior, em nome do Brasil. Parabenizo V. Ex~
por ter, com essa iriiciativa, -permitido que toda a comunidade,
não s6 a população mas também o CongressO Nacional, tivesse
oportunidade de discutir um problema_ dessa c:nvergadura.

O SR.TID SABÓIA DE CARVALHO- Senador Moisés
Abrão, fico sensibilizado e orgulhoso com _as palavras de V.
Ex\ porque, se não fosse o convite feito ao Minfstro, talvez
não houvesse a voluntariedade. Não sendo isso, não estaria
o País, hoje, neste clima de paz. E não sendo minha fala
discordante _em alguns aspectos,- não ocorreriam os apartes
que a mim estão sendo concedidos, como os que forarri ofertados agora pelo Senadores Ney Suassuna, Jutahy Magalhães
e por V. Exa Tudo isso é de alta ilustração._
Não discuto nada que advém desse aparte-aula de V~
Exa, nesse difícil campo da economia, no que diz respeito
ao relacionamento internacional de economia com economia
e à resistência da empresa brasileira no exterior:- DiScuto só
uma oportunidade. O que V. Ex~ fala é-ã.bsolutamente verdade. Quem iria discutir isso no S,enado, onde as cabe_ças. são
maduras, são cabeças brancas, são cabeças idas e v_ividas pelos
caminhos da vida? O _que estou _discutindo_ é que havia algo
errado, daí as denúncias. A vinda do Ministro nos_ trouxe
uma informação - esta, sim, da maior importância: sensível
ao quadro instalado, o Governo adota providências que aqui
serão discutidas.
Os méritos dessas providências são discutíveis ou indiscutíveis, dependendo do momento em que aqui a matéria chegar,
mas o fato de existir essa providência rápida, enérgica do
Presidente Itamar Franco é muito salutar. Esse foi o ponto
mais positivo da fala do Sr. Ministro, ao mesmo tenlpo em
que demonstrava a procedência das peças acusatórias, através
da pubtica'ção pela imprensa.
--Não fosse a gravidade da imputação-, não tivesse ela nenhuma procedência, por certO, O·presidente da República
não se muniria de tais cautelas para ofertar ao Senado Federal
o exame do prosseguimento de tudo isso, sob _novas regras
que poderão trazer o assunto ao nosso conhecimento:
Seria isso bom? Seria issO ruim? Isso é constitucional?
Isso é inconstitucional? Vamos nos reservar exatáffiente para
o momento mais oportuno. Quei'o dizer, t0daví3, que a maturidade de V. EX" produziu um aparte que vale o· rrieú discurso,
porque, na verdade_, contém ensinamento em uma inatéria
que, evidentemente, é difícil.
Quem poderá querer ..:...._ eu não quero - que o Brasil
despreze o seu empresariado, principalmente aquele com difíw
cil atuação no exterior? Exatamente--quéfil" deféride a teoria
de um encurtamento exagerado do Estado, da retirada do
Estado de todas as inicía!ivas, das privatizações incOnsecjüe-n;.tes- nem todas foram conseqücrites; -algumas não tiveram
critériOde comedimento - da privati:~ação por modismo,
Umã Verdadeira
da privatização como conseqüênciã. nãi:Utal
síndrome da decomposição, da destruição compulsiva do País
a que o governo anterior nos entregou;
-Então, quem deve defender o Estado isento de preocuw
pação com o seu cmpresatiãdo não é uma pessoa de formação,
como eu, que quero Estado comedido, sério, forte·;-garantindo
em tudo a dimensão social, a proteção comunitária, critérios
que levem a uma nação mais segura, mais forte, prodigamente
social.
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Orã, se defendo um Estado que deve ter, no campo do
ensino, a sua participação para ser o ext!mplo; um Estado
que ·aeve estar; sim, rio campo dã Saúde preventiva para dew
monstrar como se previne a saúde; um Estado que deve estar
não com o peso exagerado, como estava, mas nos mais diversos
setores, principalmente na educação; quem defende isso não
quer que o Estado seja imune ao destino dos seus grandes
empresários e de suas grandes empresas. Desejo que o Estado
proteja essas empresas; para que elas cheguem ao exterior
e levem a nossa técnica, a nossa cultura, o nosso crescimento
e, com mais crescimento, devolvam essas empresas cresciw
mento ao País.
Esta é a filosofia que todos queremos ver implantada,
mas para tudo há uma oportunidade, para tudo há o momento
adequado.
Neste momento, está havendo uma marcha, cujo motivo
é a fome. Não quúo dizer a V. Í::Jé' que considero isso ridículo.
Mas, na verdade, considero. No entanto, não quero dizer
assim num discurso como este, porque, a meu ver, quem
não leva alimentos ou, pelo menos, esperança não deve ir
ãó país- sõmbrio da fome. Ninguém deve percorrê-lo sem menw
sagem prática; sem o pragmatismo da solução ninguém deve
percorrer o território dos famintos, apenas para- indicar um
aproveitamento político. Visitawse um famíntO levando-se o
alimento. Isso é o que se faz, Senador, pelo menos a esperança;
mas não a minha esperança de ir buscar a possibilidade do
triunfo no país da Tome.
Veja V. Ex\ estamOS diante de urna concordância, mas
estou diante de um jufzo crítico _sobre a oportunidade do
administrador para gerir a coisa pública do modo mais correto,
no momento absolutamente adequado. E este não é o momento adequado.
·
A situação em qiie se encontra o Brasil é de pleno abalo.
Quisera levar a todos para que compreendessem a situação
nordestina. Quan_~os oradore~_ têm vindo aqui a esta tribuna:
óra, meu com-panheiro e querido amigo, Beni Veras, esse
grande Senador do meu Estado; ora, o recém-chegado Ney
Suassuna; ora~ o ex-presidente e atual Líder do PMDB, Mauro
Benevides; ora, eu mesmo. Todos preocupados em trazer
essa mensagem de desespero de toda uma região. Quisera
eu levá-los não aos lares de fome, não aos caminhos da dor,
mas a uma possibilidade de contemplação do insubordinado
e persistente problema nordestino que resiste ao longo do
século, ao abandono que, de quando em quando, conferewse
àquela região do País.

_ 9 Sr. Moisés Abrão- Posso complementar meu aparte,
nobre Senador?
O SR. CID SABÓlA DE CARVALHO- Ouvíiei V. Ex•
com tod_o _o prazer.
O Sr. Moisés Abrão- Senador, V. Ex~ é um nordestino
da primeira cepa e, como fal, é um grande.brasileiro. Tenho
ouvido não somente V. Ex~ mas todos os meus pares aqtii
do Senado Federal e também da Câmara dos Deputados.
São vozes levantando-se permanentemente em defesa de uma
região sofrida, às vezes, até mesmo uma região inconipreendida; a ponto de, hoje, de forma assustadora, assistifmos,
na região Centro-Sul do País, o surgimento de um movimento
separatista - eu não diria- separafistã., mas segregacionista
--=-de urna região deste País. Não sou nordestino, mas conheço
á região. Tive oportunidade de conhecer grande parte do
seu povo, com quem convivi. Sei que o Nordeste não é um
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problema para o País. Acredito até que seja parte das grandes
soluções para este· grande Brasil. Erros existiram e existem,
mas_sei também que os homens que representam essa região
têm procurado, dentro do possível, corrigiwlos. O mais interes~
sante_ é que a Nação inteira parou. Há quinze ou vinie dias,
:p()UCO
o Brasil inteiro parou. Eu diria mais, regredindo
mais no tempo: o Brasil inteirO parou duraflte- u-m ano, Parou
porque hoje procura-se usar, denegrir, manchar empresários

um

nordestinos que estão se sobressaindo no cenário nacional.
Pergunto: será que não basta a segregação que existe com
relação ao povo nordestino? Agora, o País também tem que
segregar as grandes empresas que surgiram no Nordeste brasileiro e que estão se expandindo ~lo mundo afora, contribuindo para o PaíS? Será que só os e~pres~rios e as multinacionais do Sul é que são verdadeiros, honrados e honestos?
Se V. Ex~ parar para pensar sobre o que a imprenSa rlacional
tem denunciado, verificará que fala das empresas do Sul, mas
apenas das grandes empresas nordestinas. O Nordeste, quando cresce, assusta o Brasil; quando vive na rniseria, satisfaz
urna grande região produtora._ Apelo aos seus sentimentos
nordestinos para que faça um rC.flexão a respeito das p~!avras
que agora profiro. Sou solidárlo a V. Ex\ ao povo nordestino
e, principalmente, aos empresários nordestinos. Muito obrigado.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO___: OS;igado, Senador Moisés Abrão. O complemento do aparte de V. Ex~ é_
muito importante para as razões_ que tr6uxe ·neste proimn-ciamento. O que quero dizer e deixar bem claro a esta Casa· é
que não sou inimigo do Ministro Eliseu Resende. Sou apenas
um Senador da República, cônscio do que compete ao Senado.
Não poderia ver o desenrolar da administração pública com
tanta obscuridade, com tantos fatos encobertos e não devidamente explicados. Confesso que o MiniStrO- ate-exagerou em
determinados detalhes. Sou obrigado a confessar que, a mim,
certos pontos do seu depoimento não convencem.Mas esse é um sentimento democrático que expresso,
no momento em que respeito profundamente cada um d?_~
companheiros que fazem outro juízo; porque sei COitViver co~
pessoas que pensam, sempre ou moment~neamente, em opOSIção a mim ou com aquelas das quais sempre tenho pensamentos adversos. Não sei conviver com a deslealdade, com
quem é incorreto e com os golpes traiçoeírõ~. M~~·- <:Jentro
dos critérios de sinceridade que norteiam esta Casa, confesso
que aqui, além de ser a sede da própria Federação~ é, também,
uma Casa onde repousa uma prática democrãtica da melhor
espécie, com o respeito que norteia os Senadores d~s maiS:
diversas correntes de pensamento.
Quero respeitar a Casa,- Do morrientõqUe.
as
explicações do Sr. Ministro, mas uma Casa que, ao aceitar
essas explicações, melhor compreenderá ainda - exatament_e
por essa aceitação- que exista no colegiado um, dois, três,
dez ou mais discordantes, quantos existirem, porque esse juízo
crítico e diferenciado é que proporciona a nota máxima ao
funcionamento do Senado Federal. Ai de nós se tivéssemos
unanimidade; ai de nós se pisássemos nos camiithos os mesmos
passos, um pé pisando outro, pisando o espaço que fora ocupado, há pouco, por outro passo. Somos divergentes nessas apreciações e considerações, mas, quando divergimos, que não
se pense aquilo que se costuma pensar lá fora de um político,
Que se quer desestabilizar o Governo. --

em
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Não quero, quero estabilizá-lo. Que se quer ser con_tnt
o Presidente. Também não quero, quero ser a favor d()_Presidente, tendo razões para iSso. Não -fico contra llinguém que
dê a mim razões e convicções para ser a favOr, porque assim
levaria um conflito ao ínt~mo ela minha alma. E isso, evidente-_mente, não (bom,
O Sr. Alfredo Campos- Permite V. ~x~ um ~pã.rte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. EX'
com prazer.
O Sr. Alfredo Campos- Senador Cid Sabóia de Carvalho, estava eu em meu gabinete, escutando o seu magnífico
discurso desta tarde, quando resolvi acorrer ao plenário para,
em um aparte a V. EX', fazer repercutir uma notícia que
saiu publicada hoje em um dos órgãos da imprensa brasileira.
Trata-se, Senador e posso· muito bem incluir no aparte
que dou a V. Exa, porque- a matéria é a mesma - , de um
convênío internacional entre Brasil e Argentina. Como V.
Ex~ já deve saber, como já deve ter chegado ao conhecimento
-desta Casa, através de vários discursos do Senador Gilberto
Miranda, o Brasil fez um acordo com a Argentina, ialvez
para propiciar uma facilidade maior na criação do MERCOSUL, ainda na época da presidência do nosso hoje colega
José Sarney; um acordo pelo qual o Brasil se obrigava a construir uma usina hidrelétrica na Argentina, e aquele país a
construir uma usina hidrelétrica no Brasil. O Governo brasileiro, como já foi denunciado e tão bem explicado, com empréstimos a uma empresa nacional está construindo, na Argentina, o complexo hidrelétrico que é cqnhecido pelas iniciais
PPL, porque o nome é difícil de se pronunciar. O nome é
Pichi Picun Leufu - pensei até que esse nome fosse chinês,
mas é indígena, de origem argentina. O Brasil, então, está
construindo lá, com financiamento brasileiro, através da empresa Odebrecht, essa hidrelétrica. Até aí, tudo bem. E a
Argentina se obrigava a construir, da mesma forma, com dinheiro argentino, a Hidrelétrica de Miranda, no Triángulo
Mineiro. O que aconteceu, no entanto? A Hidrelétrica de
Miranda ainda não saiu do papel, e a Hidrelétrica de PPL
já está quase pronta, faltando apenas as turbinas. Nesse sentido é de notar-se que, mais uma vez, o nosso País tem a
infelicidade de levar um sério prejuízo. O que acoritece? Está
quase pronta a obra na Argentina. Aquele país deveria fazer
a obra de Miranda. Não fez ainda. E foi além: a Argentina
não vai cori:tprar as turbinas da indústria brasileira e, sim,
E o Brasil já fez uma concorrência, já se comprOmeteu
a comprar as turbinas de Miranda lá .na Argentina. Então,
é prejuízo dobrado para o Brasil. Nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho, desculpe-me aproveitar o seu discurso para repercutir uma notícia que saiu errada no O Est;ldo de S. Paulo
__ di hoje. Diz O Esta(J.9 de S. Paulo que um grupo de Senadores
ha_~iã aceito um convite _da construtora Odebrecht para
ir à Argentina fiscalizar aquela obra. O jo"rnal "ouviu cantar
o galo, mas não sabe onde". A notícia -tem fundos de__veracidade~ mas não é completamente verdadeira. As Comissõe_s
de Assuntos Econômicos ~-Relações Exteriores, ãmbas do
Senado,.receberam denúncia da ABDIB, a Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Indústria de Base, de que
estava havendo essa injustiça para com a indústria nacional.
DiscutiÚ-se muito- mas nunca se discutiu como uma programação, com "Pia defmido -se deveriam ir membros dessas
duas __Comissões 1 a de Relações Exteriores, que presido, e
a 0-e__ As_sunto_s Económicos. presidida pelo Senador João Rocha, à Argentina, para ver a que ponto haviam chegado as
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obras que: o Brasil, com dinheiro brasileiro e através de uma

empreiteira brasileira, está construindo naqltele país para,
posteriormente, chegarmos a notar que a Usina de Miranda
ainda não saiu do papel. Nesse meio tempo, estouraram no
Senado e no País as denúncias com relação à ernpreiteira

Odebrecht e ao Ministro da Fazenda. Não se sabe por quê,
mas_ pelo que noticia O Estado de S.Paulo, esta viagem já
teria até ocorrido, porque a manchete do jornal é a s-egUinte:
"Odebrecht Paga Ida _de Senadores à Argentiila". Ora, seria
o caso _de dizer, pelo menos, "pagará", o que não seria verdade, porque se - e eu repito- algum membro da- Comissão

de Relações Exteriores c da COrilíssão de AssUntos Económicos do Senado chegasse a ir ãquele país, iSsO ainda teria
que passar pela Presidência do Senado, teríamos que convidar
Senadores, discutir O problema, porque não posso acreditar
que algum Senador fosse à Argentina sin:tplesmen!_e para pasw
sear e sem saber o que ver naquele país amigo e que confronta
com o Brasil. Senador Cid Sabóia de Ca"rvalho, oportuna-:.
mente explicarei, talvez com inais detalhes, esse assunto. Mas
não poderia deixar -já que eu não estava inscrito - qu-e
esse assunto passasse, hoje, de liso. Portanto, eram ·estas as
explicações que, como Presidente da Comissâo de Rêlaçõês
Exteriores do Senado, eu devia a esta Casa, encontrando-me,
sempre, à disposição dos colegas e- da opin]ão__ pública em
geral. Muito obrigado a V. Ex• __ _
_____ _
O Sr. Gilberto Miranda- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência solicita ao nobre orador que não permita-mais ápartes
e ultime o seu discurso.
O SR. CID SABÓJA DE CARVALHO - SLPresidente,
um Senador pediu aparte. Vou conceder e _depois encerro,
com a permissão de V, Ex•
O SR. PRESIDENTEO(Chagas Rodrigues)- V. Ex• já
excedeu os 50 minutos a que tinha direito.
O SR. CID SABÓIA DE CARVAUIO- Com a permis·
são da Presidência, o máximo" de tolerância, e logo após encerrarei, Sr. Presidente.
Ouço V. Ex!, Senador.
O Sr. Gilberto Miranda - Senador Cid Sabóia de Carvalho, o jornal Folha de S. Paulo publica hoje que eu teria
dado apoio à permanência do Ministro Eliseu Resende_ no
MinistériO. Acredito que a imprensa pouco~ óU_ quase na-da,
entende de economia. Ontem, nesta Casa, creio que; na verdade, somente dois fatos ficaram concretizadoS. O pffriieiro é
que o Presidente Itamar resolveu manter o Ministro Eliseu
Resende; e o segundo é que o Minístro Eliseu se comprometeu
nesta Casa a, caso o governo argentino, no_~cordo bilateral
assinado, sobre o qual o Senador Alfredo Campos falou neste
momento, não venha a fazer a_.CQmpra de cento e oitenta
milhões de dólares, já aprovada pelo PROEX, de turbinas
do consórcio brasileiro, o Ministro se comprometeu a não
liberar o financiamento complementar pedido pela CBPO,
subsidiária da Norbcrto Odebrecht. E _mais ainda, caso não
se realize a compra no valor dos cento e oitenta milhões de
dólares em um prazo adequado, ele se comprometeu a reanalisar o contrato para o fornecimcn_to _de turbinas a :Miranda,
para a qual até agora o governo argentino, ou seja, a Pescarmona, empresa argentina de base, não forneceu carta de financiamento no valor de cento e cinquenta milhões de dólares.
A obra prossegue, em Minas Gerais, a passo lento, não estan~
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do garantido o_ fornecimento das turbinas. Entã9, o que acon~
teceu de concreto?_ O Presidente Itamar manteve o Ministro
~liseu Resende, _que se comprometeu com o Senado a cobrar,
JUnto com o Ministro das Relações Exteriores, do governo
argentino, efetivamente, a compra de cento e oitenta milhões
de dólares, caso contrário, não aprovará o financiamento complementar e, mais ainda, cancelará o contrato de Miranda.
Penso que o Brasil g_anha porque s_e mantém uma estabilidade
no plano económico de governo e a indústria brasileira de
base terá a possibilidade de fornecer os 180 milhões de dólares
de crédito para a Argentina ou de ganhar o contrato de Miran~
da que ficará no Brasil, sendo praticamente a mesma coisa
ou seja, 150 milhões de dólares. É importante que esta Cas;
cobre essas providências -::-:- e me comprometo a isso, caso
outros Senadores não o façam- do Sr. Ministro Eliseu Resen·
de, o mais rápido possível, junto ao Itamarati e junto ao
Governo da Argentina. Além disso, esta Casa tem que apresentar sugestões nas modifiCações de propostas de financia~
mento para o PROEX para que, no mínimo, assim como
- é feito em todos os países do mundo, o Brasil faça financiamentos na base de dois para um, ou seja, dois de bens para
um de serviço. Está na hora de mudarmos a regra do jogo.
O Brasil_- já denunciei Várias vezes da tribuna desta Casa
- é o único país do mundo que ainda libera financiamentO
s6 para- serviço. Paga~se pelo dinheiro, no-mercado interno,
30%, 20% ou 18% ao ano, em dólar; e, em contrapartida,
financia-se a 10%! É importante mudarmoS isso, assim como
também é importante cobrarmos do Sr~ Ministro da Fazenda
e do Presidente da República que nenhum financiamento seja
concedido, se_ não for na razão de dois para um. Muito obrigado, Senador Cid Sabóia de Carvalho.
--0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Agradeço o
~ ~
aparte de V. Ex•
O Sr. Moisés Abrão ...,.-- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente,
estou encerrando o disçurso.
O Sr; MOisés A~rão- Si-: Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' não
poderá ser atendido em seu pleito a não ser, excepcionalmente, com a aqujescênda do orador.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Sr. Presidente,
claro que aquies.ço à questão de ordem do Senador Moisés
Abrão. Não há problema.
O Sr. Moi~és Abrão (PDC·TO. ~Para uma questão de
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, diante
da importâncif!. do pronunciamento do nobre Senador Cid
Sab6ia de Caryalho, solicito -a V. Ex~ que submeta ao plenário
a prorrogação, por 30 minutos, da palavra do Senador Cid
Sabóiade Can~alho, para que esse assunto possa ser debatido.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nobre colega, infelizmente Oão posso acolher a questão de ordem de
V. Ex~, pois não tem fundamento regimental.
Pediria ao nObre Senador Cid Sabóia de Carvalho que
ultimasse as suas considerações porque há outros oradores
inscritos.
O SR. CID SABÓIA DE ~CARVALHO - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, sobre esse tema -_duração dos nossos d.iscur~
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sos - acho que cabt!riam até algumas observações amargas
que, no entanto, me nego a fazêRlas nesta hora.
Vou finalizar meu discurso dizendo que, quanto à permanência do MinistrO- da Fazenda, não me pronuncio, porque
S. Ex~ ocupa um cargo de confiança exclusiva do Presidente
da República. Só ao Presidente compete m:intê-lo ou retirá-lo;
mantê-lo ou exonerá-lo; dispensá-lo ou não. Não é assunto
nosso, porque isso é matéria de competência-do Chefe da
Nação.
.
. .
Quero dizer que ontem tivemos aqui um acontecimento
democrático da maior expressão. Um Ministi_o de Estado aqui
compareceu e foi até excessivaríléhte minU.dente em suas respostas. Os Senadores que desejaram, vieraril átribuna e indagaram o que quiseram dentro do espaço regimental. O acontecimento 'mereceu uma larga repercussão na imprensa, inclusive invertendo-se a situação: ao invés de o Senado repercutir
na imprensa, é a imprensa que repercute no-·s-enado.
Veja, Sr. Presidente, tudo foi bem ~ucedido, mas duvido
da página seguinte. Q_ próximo c'apítulo é o que me preocupa
porque, na verdade, sob o juízo crítico, um pouco distante
dos critériOs políticoS-, nem tu'do está bem posto na explicação
do que vinha acontecendo e se consumaria mais tarde. O
grande mérito de tudo é que novas regras se-rno-estudadas,
tudo será revisto, esta Casa terá oportunidade de se pronunciar
e aqui· iremos lutar c nos empenhar para haver cada vez mais
moralidade e mais transparência nas coisas da República.
Quanto à duração dos nossos discursos, pretendo, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, fazer um pronunciamento a respeito do assunto. Desejo apenas que fique somente uma frase:
que nunca haja dois pesos c duas medidas; ou todos temos
o Regimento ou nenhum de nós o tem; e a tolàànc~~permitida
para um será a mesma permitida para todos.
Era 9 que tinha a çlizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência gostaria de dizer à Casa que; levando em conta os
pediria a atenção do. !!Obre Senador
apartes proferidos Cid Sabóia de Carvalho .:._-foi muito sensível e permitiu que
o nobre orador, que na forma regimental teria direito a fa~ar
50 minutos; falasse, além desse tempo mais 15 minutos. Ainda
gostaria -de ponderar que, pelo fato de a Mesa ser_ sensível,
como acaba de sê-lo, ontem, numa sessão importantíssima,
um ilustre Senador pelo Estado de Goiás ocUPOU 6 niicrOfonepara reclamar da Cada para que cumpriss_e o Regimento. Me~
rno assim, a Mesa foi compreensiva e pCtiiiiliu que- o noóie
orador falasse, além dos 50 minutos-permitidoS, mais 15 minutos.
Era a explicação- que· eu gostaria de dar à Casa.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão,_
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDÉI--RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -=-sr. Presidente,
Srs. Seriidorcs, serei hfcve~ não precisarei da tolerância dos
15 minutos, Sr. Presidente, além do tempo regiment~l. Ouvimos, aqui, as colocações feitas pelo Senador Cid Sabói~ de
Carvalho, embora não seja minha intenÇão ~me repo-rtar a
esse assunto, só gostaria de dizer, em rebiçâo ao problema
tão bem explanado pelo Senador Cid Sabóí:i~de Carvalho,
que a CACEX e o PRO EX forani ô~ianiSmo§_ ªProVados pelo
Congresso Nacional.
__ _
_ _
E, agora, com o _projeto que1vem da Presidência da República, esses empréstimos serão m-elhor estudados e terão a
cc-responsabilidade do Senado Federal.
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Entendo, também -como disse aqui o Senador Moisés
Abrão - , que os empréstimos feitos a países da América
do Sul, com os quais o Brasil mantém negócios bilaterais,
também trazem embutidos os juros, que poderão ajudar na
Educação, na Saúde etc. Quando se faz importação, dentro
desses empréstimos, de bens de capital, de bens de consumo
duráveis e não-duráveis, tudo isso é intercâmbio comercial
e traz divisas para a Nação.
O Sr. Moisés Abrão- Permite-me um aparte, Senador
Ronaldo Aragão?
O SR. RONALDO ARAGÃO- Pois não, Senador Moisés
Abrão.
O Sr. Moisés Abrão- Nobre Senador, pedi o aparte
apenas para corroborar o pronunciamento de V. Ex~ Há momentos em que penso que o mundo político, por que não
dizer a imprensa brasileira, se tomou de loucura. Fez-se um
escândalo enorme com relação ao empréstimo que o Brasil
concederia ao Peru dizendo que era empréstimo de risco,
.como se o Brasil não representasse risco para o Primeiro
Mundo quando este nos empresta dinheiro. De repente, começo- a fazer uma reflexão: que Brasíl é esse, que se propõe
a querer participar do Mercosul? Tivemos aqui, na semana
passada, inclusive com a presença do Presidente da República,
a _cerimónia de abertura do Parlamento Amazónico. O Brasil
não está satisfeito em apenas participar do Mercosul, quer
mudar, inclusive, as suas regras, já que não permitem a sua
participação em outro mercado_-:-:- que ele possivelmente criafiã,- no Norte da América Latina. Alguns Parlarnentare_s condenaram o Brasil por causa desse empréstimo e sugeriram
que o mesmo também participasse de um possível mercado
ainazônico. Nessas ocasiões, todos são favoráveis, seja ao
Mercosul, seja _à criação de um fUturo mercado amazônico,
mas condenam quando o Brasil tenta fazer uma operação
de exportação de serviços com qualquer um desses países.
_ Que País é este? Que homens são esses que hoje carregam
em seus ombros a responsabilidade de gerir, direcionar os
destinos desse povo? O que quer o Congresso Nacional? O
que quer a imprensa brasileira? Que o Brasil, de repente,
se transforme em uma ilha e se isole do mundo, a fim de
res<?lver os seus problef9-as? Par~benizo V. Ex~ pela oportunidãde desse pronunciamento, dess~ a!erta que faz. Ou assumimos definitivamente o papel -de brasileiros, de homens,
-de pa1s e de nacionalidade e nos relacionamos coin a comunidade internacional, ou vamos, de uma vez por todas, afundar
esta Nação e o seu povo. Muito obrigado.
O SR. RONALDO ARAGÃO- Senador Moisés Abrão,
agradeço a V. Ex" esse aparte oportuno, quando volta a falar
sobre o Parlamento Latino-Americano e o comércio anrazônico.
·
Entendo que outros países já tentaram o isolamento e
hoje, no fim do século XX, perceberam que ninguém pode
viver ilhado, como disse muito bem V. Ex• E o Brasil jamais
poderá resolvÚ os seus problemas de ordem financeira, económica e social, se se tornar urna ilhã. -Aqui eu citaria o exemplo
da China, que hoje se abre para o mercado internacional,
porque não há outra saída, a não ser nesse convívio entre
as nações, na discussão de mercados livres, na troca, no intercâmbio comercial.
Não pode o Brasil retroceder a essa política de 1930,
ele tem que estar com o campo aberto. Sabemos das dificuldades no campo da educação e da saúde, mas não é com
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o isolamento que-se conseguirá resolVer tã."i~q>füblemas,

por~

que não temos poupança interna pã.ra déle sair.
Precisamos estar abertos para o mundo, com a mentalidade aberta. Não podemos ficar nesse isolamento que querem, porque senãocst~-País não tl!rá futuro O rri_iindo-mudou:
A

caiu o muro de Berlim, acabou a sociedade !)OciaHsta da União

Soviética, a China abriu-se, a Albânia teve que se integrar
ao mundo, e não seria o Brasil que voltaria para a política
de 1917 ou 1930.
Como expus nO iíiício- do riieu PrOnunciaffientg,~Ú
PRO EX e a CACEX fOram aproVados pelo CO-ngresso,_dcindo
uma dimensão maior para que o País S!;! inregr-ã-s-se :rto contêr_ciq

internacional, na troca do comércio entre as nações. Entretanto, há essa celeuma, essa discussão de qu_e o Brasil empresta
quantias que não sei preciS-ar. Mas o Brasil einpresta e_o_btém
o retorno, através de juros, da fabricaçãO de-be-ns duráveis,
que são embutidos nesses empréstimos, criando, assim, traóalho, empregos.
Era isso, Senador Moisés Abrão, q~e ..e.u queria dizer,
embora não tivesse a intenÇão de discutir propriãménte esse
problema, mas, _sim, discutir o assunto a que V. ~-x~_. muito
b!.!m, se referiu em seu aparte, que é o problema do mercado
amazónico. O Brasil quer a saída pelo Pacífico, prinCípafrriente
a partir da região Amazónica do País; Ci:l3ndo .o mercado
interno c o intercâmbio comerciaL
Amanhã, haverá no Estado de Rondônia essa reunião
entre o Brasil, Peru c Bolívia, para discussão do problema
da _saída pelo Pacífico, atrã.vés de Assis Brasil, nó -estaao do
Acre, para viabilizar o mercado amazõnico, a Região Norte
do País. A viabilização se dará através da saída pelo Pacífico,
libertando essa região das grandes dificuldades. O Brasil não
tem capacidade financeira para promover essa libertação imediatamente.
É preciso que haja a integração dos países andin~s. dos
países da Bacia Amazónica, pois só naquela região estãO quase
que 60% da população de todo o Território nacional. ~pr_eciso
que haja uma política diferenciada da que existe h_õje, uma
política aberta para o intercâmbio comercial. As dificuldades
criadas são tantas, que é preciso raça, vontade para ultrapassar
essas barreiras.
Anteriormente ocorreram reuniões em Lima e até em
Rondônia. Agora elas recomeçam com maior intenSidade.
Amanhã haverá reunião no Estado de Rondônia; onde estará
presente o MiniStro dos Trarisportes, Alberto Goldman, que
assinará convtnios e contratos para reCuperação da BR-364
-canal, que viabilizará o escoamento d~ p~odução de grãos
de Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amaz-ônia e parte do Mato
Grosso do Sul - , para exportação através dos por~os do
Pacífico.
Amanhã, repito, o Ministro AlbertO dOidman issinará
contratos para a recuperação da BR-364. Quei'O dizer que
não sei qual é a empreitcira que executará essa obra, que
para mim tanto faz ser brasileira ou não. O que é necessário
é que se_ execute essa obra, para que possamo-s VIabilizar o
escoamento da produção e acabar com o- xenufobismo que
existe hoje no Brasil.
É pre_ciso desenvolver este País, c desenvolvimento implica em melhores condições de vida, escola, saúde e melhor
salário. Tudo isso é verdade, todavia, enfim, -tUdo é verdade.
Mas o Brasil não atingirá esses objetivos 'se não se viahilizar, através do mercado, da troca comercial e da entrada
de recursos da poupança externa. Para tanto é preciso que
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o Brasil também se integre nesse comércio, nessa troca de
emPréstimos.
Sr. Presidente e Srs. Senadores 1 ass_omei à tribuna, na
tarde de hoje, para registrar nos-Anais desta Casa essa reunião
da saída para o Pacífico, a,tra.._.és da Região Amazónica, a
assinatura de conv~nios e contratos para a· recuperação da
BR-364. Inúmeras vezes chamamos a atenção dos responsáveis pelo Qepartamento Nacional de Estradas e Rodagens,
do Ministério dos Transportes, quanto _à situação da BR-364,
qUe se encontra hoje bast~nte difícil, intr_ansitável. Esse o
estado da espinha dorsal da Amazônia Ocidental, que é a
BR-364.
Se- 3.c}uela regiãO não tiver urna saída urgente, atravéS
do Pacífico, estaremos fadados a ver~ aqui nesta Casa e na
Câmara dos Deputados, os seus representantes exigindo, claniando que ·a Nação procure, através ·de recursos próprios,
viabilizar o mais rápido possível a Região Amazónica. Se.
tivermos a saída para o Pacífico, viabilizaremos aquela região
:ri1ais rápido do que estamos imaginando. Repito sempre que
a Região Amazónica não pfedsi de esmola, mas, sim de
ãjuâa para poder integrar-se ao desenvolvimento nacional.

O Sr. João Rocha - Permite-me V. Ex~ um aparte ?
OSR. RONALDO ARAGÃO-Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. João Rocha- As colocações que V. Ex~ está fazendo são muito importantes e têm uma profundidade muito
grande. V. Ex~ diz que a Amazónia não precisa de favor
e nem de esmola, mas de se integrar ao desenvolvimento
do País. V. Ex• colocou, com muita propriedade, que a Amazônia legal, a Amazónia Ocidental, representa mais de 60%
do Território Nacional. Quando V. Ex~ fala da importância
da BR-364, o País deve entender qti.c não é para a Região
Amazónica, mas para todo o País. Quando defendemos a
construção da Ferrovia Norte-Sul, é porque ternos um País
com 8,5 milhões de quilómetros quadrados e apenas 30 mil
quilómetros de ferrovia. E se formos fazer urna comparaçã-ocom os países do Primeiro Mundo encontraremos, nos Estados
Unidos e na Rússia, o desenvolvimento através da ferrovia.
E quando abrimos o nosso espaço para o Pacífico estamos
integrando a economia do País - os Estados do Tocantins,
do Pará e parte do Mato Grosso- para viabilizarmos a exportação de grãos para uma comunidade que, hoje, representa
25% da,população mundial. Estamos levando nosso produto
para a Asia. Então, V. Ex~ coloca com propriedade a importância de o Governo eleger prioridade!>, e prioridades do Governo devem ser a construção de ferrovias e a abertura da
BR-364, para chegarmos ao Pacífico. Penso que o Governo,
tendo reservas e disponibilidades, deve eleger prioridades.
Ontem, ouvi neste plenário Senadores questionando da razão
pela qual o Governo não aplicar esses 118 bilhões de dólares
no desenvolvimento do Nordeste, na viabilização da BR-364
e na Ferrovia Norte-Sul? Um país da dimensão continental
como o Brasil não pode flcar como está, hoje, com todo
o se:..t transporte terrestre através de rodovias. No meu conceito e também no do Primeiro Mundo, o transporte rodoviário é feito para trechos pequt:nos, de ramificações e de
ramais. Então, se temos reservas e dinheiro para aplicar, precisamos raciocinar no sentido de que temos que viabilizar recursos internos para gerar produção. Estou de acordo com V.
Ex~ quando defende a importância da BR-364, assim como
estou de acordo com aquele que defende a implantação da
Ferrovia Norte-Sul, um investimento muito barato, haja vista
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trazer um benefício muito graride. A Ferrovia Norte-Sul, com
e, dentro deles, existe uma política de uma região dificultando
o desenvolvimerito da -outra.
-a extensão de praticamente 1.200Km, não Irá despender mais
do que 2 bilhões de dólares para incrementar a produção
Recordo~me- eu ainda era criança- de quando Juscede uma região totalmente esquecida, e que tem que ser integralino Kubitschek quis interioríiar o desenvolvimento nacional,
da à produção do_ País, comO b_cm colocou V. Ex~ Então,
e ás forças interessadas na não safda da capital do litoral
a decisão do Govêmo, piiil.cípa"Iilú~nte desse financiamento
começaram um inovimento contra a criação de Brasfiia, contra
externo, tem que ser bem pensada e analisada, para saber
a construção da Belém~ Brasília, a chamada estrada das onças.
quais benefíCios ·geram para ·o País, levando esse dinheiro
Juscelino rcceb..:u um bombardeio constante da imprensa, de
determinados segmentos do Congresso Nacional, que o hostili~
para fora ou deixando-o aqui internamente para gerar e· circular riqueza. Eu gostaria de dizer a V. Ex•, qu~ é Psesidente
zaram. Atualmente, estamos vendo o desenvolvimento nacio~
da Comissão de Assuntos_ EconómicoS desta Casa; que muitos
nal vindo para o interior. V. Ex• falou muito bem sobre a
desses assuntos poderiam ser' levados para a Comissão, a fim
Ferrovia Norte-Sul, que ficou es.tagnada por culpa daqueles
de que pudessem ser estudados em maior profundidade e
que só acreditam no potencial de determinada região. Parece
qUe o Brasil do lado de lá só serve para oferecer matéria~prima.
se, r_ealmente, é importante para o Pais usar a sua reserva
e outros países. mas em detrimento da economia interna.
e a tram;formação desta ocorre no Brasil do lado de cá.
Não ouvi nenhuma reclamação contra os recursos do TeHoje, lamentavelmente, sentimos que nesses últimos 10 anos
mandamos praticamente 90 bilhões de dólares para fora do
souro Nacional que foram passados para o MERCOSUL.
País, tirando esse dinheiro da nossa econ-omia, do nosso povo
Não vi nenhum daqueles que se levantaram contra a integração
e dos mais humildes. Que benefíciOs troUXe para o País? Diz~se
e õ desenvolvimento da região amazônica defender, c9m a
que nosso País é difíCil, mas a economia externa está precimesma veemência, que Os recursos do Tesouro Nacional para
sando de tranqüilidade para investir aqui. Mas acredito que
a implantação do MERCOSUL eram indevidos.
este é um grande País, com um giande potencial de mercado.
Sou nordestino. conheço as suas dificuldades seculares.
A prova está aí! Dez anos sacrificando a economia interna,
Há projetas de irrigação que poderiam salvar o Nordeste,
empobrecendo cada vez mais o nosso povo, e mandamos para
como foi feito na Califórnia. Mas, infelizmente, há sempre
fora do Brasil praticamente a nossã. dívida externa, foram
aqueles qu_e se acham os donos deste Brasil e tentam amealhar
recurSos só para suas regiões. Acham que só elas podem desenquase 100 bilhões de dólares. Por isto, temos que raciocinar
võlver~se_.
muito para sabermos o que é príoritátio -e o que deV_émOs
fazer em benefício-do nosso País. A nossa relação exterior
Estamos assistindo a uma campanha- até internacional
-contra a saída para o Pacífico através da região amázônica,
é importante. não tenho nada contra ela, mas tem que haver
reCiprocidade.
alegando agressão à natureza, o que não existe. Esses que
assim o falam são aqueles que, quando ouvem falar que na
Temos que saber que benefícios traz para o País a transferegião amazónica há malária, lim"itarit-se a fazer ·os projetas
rência de recursos da nossa economia interna, da nossa reserva. Alguns dizem que se deixarmos nossa reserva cambial - a:qui e:ril Brasília e no Rio de Janeiro. Nunca foram lá para
ver a realidade amazónica, ri"UnC3 andaram nas charriadas liaqui no País, ele vai gerar urna inflaç~o imediatamente. Mas
nhas de projetes de integração e dos projetes de assentamento,
há momentos em que a inflação é mais benéfiCa do que mandar
dillheíro para fora. Vivemos uma alta inflação; eStamOs em- nunca lá estiveram para v_er a leishmaniose, a febre amarela,
a malária, mas são esses que querem ditar regras para o desen~
recessão e o povo está passando fome. O Japão está com
volvimento da Amazónia!
US$ 90 bilhões de reserva cambial; Taiwan, um país de 36
mil Km, está com US$ 80 bilhões de reserva cambiaL Como
O Sr. João Rocha- Permite V. Ex~ um aparte?
esses países têm uma reserva tão grande, o povo está bem.
O SR. RONALDO ARAGÃO- Mais uma vez ouço V.
Aí, ouço alardear que o Brasil está bem e pode negociar
Ex• com prazer.
sua dívida externa porque tem US$ 25 bilhões de reserva!
Ora, para que serve essa reserva? O que vamos fazer com
O Sr. João Rocha -V.- Ex~ novamente está expressando
uma reserva cambial de US$ 25 bilhões?_ O nosso. povo está
a realidade da Amazónia, quando menciona os lobbies iõtánã..:passando fome. Estamos inviabilizando atividades produtivas.
cionais. Lamentavelmente, brasileiros menos e-sclarecidos esSenador Ronaldo Aragão. O sistema financeiro nãõ-tem--di~
tão entrando nessa onda. Por qué? Pela riqueza da região
nheiro a longo prazo para vjabilizar a ativiC1"ade produtiva,
amãzõni:ca,_pela deffilição que a região tem nas áreas de agriaplicando somente recursos d_e repasses_, sejam os do Banco
cultura, mineral, pecuária. O lobby internacional, o lobby
Mundial, sejam os-do Ex.irnbank Americano ou do Eximbank
daqueles maus brasileiros tenta, com muita capacidade e com
do Japão. Atualmente. a atividade financi::infdo país só quer
a tolerância da imprensa, vender urna imagem totalmente
captar recursos porque ela sabe que tem um grande tomador,
distorcida da importância e do poder que a Amazónia tem
o Governo~ Então, hoje não-se vê essa política de juros altos
como celeiro das nossas reservas cambiais e como grande
e excessivos gerar benefícios para o País. Creio que V. Fx~
celeiro da produção nacional. V. Ex~ está tr.atan9o de assuntos
está muito certo quando fala que temos que abrir os mercados,
profundos_, sérios. Temos que mantê~los vivos na cabe_ça de
alargar os horizontes, integrar esses 60% _d~ _área_, territorial
cada cidadão brasiJ~irO. Para isso. precisamos do apoio de
ao sistema produtivo do País, porque através deles vamos
nossos colegas Parlamentares, inclusive no tocante a definir
criar empregos, gerar riqueza. V. Ex~ está_ correto quando
quando há muitas reservas indígenas. São os oligopólios, os
fala que devemos priorizar o País. Para issO~ Senador, temos
cartéis internacionais, que IiãO querem que exploremos os
que priorizar ·a Affiãi:ônia Legal e a Amazónia Ocidental.
nossos minérios, para não desequilibrar o merca-do mundial.
Muito obrigado a V. Ex• pelo aparte._
Saiba que V. Exa tem neste Senador tocantinense um aliado.
Vamos lutar para mostrar que a Amazônia é riCa, nâõ-precisa
O SR. RONALDO ARAGÃO- AgradeÇo o aparte subs·
de favores, não precisa de paternalismo, corno também não
tancioso de V. Ex•, Senador Joã.o_Rocha. Temos· Vãrios brasis
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precisam o Norte e Nordeste do nosso País. A Amazônia
precisa, sim, ~e seriedade, de governo que enfrente as prioridades,_ que s_ata das medidas paliativas e vá para a verdade.
Parabens mats uma vez, Senador Ronaldo Aragão, pelo grande pronunciamento que V. Ex~ está fazendo nesta Casa.

O SR. RONALDO ARAGÃO- Aoradé-çomalsuma vez
s:nador .. Sempre tenho dito neste Coniresso que a Amazôni~
?ao prec1sa de CS!Jlola, mas, sim, de ajuda. E vou repetir
tsso tantas vezes quantas forem necessárias.
Não é possfve[ cjue esta Nação tenha cidadãos coffi Siatus
tão diferenciados. O desenVOlvimento nacioOal ilão deve se~
privilégio_ de _determina?as_ regiões deste País. As desigualdad~s rcgwna1s neste Prus sao tamanhas. Não se pode admitir,
no fim do século XX, que uma região rica deSte P3íS -desenvolvida, através da importação de trabalho barato, ~través dematéria-prima, queira subjugar as demais.
Sr. Pr~side~tc, Srs. ~enadores. não podemos admitir que
a Amazóma_ Octdental_nao possa dar a sua contribuição para
o ~csenvolvimcnto naciOnal, através da saída para o Pacífico,
a_fim de ter acesso aos mercados que dela queiram comprar,
diante do. barateamento do frete para a exportação de- grãos
para o Onente. Sofremos com a perda de mais de 5.000 milhas
náuticas, além do não recebimento peh travessia do -Canal
do Panamá.
As dificuldades exisfem; mas iemos condiçãO de~viabitiiar
ess~ região. _!'rccls~mos iiHensificar r6uriiões como a que oco~
rera amanha, r:a ctdade de ·Porto Velho, em Rondônia, para
c~amar a atcnça? desta Nação sobre a necessidade de integraçao da Amazôma ao desenvolvimento do_País. Através da
exp_l?ração da sua ri_queza natural, vegetal, mineral,_ aquela_
regtao pode em mm to contribuir para·· diminuir a foffie o
analfabetismo e eliminar o··subdesenvõivimento das RegiÕes
Norte e Nordeste.
Como bem disse -o senador João RÕChá~ -~C-cessitam:~S-
estabelecer uma política de priorídade"S: Não há nação forte
e desenvolvida uniformemente senl um mercado interno bem
estruturado.
Tive oporturiidade, Si-. -Presidente, -Srs. Senadores, de
conhecer a Alemanha, um país pequeno, onde a distribuição
de renda é fantástica, o que o torna uma das maiores economias d? mundo, assi~ ~O~? o Japão. É in_admissível que
~~ pais ~?m 8.500~000 km concentre sua nqueza em uma
u~1ca regmo, enquanto a outra parte vive numa dependência
n:1seráv~l, como a implorar humildemente, agachando-se, pe- _
dmdo migalhas para a sua Sobrevivência.
Po_rtanto; Sr. Presidente, quero hoje registrar a reunião
que vai ocorrer amanhã em Rondônia, na ddade de Porto
Velh~. com o objetivo de dísc.utir a viabÜiza"ção -da saída para
o Pa~fico, como também a assmatura da conservação e reconstruçao de alguns trechos da BR-36~, pelo Ministro dos Transportes. Deputado Alberto Goldman.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.

Concedo

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguin·
te discurso. Serri-revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Ouvi com atenção o discurso dos companheiros da Região
Amazónica, -porque_se trata de uma realidade. O Brasil, boje,
tem 50 milhões de pcssoas_sem renda nem para a alimentação
necessária à sobrevivência. Antes, essaS pessoas viviam no
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campo, eram os pobres do campo, e os coronéis utilizavam
essa massa como pau para toâa obra. Hoje. essa miséria e·
essa pobreza se espalham por todo o Brasil, principalmente
em volta das grandes cidades.
O problema da pobreza está relacionado a vários fatores.
prfncipalmente à excessiva conceritração de renda na mão
de uma minoria, de uma elite que, infelizmente, fica, a cada
di~, ~ais rica, em detrimento de uma massa gigantesca, 50
rniihoes de pessoas - um país do tamanho do México que, a cada dia, fica mais pobre.
-- -Não estou pregando que os ricos devam ser eliminados,
absolutamente. Mas sou de opinião de que a riqueza deverá
ser melhor distribuída, porque essa elevada concentração do
estoque de riqueza gera concentração do fluxo _da renda e
do poder económico e político. E isso, Sr. Presidente e Srs.
sc:nadores, cria· um ciclo vicioso:-os pobres, por serem pobres,
nao tém renda para manter os seus filhos em um sistema
educacional que lhes pennita a ascensão social e económica
'
por isso, os seus filhos serão os pobres do futuro.
_ Muitos eco~omistas dizem que a distribuição de riqueza
nao deve ser feita apenas através do padrão monetário ou
dos_ bens materiais, mas que deve haver a distribuição do
capital humano, que as pessoas mais simples chamam de educação. Deverá haver uma distribuição de riqueza afraVés da
educação, porque se os filhos dos pobres receberem uma educa~~o con_digna terão. no futuro, oportunidade de galgar na
escala socml e económica é de não serem os pobres do futuro.
Portanto, é preciso analisar as estatísticas deste País. Temos milhões de crianças que precisam trabalhar, principalmente na área rural. Se V. Ex•s estudarem cuidadosamente
as pesquisas da Fundação IBGE verificarão que, atualmente,
no Brasil cerca de 30% das crianças de famílias com renda
famifiar de até um quarto do salário mínimo - e não são
po-ucas, porque temós milhOeS de ;'zeros económicos" -com
idade entre 10 e__ l4 anos, trabalham.
Essas crianças com idade entre 10 e 14 anos trabalham.
Vejo, lá no me:u Nordeste, na reoião da cana-de-açúcar a
criança tendo que auxiliar o pai, debaixo de um sol incfeme~te
e levando uma enxada que mal consegue levantar. Essa mesma
pesquisa do IBGE mostra ainda que, nas faml1ias com esse
nível de renda. 50% do contingente de crianças de 15 a 17
anos trabalham em jornadas que superam 40 horas semanais.
Dessas crianças, Srs. Senadores. 70% trabalham sem carteira
assinada e percebem remunerações iguais ou inferiores a um
salário mínimo.
--Das crianças de 10 a 14 anos, provenientes de famí1ias
cuja renda familiar situa-se num patamar até um ierço do
salário mínimo - e não são poucas, são milhões - 15%
contribuem com mais de 30% da renda familiar, ganham uma parcela substancial da renda familiar e a família não pode
dispensar o seu trabalho.
Imaginem, p9rtanto, o dilema.de um pai que necessita
pdr um filho no trabalho porque precisa da sua remuneração
para sustentar a famHia ... Verão os senhores que coisa terrível
está grassando num país maravilhoso como o Brasil!
O resultado desse quadro desumano traduz-se nas po~cas
horas destinadas_ à escola, nas elevadas taxas de repetência
e na grande, giga~tesca evas~o escolar.
O Sr. Moisés Abrão - Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA- Pois não, nobre Senador.
O §r. Moisés Abrão - Nobre Senador Ney Suassuna,
sinto muito que esteja aparteando, hoje, um Senador que
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praticamente, se despede da Casa. Há quatro anos e meio,
convivo com mcus_Pares. Muitas da.s vezes, não estava aqui
no plenário, mas ouvia de meu gabinete os seus dis.cursos.
Abordam-se~ nesta Casa, -muitos assuntos sérios cjlie ·afligem
a nossa gente e que infelicitam o nosso País. Mas, sou testemunha, nesse período em que estou na Casa, que, além do Sena-

dor João Cãlmon e de um çompanheiro do__ meu Estado que
por aqui passou durante dois anos e meio. V. Ex~ também
tratou, com muita propriedade, o assunto que agora discorre:
a infância e a educação. Se eu_n_ã_Q cónhecesse V. Ex~ há
algum tempo, nesse período cm que assumiu a cadeira de
Senador- em substituição a um nobre companheiro seu que
se afastou temporariamente ~ e se hoje eu o visse nesSa
tribuna, diria, pela gravata de V. Ex•: "Até que enfim o PT
assumiu com responsabilidade assunto de tal importância.''
Apesar de estar no âmago do_s problemas brasileiros, esse
é um assunto que não interessa_ à: imprensa, é uri1 assunto
que, eleitoralmente, poucos dividendos traz ao_ político. V.
Ex'i não assumiu a .cadeira nes.ta Casa com _o intuito de sati~fa
zer um interesse pessoal. Em todos o·s discursos, V. Exa mostra
que se preocupa com a educação, o probtema mais sério deste
País. E fácil falarmos de inflação, de atraso, de fome, de
desemprego e não cnns·eguirmos descobrir soluções. Muitos
países pobres da América Latina __~ nós -vivemos no país de
maior potencial- já resolveram seus problemas, não o problema educacional~ mas o econôn:tico, o problema do desemprego. Mas todos eles estão descobrindo a questão principal:
a formação do seu povo. O Brasil, no momento cm que perceber que essa infância pode receber o que V. Ex~- com muita
propriedade colocou: um pouco da distribuição da renda
-não da renda financeira----:, mas da oportunidade de buscar
uma qualificação e com ela s_ervir ao seu País, com certeza
teremos a maioria dos nossos problemas res_olyidos. Não viajei
tanto quanto V. Ex•. mas em minhas andanças pelo mundo,
tenho conhecido muitos países c muitos povos. Confesso _a
V. Ex• que, quando viajo por um país com mais tempo de
vida do que o Brasil e vejo a qualidade de vida e as conquistas
do seu povo, reflito sobre a potencialidade_ d_aquele país e
lembro-me do nosso Brasil. Confesso a V. Ex~ que me sinto
envergonhado. É difícil no ml.l.n.do _ym país da dimensão do
nosso, com a nossa população, com o nosso território e -o
nosso clima, com doze meses por ano para produzir e para
viver, enco_ntrar-se nessas condições. Só busco uma explicação: se assim vivemos, é pórque não estamos atentando para
esse fato que V. Exa alerta a Nação, o mundo político e os
governantes: ou damos educação ao noss-o povo--ou vamos
relegar o País, não a fazer parte do Terceiro ou Quarto Mundo,
mas a ser um país miseráVel e condenado pela sua história
e pelo seu futuro. Muito obrigado.
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clientelista hoje existentes e cujo ónus tem sido tão desastroso
para o Brasil, e a eficácia praticamente nula (LBA, de triste
lembrança em muitos momentos; cestâs básicas, sobre que,
de_quando em quando. explodem escândalos; tíquetes do leite,
que figuram em vários inquéritos -em circulação no País, porque políticos desonestos os utilizaram, ainda na última campa~
n_ha, para comprar votos). Enfim, pennitirfa a extirição desses
programas, que são indiretos e trazem tantos problemas.
29- permite minorar o problema da pobreza no pres-ente.
ao mesmo tempo que investe n_o futuro, através do engajamc:;:pto real d_as crianças e dos adolescentes no processo educacional, erradicando o analfabetismo e capacitando a mão-deobra futura.
3o- atinge diretamente o público-alvo, ou seja, as_crianças que precisam de escolaridade, eliminando a intermediação
dos não-pobres, que, a exemplo dos industriais da seca e
-dOs que manipulam grandes masSas - até _com_ a merenda
escolar- , enriquecem rapidamente, tirando dos miseráveis
a parcela, que deveria_ser _cada vez maior, de investimento.
4o - retira c.rianças do mercado de_ trabalho e das__rua_s,
que hoje -e-stãO -povoadas por toda uma legião de infelizes
que serão, com certeza, a futura marginalidade se, com seriedade, não dermos uma solu_ção, criando_ condições para a
---reâUção da violência e, ainda, elevando o salário real da mão-__
de-obra adulta, porque servirá de incentivo à economia for~
mal.
No que tange aos custos de implementação dess_e projeto
que apresento a seguir, às fontes de financiamento, segundo
o Profe.ssor José. Márcio Camargo, eles já_ existem, pCYis é
gasto, atualmente, um montante de 5% do Produtp Jntern9
Bruto,_só que com eficácia questionável e, através desse projeto, a eficácia seria muifo mais efetiva.Que projeto, então, estou prOpondo ao Sr. Presidente
e aos Senadores desta Casa? O projeto que éria a rerida mínima
na_educação e dá outras providências. E reza o s_eguinte:
"O CONGRESSO NACIONAL decreta:
ArL 1' Crianças entre 7 (sete) e 17 (dezessete)
anos, matriculadas em escolas públicas Qe primeiro e
segundo graus ---: e vejam,_ ef!l ~~colas públicas - ,
provenientes de lares cuja renda familiar seja inferior
a 3 (três) sa_lários mínimosfai'ão jus a um salário mínimo
escolar equivalente a trinta por cento do salário mínimo
vigente no País.
- Parágrafo único. Os cheques de pagamento dosalário _mínimo - na educação - serão individuais e
.os pais ou responsáveis, com mais de uma criança matriculada, na faixa etária estabelecida no ca19ut deste artigo, r~ceberão um cheque relativo a cada filho, até o
máximo de 4 (quatro) ...

O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado, nobre Senador, sensibilizado com suas palavras, recebo-as com muita
E por quê? Porque precisamos também itlcentivãi' o planejamento familiar.
satisfação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o resultado desse quadro
" ___ e deles darão recibo à escola para controle do
humano traduz-se, nessas poucas horas, na alta repetência
programa.
,
e na evasão escolar.
Art. 2~ - Para efeito dos benefícios desta Lei,
Segundo o excelente estudo do Dr. José Márcio C~margo,
as famniaS deverão se regístrar, a qualquer tempo, nas
publicado pela Folha de S. Paulo, sob o título "Os Miseráveis",-es.Colãs onde têm seus filhos matriculados, mediante
cuja idéia estou aqui subscrevendo na forma de projeto de
apresentação da carteira de trabalho.
lei apresentado à Casa mais alta da República, a criãÇâO- da
§ 19 Para o recebimento do cheque bastará a aprerenda mínima na educação, com certeza, trará vantagens que
sentação da carteira de _trabalho dos pais ou responpor si só _justifiCanl-aiilplamente a relação c:usto/beriefício,
sáVeis, que terá valor legal para comprovaçãO da reilda
ou seja: 19 - permite a extinção dos -programas de estilo
familiar.

Maio de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NÁCIONAL (Séção II)

Sexta-feira 14

4401

do-Se, sàbretudõ, rla refle~Xao dO- economiSta Jos-é Márcio Ca~
mãrgo; dO Río de Janeiio, co-m -o quaftenho mantido diálOgo
desde 1991, quando nesta Casa apresentei o projeto que insti·
tui no Brasil o_ ~rograma d~ Çiarantia de Renda Mínima.
Foí num f:ncontro, naquele ano de 1991, entre economistas
Tereül6S--u-Iliá -media mínima, que cteverá ser estipUlada
simpatizantes do Partido dos Trabalhadores, aliás, realizado
pelo Ministério da Educação.
em Belo Horizonte, que discutimos bastante esse assunto.
•' Art. 3" Os. pagamentos do salário mínimo escolar
Trata-se de uma variante do Progra!Ua de_ Garantia d~ Renda
serão feitos pela própria escola até o 10'' "(décimo) dia
Míniina. 0-p:Cojcúo qt.ie aqui apresentei, aprovado pelo Senado
do mês subseqüentc.
Federal, diz que todo cidadão, com 25 anos ou mã!s. cujaArt. 4" O Programa de Salário Mínimo Escolar
renda não atingisse 45 mil cruzeiros-, ent abril de 1991, corri·
será custeado mediante dotação orçamentária especfgidos monetarianiente daí para a frente, o que signmcariafica, a ser consignada no Orçamento Geral da União
em torno de 5 milhões de cruzeiros em maio de 1993, paSSaria
a partir do exercício financeiro de 1995."
a ter o direito a receber um complemento de renda na forma
Tem que haver um planejamento. Tem que hawr
do Imposto de Renda ~egati_~q_, que seria de 30 até 50%
uma programação.
da diferença entre aquele patamar de 5 milhões e a própria
"Parágrafo único~ A partir de 1994,--os proj_etos
renda da pessoa. Então alguém que recebesse, por estar dew
de Jel relativos a planos plurianuais e a diretriz_es orça~
sempregado, inabilitado, sem nenhuma fonte de renda, zero
mentárias deverão especificar õs -CanCelamentos e as
de renda naquele mês, teria direito, seja homem, seja mulher,
transferências de despesas, assim como as demais mediw
a receber 30%, no caso, 1 milhão e meio de cruzeiros por
das necessárias à execução do Programa."
mês. Se fosse 50%, seriam 2 milhões e meio de cruzeiros.
A única condição seria o homem ou a mulher receberem
Ou seja, esses programas que julgo de- c_a-rá_ter: duvi_doso _ menos do que 5 milhões. Seria o outro lado da medalha do
passarão a ser extintos em prol desse que, reã.lmente, trará
imposto de renda positivo. Aqueles que ganham 100 milhÇ>es _
benefícios reais.__
d_e cruzeiros recolhem 25% da S!la reilda; os que ganham
25 milhões de cruzeiros recolhem 15% da sua renda; e os
Art. 5<? Os recursos para o ·custeio do programa
que ganham abaixo de 19 milhões de cruzeiros estão isentos
advirão de dotações --orçarrrentárias, de eontribuiçôes
de pagar imposto sobre a renda. E aqueles que ganhassem
espontâneas de organizações nãqwgoVernamentais -e de
menos de 5 milhões teriam direito a receber um complemento
pessoas físicas e jurídicas.de renda. José Márcio Camargo se preocupou em S:ugetír
Art. 6" As pessoas físicas e jurídícas __qUe contri·
urna alternativa avaliando que seria importante iniciar a garanbuírem financeiramcnt e para este Programa poderão
tia de sobrevivência de rendimento aos mais jovens ·neste
deduzir integralmente suas contribuições do _Imposto
País, como se as pessoas mais velhas quase não tivessem mais
de Renda.
esperanças. Então,_ ponderou ele, devería_mos começar pelos
Parágrafo único. No caso de pessoa física, a dedução
mais jovens, pelas crianças~ No último 27 de abril, Senador
se fará na renda bruta. No caso de pessoa jurídica, a dedução
Ney Suassuna, no IPEA, sob a coordenação da Sr" Anna
será feita para fins dê cálculo do lucro real.
Maria Peliano, realizou-se o primeiro seminário preparatório
para estudar a operacionalidade do Programa de Garantia
Art. 7~ -A implantação do Programa de Salário
de Renda Mínima, aprovado pelo Senado e hoje em trami~
Mínimo Escolar obedecerá o seguinte cion-ograMa:
tação na Câmara dos Deputados na Comissão de Finanças
I - em 1995, atendimento às crianç-aS matriculadas
e-Tributação. Esse projeto recebeu parecer favorável do De~
-nas capitais dos Estados c Territórios;
putado Germano Rigotto. do PMDB do Rio Grande do Sul,
II - em 1996, atendimento às_ crianças matricu~
na forma do texto aprovado pelo Senado, que recebeu inúme!adas nas capitais e nas Cidades de porte médio, na
ras sugestões e modificações. Nesse seminário do IPEA esteve
forma conceituai estabelecida pelo Instituto Brasileiro
presente, entre outros economistas e especialistas n'o assunto,
de Geografia e Estatística;
--- o economista José Márcio Camargo, autor do artigo ''Os Mise·
III- em 1997, o atendimento deverá cobrir todos
ráveis", publicado na Folha de S.Paulo, citado por V. EX"
os municípios brasileiros.
Tenho dialogado bastante com ele a respeito e, em nossa
Art. 89• O Poder Executivo proceder~ à regula~
última conversa, disse-me que gostaria que fosse instituído
mentação desta Lei em 120 (cento e vinte)_dias.
no
Brasil o Programa de Garantia de Renda Mínima. Nos
Art. 9'!. Esta Lei entra em vigor na d_~ta de sua
últimos dias, surgiu uma outra proposta do economista Luís
publicação.
Guilherme Shimura de Oliveira -=·muito discutida na ]itera·
Art. 10. Revogamwse todas as dispos-ições em conw
tura econômica e hoje muito debatida na Europa, nos Estados
trá rio.
Unidos-, que é a instituíção de uma renda básica universal,
ou seja, todo cidadão adulto com mais de 25 anos, I!_ão.impor·
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Ney Suassuna, V.
tando o seu nível de renda, passaria a receber 20 dólares
Ex~ me permite um aparte?
americanos mensais, algo em torno "de 700 a 800 mil cruzeiros
O SR.. NEY SUASSUNA- Concedo o aparte a V. Ex•
mensais hoje, Seria como um direito de cidadania. Por que
O Sr. Eduardo Suplicy- Quero cumprimenú.r "\1. Ex~,
essa proposta? _Que vantagens, eventualmente, isso traria?
Senador Ney Suassuna, por estar hoje apresentando um pro·
Essa proposta implicaria em não se ter problemas adminisjeto de lei que institui o programa de salário mínir~10 para
trativos, do ponto de vista de se controlar qual a renda da
aquelas crianças, meninos, meninas e adolescentes, de cinco
pessoa, dada a dificuldade de controle da declaração de renda
a dezcssete anos, que freqüentam as escolas públicas, baseandas pessoas, daqueles que estão no mercado informal, dos
§ 29 As escof:is públicas farão a entieg3.-dos Che.qUes
após exames das folhas de freqüência que comf}rovein
a assiduidade e os_ boletins de rendimento escolar."
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ambulantes, e assim por diante. Pois bem, o seminário do
IPEA examinou essa proposta. Estaria marcado para dia 17
próximo, pela Ministra Yeda Crusius, um "i10Vó simpósio para
examinar essas diversas alternativas. Gostàiia, Senador Ney
Suassuna, ao cumprimentá-lo por esta proposta, de dizer que
me disponho, juntamente com a assessoria do meu-gabiiiete,
juntamente com essa equipe do IPEA que está examinando
o assunto a participar" desse seminário. Sugiro, ainda, que
V. Ex~ encaminhe cópia desse projeto para a coordenadora
do IPEA, S~ Anna Maria Peliano, porque ali se está estudando, por determinação da ex-Ministra Yeda. Crusíus, a ·operacionalidade de um programa de garantia de renda mínima
no Brasil; seja aquele aprovado pelo Senado, seja alguma
coisa próxima, seja, porlafito, a: idéia Que V. Ex~ agora consubstancia na forma de projeto de lei. Muito obriga_do.
O SR. NEY SUASSUNA - Os parabéns não são para
mim, Sr. Senador Eduard_o Suplicy, mas, sim, se COnSeguirmos
fazer justiça a uma população que tem Urna elite que, lamentavelmente, não se preocupa tanto quanto deveria com o futuro
do País.
Há poucos minutos, um Senador disse que eu parecia
um Senador do PT. Sei que sou, por muitas vezes, beneficiado,
por ter nascido numa elite que, lamentavelmente, neste País,
é uma elite racial porque, infelizmente, os mestiços ilão têm
a mesma sorte que temos, nós os mais brancos. Não deveria
existir isso no País, mas existe. Pertenço a uma elite intelectual
porque consegui fazer um curso superior e some_nte __l% da
nossa população consegue alcançar esse patamar; pertenço
a urna elite econômica porque ganho mais do que 35 milhões
de cruzeiros e só 5% da população recebe esse salário.
E recebemos tudo isso de quem?
Rebemos tudo isso do povo brasileiro e por esse motivo
temos a obrigação de retribuir a ele as condições necessárias
para que possa competir. É desse modo que enxergo, que
vejo a nossa sociedade. Temos essa obrigação _porque se não
fizermos isso vamos cair no problema previsto no relatório
da Escola Superior de Guerra -da qual pertenço e pertenci,
como muito o_rgulho - , que no ano 2.012 ou 2.013, vamos
ter as 400 mil crianças de bQje transformadas em marginais,
superando, inclusive, em número e em poder de fogo as forças
policiais nas grandes Cidades brasileiras.
Se não tomarmos cuidado este País to;rnar~se-;i in-viáVel,
e só se soergue um país, só se alavanca e se dá o take-off
em busca do desenvolvimento se a Eduç_ação for levada a
sério e se 7 milhões de crianças que hoje percorrem as ruas
assaltando, fazendo arrastões, cheirando cola, fazendo a escola de marginalidade para o futuro, forem retitadas das rUas,
educadas e imbuídas da cidadania.
Por jsso penso que aqui não estou combatendo a elite
a qual pertenço, lamentavelmente, porque queria que a essa
elite pertencesse todo o povo brasileiro. Estou cumprindo
a minha obrigação, a do Senado da República ou a de qualquer
pessoa consciente deste País no sentido çle tentar- soerguer
as classes menos favorecidos para que possamos, unidos, homogeneizados, com_ uma classe média maio_r, sermos toda
uma legião que haverá de levar este País a _ser respeitado
pelos demais países do mundo. Temos tCrrit6tio; temos popu-lação, temos recuisos naturais, só_ nos falta a Ed_IJcação para
exponenciar todos esses recursos e _nos transformarmos em
potência, em País de primeiro mundo.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, encerro meu
pronunciamento apresentando este projeto ao Senado. Acres~
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cento que seguirei o conselho do Senador Suplicy e enviarei
cópia deste projeto ·ao IPEA pedindo, humildemente, como
nordestino sofrido, como pessoa consciente da responsabilidade daqueles que chegam a esta Casa ou dos que têm um
pouco mais de sorte e são conside,rados, não na medida escravocrata ou elitista; quanl:!o digo que somos elite, é porque
tivemos a sorte, talvez, de nascer em famílias mais abastadas,
com a oportunidade de cursar faculdades, enquanto con<~e
namos os pobres a não poderem colocar os filhos na escola,
tornando-os os pobres de amanhã.
Por um projeto como esse -Se levado a sério; se aprovado nesta Casa, sancionado pela Presidência da República
e transformado em realidade - haveremos de alavancar a
nossa infância, dando oportunidades iguaiS, e levando este
País ao seu objetivo maior: ocupar o espaço ·de florão entre
os países do nosso mundo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Lembro aos
Srs. Senadores que realizaremos, hoje, uma sessão extraor·
dinária do Senado Federal; sessão conjunta do Congresso
Nacional às 19h; e, ainda, neste plenário do Senado Federal,
o encerramento solene da V Assembléia Ordinária do l:"arlamento Amazónico.
Concedo a palavra ao último orador inscrito, _Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguin'
te discurso. Sem revisão do orador_.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, quero fazer uma apreciação complementar sobre
a presença do Sr. Ministro Eliseu Resende nesta Casa, na
tarde de ontem, quando procurou explicar, em especial, a
forma segundo a qual tramitava, no âmbito do Comitê de
Fínãnciamento às Exportações, o empréstimO ao Peru, para
financiar um projeto de irrigação.
O Sr. Ministro Eliseu Resende explicou, respondendo
a minha questão, que antes de sua viagem aos Estados Unidos
não havia tomado conhecimento do que se estava passando
no Comitê de Financiamento às Exportações. Disse ele, em
resposta a mim:
"V. Ex• diz se não seria natural que eu tiv'esse
conversado sobre o assunto com o Ministro José Eduardo de Andrade VieTia e ·com ó meu Secretário EXecu-tivo Wando Borges. Não conversei. Aliás, o Ministro
também se lamentou comigo pelo fato de, no meu retorno dos Estados Unidos, quando o assunto se levantou
na "irnprertsa, ele não ter tido também nenhum tempo
para um contato comigo, a fim de tecermos considerações sobre o assunto. A primeira vez que conversei
com os Ministros José Eduardo Vieira de Andrade
e Ferriando Henrique Cardoso, os ttês ministros envolvidos nessa decisão, foi depois que cheguei dos Estados
Unidos, quando o assunto já estava com toda ênfase
e tumulto na imprensa."
Ora, o ministro não havia apresentado anterionllente o
voto do Sr. Secretário Executivo do Ministério da Fazenda
e Presidente do Coinitê de Financiamento às- Exportações,
Wando Pereira Borges, dentre os documentos enviados ao
~enado. Foi graças à insistência do Senador Mário Covas
que o ministro encaminhou, ontem, no meio da sessão, o
voto do Sr. Wando Pereira. Borges, bem como o Ofício de
n9 354 e semelhantes, a cada um dos membros do Comité
de Financiamento às Exportações.
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Ora, é eXal:amente -esse voto -que, segundo informa a
Folha de S- Paulo teria sido preparo do pela Sr• Maria da Glória,
funcionária do Banco Çentral c esposa de diretor da Norberto
Odebrecht.
Esse parecer, Sr. Presidente, nas suas conclusões._ diz
o seguinte:
''Todas as condicionantes do crédito podem ser
colocadas no próprio contrato que vier a ser firmado
por aquele Governo peruano com o Banco do Brasil,
evitando-se a negociação direta, inoportuna, nesse momento em que também estamos negociando dívida e
que pode resultar em concessionalidades maiores do
que estamos em condições de oferecer. Urna carta de resposta do Ministro Eliseu Resende
ao Ministro do Governo do Peru podCria ser o documento de ratificação dos compromissos bilaterais de
preferência de pagamentos versus conce ssionalidades.
Por essas razões, proponho a aprovaçãO da proposta original apresentada pelo Banco do Brasil, com
as seguintes condições para os desembolsos da operação."
· ·· ·
E aí segue.
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Secretário
Executivo teria dito, ent~_o, que poderia uma carta de resposta
do Ministro Eliseu Resende ao Ministro do Governo do Peru
ser o documento de ratificação dos compromissos bilaterais
de preferência de pagamentos versus concessionalidades sem
haver consultado o Ministro Eliseu ReSende?_
Sinceramente, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, quero dizer
que eu estranharia muito um comportamento como esse do
Secretário Wando Borges. Se assim Ocorreu, então a responsabilidade por uma ação tão importante, em nome do Ministro,
sem consultá-lo, é algo que deve ser considerado_ pelo MinistrO
da Fazenda, em relação ao procedimento de seu Secretário
Exe_cutivo.
· Sr. Presidente, Srs. Selladores, o Presidente da Comissão
de Relações Exteriores~ Semidor Alfredo Campos·, prestou
esclarecimentos hOje sobre a notícia publicada_ no jornal- O
Estado de S. Paulo, segundo a qual estaria a Norberto Ode~
brecht oferecendo uma forl!la de locomoção e _infra-estrutura
necessária, a Seriaâorcs da Comissão de Relações ExteriOres
e da Cómissão de Assuntos Económicos para visitarem, na
Argentina, as obras do empreendimento que aquela empresa
estaria ali realizando.
Explicou o Senador Alfredo Campos que iSSo tudo deco;reu da denúncia da ABDIB, segundo a qual as empresas brasi~
leiras de máquinas e equipamentos e~tari"am impedidas de
participar da licitação, tanto da obra na Argentina quanto,
depois, da construção da Usina de Miranda, que está por
ser gerenciada pela CEMIG.
_
_
O pOnto que gostada de ressaltar e transmitir, com-sii:J.ceridade, ao Senador Alfredo Campos é que, diante do rigor
com: que o Senado Federal, ontem, pediu explicações ao Ministro sobre o pagamento de sua diária nos -Estados Unidos,
perguntando-lhe se porventura não teria sido a Norberto Ode- _
brecht_quem efetivou o pagãmento, avalio que não seria adequado que um grupo de Senadores fosse à Argentina às _custas
da Norberto Odebrecht. É claro que o Senado Federal saberá ...

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --,- Senador
Eduardo Suplicy. corno se aproxima o término da sessão,
após a qual haverá sessão extraordinária, proponho a sua
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prorrogação por cinco i::itinutos, para que V. Ex" ultime seu
discurso.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovada.
v.·Exa disporá -de mais cinco minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY __:_Agradeço a V. Ex•, Sr.
Presidente. Avali_o que certamente o Senado encontrará a
forma adequada, seja através dos Senadores.ou da Instituição.
D,ia9-tc da nova regulamentação proposta pelo Presidente da
República, segundo a qual o Senado Federal apreciará os
projetas de financiamertto do Proex, seria inadequado- esse
é o meu entendimento- se examinarmos cada obra a convite
da _empresa que a executa e que pagaria nossas despesas.
O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço V. Ex•
-O Sr. Ney Suassuna - Senador Eduardo Suplicy, eu
pediria a V. Ex~ que, por amor ao Brasil, desse esse fato
por encerrado,., porque é_ muita e_rnoção, e paralisa a ação
do Gov~r_no~ Cada vez __que o Brasil pá~a._o dólar dispara.
Quem ganha com isso é uma elite que vive manipulando valores. Necessitamos de paz, tranqüilidade, para que o Governo
possa trabalhar. Lamentavelmente, não temos conseguido isso. No meu entendimento, as declarações do Ministro Eliseu
R~~ende,_ 9ntem, foram transpareqtes,_ convincentes e comprova~a~. Por iSso,_ faço e~~e_ apelo _a V. Ex~ Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY-Sinceramente quero dizer
que ainda tenho dúvidas. Por exemplo,_ quando o Ministro
disse que o seu amigO de infância, da cidade de Oliveira,
o seu afilhado de casamento esteve_ com S. Ex.~ por três dias~
e nada _foi mencionado sobre os assuntos de interesse da empresa, da qual ele é o diretor, imagino que aquele diretor,
o Sr. Rúbio, estava de férias. Será que realmente isso ocorrera? Será que _estando ao lado do Ministro da Fazenda, por
três dias, em nenhum momento_ rn,encionou as questões _de_
interesse da empresa? Sinceramente fiquei com dúvida.
__ E agora tenho _d~vida sobre ess& outra questão que surge,
porque mostra que há uma forma muito sofisticada dessas
empresas estarem procurando influenciar tanto o Executivo
quanto o Legislativo. Por isso mesmo te_nho o cuidado de
opinar, no senti~9 de.que não se aceite que a empresa arque
com o custeio da viagem à Argentina.
-0 Sr. Moisé~ Abrão- Permite-,me V. Ex~ um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Com prazer.
O Sr. MoiSéSAbrão- Nobre Senador EduardO_ Suplicy_,
V. Ex~ tem sido muito zeloso, n_o _que diz respeito a todoS
oS problem-as rdàtivos ao poder público. Não estou autorizado
e não tenho nenhuma procuração para falar em nome do
Senador Alfredo Campos. Hoje, tive a oportunidade de ler
uma matéria no jÓrnal O Estado de S. Paulo, cuja manchete
dizia: "Odebrech~ Patrocina V1agem de Senadores à Argentina". Não faço parte da comitiva, não recebi nenhum convite,
mas tive a curioS~dade, antes de fazer qualquer comentário
re_lati:v.o à matérià, de me informar sobre o assunto. Houve
realmente um convite oficial do Governo argentino, de embaixa_da_a_e.mbaixada, para que alguns Senadores pudessem visitar
aqUele pafs e vedficar, in loco, as obras que ora estão sendo
realizadas com financiamento por parte do Brasil, ou seja,
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alao semelhante ao escã..nclalo do Peru; um empréstimo apro-

v:do ao Governo argentino para qUe lá fizessem uma· barragem. Pessoalmente, vi o convite ofiCial feito, através da. E~
baixada brasileira, a alguns Senadores para que fossem venftcar- já que havia algumas denúncias -de que não havia
a contrapartida do Governo argentino. Pois bem, a data dess_e
convite é bastante_anterior ao episódio Peru. Talvez, aproveitando essa oportunidade, O Estado de S. Paulo, nessa camp~
nha insidiosa relativa ao Ministro Eliseu Resende, tenha considerado oportuno divulgar _uma matéria_ que---põderià. .ter sido
publicada há mais de n:inta dia~ - j_~ que ()_ -~çnv1te fo~a
feito há mais de trinta dJas. Está se cnando no Poder Legtslativo um patrulhamento inconCebível. Em pouco ~empo, assomaremos à tribuna para dizer que aqui, nesta Casa, não pode
sentar um empresário·; vamos baixar leis que proíbam o parlamentar de sentar-se cm um restaurante com empresários
e vamos, também, proibir parlamentares de cumprimentar
empresários. Está se criando _um ambiente ne~te País em que
os políticos são todos corruptos e os empresános corruptores.
É difícil entender que tipO de sociedade é essa que se quer
criar. V. Ex\ a quem respeito e admiro muito, pela forma
permanente com que .fiscaliza .as. coisas do Estado, levan~~
divagações que talvez nem o Mmtstro e nem esse empr~sâno
que não conheço_- conSigam responder" sobre o que
fizeram durante três dias num h,otel, em Nova Iorque, sem
tratar de determinado assunto. Posso até me septir amedrontado de encontrar uma pessoa, ou um empresário, nos CQr:_redores desta Casa, cumprimentá-lo, trocar algumas idéias, porque haverão de m_e argüir sobre o que eu d~ve_ria es~ar conversando. Senador, V. Ex~ t~m prestado muttos semços ~este
Pafs e tem sido motiVO de orgulho ao Congresso NaciOnal,
quando denuncia -ªs_ mazelas e apresenta pr?vas. Nós n~o
podemos, em hipótese alguma, levantar du~tdas a respeito
da honorabilidade de qualquer cidadão, sem que venhamos
a esta Casa e apresentemos provas concretas._ Não tenho dúvida alguma sobre a visita desses Senadores à -Argentina. Se,
lá, a Odebrecht constrói a oQra, não constrói em benefício
do Senado. Se o convite' foi feito aos Sen:;\9-ores, não fo_i feito
pela Odebrecht. Se V. Ex~ procurar informat~se,_ os próprios
Senadores haverão de mostrar-lhe o fa~ da Embatxada argentina à Em baixada brasileira fazendo esse conyite:~ Agraaeço
esse aparte, apenas para esclarecer a V. EXf-_que a respeito
disso não paira qualquer dúvida.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço o aparte, que,
inclusive, esclarece em maiores detalhes o pronunciamento
que hoje o Senador Alfredo Campos fez. quando apa_r~eou
o Senador Cid Sabóia de Carvalho. Avaho que essa mformação trazida por V. Ex~ é esclarecedora. Po,_gQn:t que o Senado
passa a examinar as propostas de financia~ento", maior_ é a
nossa responsabilidade_ e maior a preocul?açao de sermo_s I_sentos. Então, penso que devemos ter o cutdado que o Mtn_Istro
Eliseu Resende está tendo que ter para c_omprovar a sua Isenção no que díz respeito a projetes de fináriciamento, como
o relativo à obra de irrigação no Peru.
Sr. Presidente, solicito que seja transcrito o voto do Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, St. Wando Pere~ra
Borges, mencionado por mim no meu pron~nciamento, p~r
que complementa ~documentação ontem ObJeto da expostçao
do Ministro da Fazenda.
Documento a que se refere o Eduardo Suplicy em
seu discur_soL _
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PASTA N• 1
Documentação encaminhada pelo Presidente do CFE,
no dia 26-4-93, a todos os membros efetivos do Comitê de
Finariciamento às Exportações, relativa ao pedido do Governo
Peruano de apoio para o finandameilto de exportações brasileiras de bens e serviços, a cargo ·da Construtora Norberto
Odebrecht.
Oficio n• 354/SE-MF
Brasilia, 26 de abril de 1993
Ao Senhor
Murilo Portugal
Secretárío do Tesouro Nacional
Senhor Secretário
.
Para conhecimento e análise _de V. S\ encam_inho, em
anexo, documentação relatiya às questões levantadas na última reunião do CFE, sobre o relacionamento financeiro do
Governo Peruano com o Brasil, quando do exame_ do Voto
CFE-93/027.
..
.
. .
2. Por oportuno. solicito sejam os comentários e voto
de V. s~ encaminhados a esta Secretaria Executiva, através
do Fax n' (061) 225.4984.
.
Atenciosamente, Wando Pereira Borges - Se~retáriO
Executivo do MinifaZ e Presidente do CFE.
Ofício n' 355/SE:MF- .
.
.
Brasilia,26 doúbril de-1993
Ao Senhor
João Maria Stefanon
Diretor da Área Internacional
Banco do Brasil S. A.
Senhor Diretor
Para conhecimento e análise d~ V. S\ encaminho, em
anexo, documentação relativa às questões levantadas na última reunião do CFE, sobre o relacionamento financeiro do
Governo Peruano com o Brasil, quando do exame do Voto
CFE-931027.
.
_
-·· --· .
2. Por oportuno, solicito sejam os comentários e voto
de V. s~ encaminhados a esta Secretari~ E~_e_c1:1:tiva, através
do Fax n' (061) 225.4984.
.. . - ... . . ..
Atenciosamente, Wando Pereirà_Borg~s - SecretárioExecutivo do Minifaz e Presidente do_ ÇfE.
Ofício n• 356/SEcMF
Brasdia, 26 .de abril de 1993
Ao Senhor
José Roberto Novaes de Alm~ida
Diretor de Assuntos Internacionais
Banco Central do Brasil
Senhor Diretói
Para conhecimento e análise de _V._ S', encamin_llQ_,_ erp._
anexo, documentação relativa às qui::Stoes levantadas na últiffia reunfão do CFE, sobre o relaçi,onamento financeiro do
Governo Peruano com o Brasjl,_ qUando do exame do Voto
CFE-931027.
2. Por oportuno, solicito sejam os comentários e voto
de V. s~ encamiÍlhados a esta_Secr~~t~ria Executiva,_ ~través
do FJ>.X n• (061) 225.4984. . . ..
·· . ,...
Atenciosamente, Wando Pereira Borges - SeçretárioEXecutivo do Minifaz e Presidente do CFE.
Ofício N' 357/SE-MF
Brasliia, 26 de abril de 1993
Ao Senhor
Antonio dos Santos Maciel Neto
Secretário-Executivo
Ministério da Indústria, do Comérciõ e do Turismq
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Senhor Secretário
Para conhecimento c análise de V. s~. encaminho, em
anexo, documentação relativa às quCstões levantadas na última reurtiãõ do CFE, sobre o relacionamento fmariâ:iro do
Governo Peruano com o Brasil, quando do exame do Voto
CFE-931027.
2. Por oportuno, solicito sejam os- ConientáiíoS -e voto
de V. s~ encaminhados a esta Secretaria Executiva, através
do Fax n' (061) 225.4984.
Atenciosamcnte 1 Wando Pereira Borges - SecretárioExecutivo do Minifaz e Presidente do CFE.
Ofício n' 358/SE-MF
Bras!lia, 26 de abril de 1993
Ao Senhor
Embaixador Rubens Antonio Barbosa
Subsecretário Geral de Assuntos de Integração, Económicos
e Com. Exterior
Ministério das Relações Exteriores
Senhor Embaixador
Para conhecimento e análise_ de V. S•. encaminho, em
anexo, documentação relativa às questões levantadas na última reunião do CFE, sobre o relacionamento financeiro do
Governo Peruan9 _com o Brasil, quando do exame do Voto
CFE-931027.
2._ .Por oportuno, soliCito sejam os cOnlf:ntários e voto
de V. S' encaminhados a esta Secretaria _Executiva,_através
do Fax n' (061) 225.4984.
Atenciosamente, Wando Pereira Borges - SecretárioExecutivo do Minifaz e Presidente do CFE.
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VOTO CFE- 93/027- PERU/ODEBRECHTUS$136,0 MILHÕES
Na última reunião do CFE foram levantadas algumas
questões relativas ao relacionamento financeiro do Peru com
o Brasil, que deveriam ser avaliadas e esclarecidas, antes de
se retomar o exame desta operação, ou de qualquer outro
crédito para o govemo peruano.
Considerando que todas as pendências apontadas pelo
CFE re{erern-Se á matérias que estão sob a responsabili~ade
legal do Bacen e do Banco do Brasil,_solicitei que esses órgãos

fizessem um levantamento sobre a dívida peruana; os compromissos bilaterais das últimas negociações -·1987 e 1990 e a performance de pagamentos do Peru ao Brasil.
Os documentos apresentados por esses órgãos respondem às questões apresentadas e, por esta razão, reconvoquei
o Comitê para examinar a operação, à luz desses novos fatos.
de forma a nãcYcomprometermoS o relacionamento bilateral~
-com condicionantes e garantias que já estão cumpridas, registrando exigências qU:e podem dificultar nossas futuras negociações com aquele país.
Os pontos levantados foram:
I - Aval de CCR em todas as operações do FINEX/
PROEX
- No-Contrato de Reestruturação da Dívida (anexo 1) assinado pelo Governo Peruano em dez/87 constam, como exigências do Governo Brasileiro, os seguintes itens da Cláusula
II'
u2- Todos os pagamentos devidos pela República do
Peru em decorrência deste Contrato, bem como as demais,
a partir de 1993, que a ele se referirem, serão liquidados
Ofício n• 359/SE-MF
através de débito automático no Convênio de Créditos RecíBrasflia, 26 de abril de 1993
procos entre o Bacen e o Banco Central de Reserva do Peru.
Ao Senhor
3 - É condição para a entrada em vigor_ do presente
Renato L, R_ Marques
CoOtrato documeOto emitido pelo Banco Central de Reserva
Secretário de Comércio Exterior
do Peru manifestando sua irrevogáVel autorização para a liquiMiniStério da Indústria, do Comércio e do Tuiismo
dação dos pagamentos previstos neste ·contrato através de _
Senhor Secretário,
débito automático no Convênio acima referido."
Para conhecimento e análise de V. S\ encaminho, em_
Considerando que os documentos de crédito FINEX, de
anexo, documentação relatiVa às questões levantadas na últi-.
resPonSabilidade do Governo Peruano, estavam espalhados
ma reunião do CFE, sobre o relacionamento financeiro do
por diversas agên~as do Banco_ do ;E!_rasil e que estimava-se
Governo Peruano com o Brasil,_quando do exame do Voto
em mais de US$9Q-milQões o_ valor_ das operações vincendas
CFE-931027 _
. ..
__ . - sem·avã1 de CCR, OptOu-se por relacionar todos os contratos
2. Por oportuno, solicito sejam os come-ntárlós voto
existentes até aquela data (dez/87), no valor de US$326 mide V. SJ encaminhados a esta Secretaria-Executiva, através
lhões, e exigir-se a garantia de débito automático diretamente
do Fax n' (061) 225-4984.
dO signatário do _convênio de Créditos Recíprocos (Banco
Atenciosamente, Wando P_ereira Borges Secretário-Exe"'
Central de Reserva do Peru, ao invés de buscar-se nas instituicutivo do Minifaz e Presidente do CFE.
ções aütórizadas do Peru, o aval em cada documento de créOfício n' 360/SE-MF
·
dito.
Brasma, 26 de abril de-1993
Todos os contratos foram listados e conferidos pelas autoAo Senhor
ridades dois dois países, de forma a abranger toda a dívida
Roberto Barbosa Lima
pública peruana cóm o Brasil e, os telexes trocados, com
Presidente do Instituto de Resseguros do Brasil
a concordância de_ ambos, passaram a fazer parte integrante·
Senhor Presidente,
__ do-Contrato de Ree'struturação, bem como, a carta do Banco
Para conhecimento e análise de V. S•, encaminho, em
Central de Reservá do Peru, de caráter irrevogável, dando
anexo, documentação relativa às questões levantadas na últiautorização de débito automático no CCR para toda a dívida
ma reunião do CFE, sobre o relacionamento financeiro do
ali abrangida (Anexos 2, 3, 4).
Governo Peruano com o Brasil, quando do exame do Voto
4. A prova de eficácia desse documento exigido pelo
CFE-93/027.
· Governo Brasileiro é a inexistência de dívida pública peruana
2..- Por oportuno, solicito sejam os comentários_ e voto
vencida. Todos os. débitos realizados pelo Bacen, na conta
de V. S' encaminhados a esta Secretaria-Executiva,' através
do Convênio de Créditos Recíprocos com o Peru, por ordem
do Fax n' (061) 225-4984.
do Banco do Brasil!FINEX, foram honrados, sem questionamentes, pelo Banco Central de Reserva do Peru, desde 1988
Atenciosamente, W:&odo Pereira Borges Secretário~xecutivo do Minifaz e Presidente do CFE.
até hoje.

e
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As novas operações, de crédJtos_ concedido~ a partir de
1988, têm o aval direto nos documentos cm poder do Banco
do Brasil.
Diante desses fatos, não ca!:Jet:ia exigir-se garantia de
instituição autorizada, se temos a garantia do signatário do
CCR.
II- Condicionar créditos PROEX à reg~larizaÇão da dívida privada com o Banco do Brasil
No início de 1990, o Governo Peruano negociou cr.éditQ
FINEX, com contrapartida de operação de -"relending" de
créditos do Banco do Brasil, oferecendo reembolso no CCR
para esse novo compromisso, no valor de US$36 milhões.
Essa operação se concre;tizou em 1991 e gerqu r~ação
do FMI, com os governos dos dois pafses considerando esse
mecanismo um tratamento preferencial inadmissível em créditos. privados (Anexo 5).
_
Por essa razão, o Governo Peruano, que, da mesma forma
que o Gove_rno Bra$i1ciro~._v~rp l?l!scando no~alizar suas relações com a comunidad~ financeira intemaciÕI)al, e~ tá inipe~
dido de oferecer .novas contrapartidas daquela natureza.
Por outro lado, o esforço do Govetno_Pçruano em acertar
suas pendências com __a __ b_anca int~rnacional pçu:Ie ser identificado na reação do mercado, em que as cotações dos papéis
de dívida peruana subir~m de US$0,07 para US$0,28, quase
equiparando-se ao_ MYDFA. Isso pode permitir ao Banco
do Brasil realizar operações de "swap" no mercado internacional, trocando seus papéis de Peru por Brasil, caso nãQ
considere boas as condiçõ~~- que; venham a ser oferecidas para
a negociação da dívida peruana- com o Sjndic::tto_ de BaiiCos.
UI - Obtenção de compromisso firme do Governo Peruit:-no, de não-inclusãQ dos cr~ditos brasileiros e~ sU3s negociações
no Clube de Paris
Normalmente, as ''janelas" do Clube de Paris abrangem
apenas dívidas vencidas, com um pequeno período de vincendas. Como nossos_ créditos têm débito .~_1,.ltQJ1lático no CCR,
correm pouco risco de serem incluídos_ ilo- Clube de PariS,
por não se tornarem dívidas vencidas.
_ · .:.
·A garantia gue_ precisamos obter do Governo Perua:pq
é de que_não haverá novos pedidos de rcestr~tux.ação, ~-e~em_
plo do Contrato anterior, que limita_ pagamentos anuais de
serviços de dívidas.vincçnQ_as. Jsso tem sid_o obtido pelo gover~
no brasileiro, através da aplicação do princípiO de Cõ-ncessio- nalidade versus preferência de pagamentos. Ou seja, reciprocidade no esforço de cada um dos gov~rnos envolvidos na
- ··
· -operação.
_
Considerando que no período de 1993/199.5 yenccm
US$235 milhões de .compromissos peruanos com o FINEX/
PROEX e Bacen, c que, se aprovada esta operação, os crédi.-
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tos novos desembolsados no mesmo período, não ultrapassariam US$115 milhões, estaríamo.s garantindo a novação dos
créditos e__ a redução da exposição brasileira, em cerca de
US$120 milhões.
- O Governo PerUano tem total conhecimento desses-princípios que estão norteando a política de créditos do Governo
·Brasileiro, inclusive porque foram_ ç_onsignados no Tratado
de_lca, assinado naquele País, por ocasião do encontro de
presidentes da República para discutir o tratamento da dívida
intralatino-americana- em 1989.
IV- Convocação de missão do Governo Peruano para
negociar garantias
·
Nos últimos 6 meses, o Presidente Fujimori, atraVéS ·ao
seu MiniStro de Governo, Tá-enViáU CãTt::ts aos Ministros Mar~
cílio Marques Moreira, Paulo Haddade Eliseu Resende soiidtando o apoio do governo brasileiro_ para esse projeto de
a1ta importância para o Peru.
Todas as condicionantes do crédito Qodem ser coloCadas
no próprio contrato qUe vier a ser firmado por aquele governo
co!ll o Banco do Brasil, evitando--se a negociação direta, inoportuna nesse momento em que tatnbém estamos negociando
dúlida, e que pode resultar em concessionalidades maiores
d~_ que estamos em condições de oferecer.
__Uma carta de resposta do Ministro Eliseu ao- Ministro
de Governo do Peru poderia ser o do_cum~nJç) de ratifiçação
dos compromissos bilaterais de preferência de pagamentos
versus concessionalidade.
Por essas razões, proponho a aprovação da proposta original apresentada pelo Banco do Brasil, com as seguintes condições para os desembolsos da operação:
-i) cláusula de "cross default" com o Bacen
_
ii) -Cláusula de_ "good will", para garantir que não serão
solicitadas renegociações dos créditos_ existentes
_ ___
__
iii) entrega ao Bacen das notas promissórias relativas ao
contrato de Recstrutu.raçâ9 deJ987/_?2.
As condições financeiraS devem ser idênticas às deiilais
pperações de serviços que têm sido aprovadas pelo CFE~
conforme proposto pelo Banco do Brasil, no item 7.2 do voto
órTglilal ·· ·
·- · -Prazo: 10 anos d42.- meses de carência
Taxa: 8,75% a.a.
Voto do Presidente do CFE
Em 26-4-93. - Wando Pereira Borges Sccr_e_tário-Executivo do Minisfério da Fazenda.
A-companhO o voto do Presidentt:~ -do CFE.
_
Em 20-4-93. -Mnrilo Portugal Filho, Secretário do Tesouro Nacional.
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bens de cons. du~~vel € inte~m •• US$ 33.110.001,00
- sErvi,os reali=ados no Br~~il .... US$ 22.200.000,00
serv1~os realizados no ext~rior,
s~m remessa
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ao período de

corff-

vigEntE na data ~i
da Entrada Em v•gor do contrato comErcial, pas~veis
semestral~€nte sem
ca-

nanc~amento,

assinatu~a OY

r"Ência;

Maio de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

11 io. 5

-

€1\lltJd?::

pelo lllrPortador, ccrn c•J1·so a•J·ton,Jt 1co no CovJr110 da'-tr-~dt·-
tos REc

Íproto~;

~v~l

t~S

do

Sexta-feira 14 4409

Gove~no
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---------------------------------------------------------------------Patrll"3nio Lrquido: Cr$ 582.028-.747.000,00
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Imobil iza,io de Capi~il Pr6prio: 0,4
~-LiqY,dE:

GEral: 2,0

5,6
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--------------------------------------------------------------------J~.n/Abr

92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US$

~7-. 0~5. 861 '49

(O)

Ma1/Ago 92 ..................................... US$ 60.348.293,57 (O)
Set/Dez 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US$ 34.668.165,40 (C-)
*O Peru fez liquida~~Es antecipadas no C.C;R. nos .si~uinte~ val·ores:
Maj/Ago 92 ••••••••••••••••• ~··•••••••••••US$ 52.700.000,00
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1986 ~.tÉ 199Z (PGI' lodo de 07 anos> o Pel"'' pago•l ao Dr11-.s •I.
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q~~

fo

O P~~u ~ecebeu c~idilo pa~a proJeto semelhante: ProJeto de Irr i!l?.o;~o Chavimoçh i c, loc?.l i;:ado na costa norte per•Jana., con~is
tindo na derivacio de iguas de um rio, atravis de tdneis, canais, condutos cobertos:
- 1! C~ddito: USI 157.510.000,00, Convinio firmada em 15.06.88,
já totalmente desembolsado, cuja primeira parcela venceri Efu
~3.05.93;

2!

Cr~dito:

US$ 63.000.000,00, Convinio firm~do ~m 28.12.90,
com~ r~in\~ira parcela a venc€r ~m 23.05.93.

Ji dEsembolsados,

O novo
EmPrE~ndin1ento ni~ cont~ cem a perspectiva de
~poio
da
rEde banc~ria qye OI,Era no Sistema de Equ~li=ati6 de
Tc:~~s
<Resoluçio 1.845, do C.M.N.>, pois virios bancos conçultado~

pela Exportadora nio

~e

intErEssaram PEla opera,io.
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quais US$ 8 bilh3€s rEfer€m~s~? comPVOI\a&Ssos com ban~•l€
ros E forne.cEdOJ'"'~S ~ US$ 8,8 bilhZes com o Club~ d~ P~rts. [
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?.ss
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IJENS
ANOS

DEMAIS
ANOS

1993

1994

De Continental Peru
REE-Peo''l
Reo:sca I. Po:..-•l

1-55. 13~5
0
3.179.716

41.~54

5.976.632

12.850.476
78.609.337

S•lbtotal L. c..-€dito

3.334.851

6.018.186

91.459.813 100.é12.85i

TOTAL

--------------------------------------------------------------------Linha de Cnfdito
0

0

--·------------------------------------------- ....

196.66~

12.850.476
87.765.680:

-:_--""'":~--------------

--------------------------------------------------------------9.688 .• 396
10.478.591 34.301.556

Subtotal Fo..-a L.C..-. 14.134.569

===============:==========~====~~====================================
SUIJTOT.~L OENS
t7.469.420
15 .. 706.:582
101.938.404 135.114.40é
=============:====~=========~==============================:=========

SEHVICOS

Linhas de Crddito
Chavimochic Aditivo 13.029.625
El.,c:t/COF
2.420.187
~
0
Elec:t..-op/Bc:.Nac:.
Elo:c:t..-operu/Cotid~

DEMAIS
AI~ OS

1994

MWS

12.390.075
0
0_

56.740.250
2.421.446-

330.757

TOTAL.
82.160.70:0
4.841.633
330.757
1.507.681
603.198
10.497.917
205.401.873

502.484
255.643
2.248.798
32.574.062

469.175
236.502
2.099.091
30.977.187

111.053
6.150.028
141.850.624

Subtotal L. Cridito 51.030.799

46.172.830

208.140.180 305.343.809

Elec:troperu/Cofide
El<:c:troperu/Coficl~

Rep.Peru-Chavimoc.

Subtotal Fora L.Cr.

536.022

0

0

0

0

=====================================================================
208.140.180 305.343.809
51.030.799
46.172.830
SUI3TOTAL BENS
=======:=============================================================
TOTAL GEI<AL <BENS + SEI<VICOSl

ANOS

1993

1994

Total L. Crddito

54.365.650

::l2.191.016

Total Fora L.Co·.

14.134.569

TOTAL GEJlAL

68.500.219

.~NOS

TOTAL

299.599.993 406.i::l6.659
10.478.591

34.301.556

==============================:========:=============================
61.879.412

310.078.584 440.458.215

~====================================================================
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posiCAO DA DÍVIDA P<="RIJANA .!UNTO ~ REpo"oBI ICA EEDEBAIIYA
DO

BRASil

E "'liAS ENTIDADES CPNTEOLAQAS

<EM MILHARES DE USDl

I

.!IINIO

-

AO FINEX/PRQFX

<EM 01 .01.93!:

- Dívida P•1bl ica:
- Vincenda •••••••••• uss 440.077,0
- Vencida .•..•...... ~pe~.,~~~-'~-~4~~~~~,~~
Total da Divida Pdblici ••• US$ 441.511,0
-Dívida Privada:
- Vincenda •••••••••• US$

380,9

Vencida ••••••••••• uss

4.6A3 0

-

Total da Divida Privada ••• uss

5.023,9

==========:::===
Total <Pdblica e Privada> USS 446.534,9
I I - .1\JNTO AO BACFN <EM 30 11.9?!:(o11tima posio;ão informada pelo
BACEN>

-Divida Pdblica:
- Vincenda •••••••••••••••••••••••••••• US$

III -

.ll!NTO AO BANCO QO BRASil

17.800,0

S.A.: (posio;ão em 30.11.92)

(Recursos Próprios do Banco>
- Vincenda •••••••••• US$
53.000,0
- Vencinda •••••••••• US$

110.000.0

Total •••••••••••••••••••• us~ 163.000,0
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EstE
02.12.87,

acordo

no

v~lor

E-nvolv€ndo a dívida

Sexta-feira f4

dE USS 191,84 mil~Ges,

PEI.. uana

com a CACEX,

4415

firmado

E

aprEsenta-se

c

forme~.:

s&;!J•J.inte

·- YEnc1das E

vince:nd~s

at~

31.12.87 ..•••••••. US$ 19,30 milh3€'s
vincEnda~ Em 1988 •••••• ~ ••• ~ •••• ~·····:~~-.USi 44,11 milhÕE~

-

- vinc~nd~s e:n1 t989 ••••.••••.••.•••.•••••.••• uss 42,85

ral í 1h:":~c::=
em 1990 •••• ••••••••••• -. ......... •• US$ 28,73 mr 1 h::~e:

-

vincEnd~.s

-

1991 .•••.•.•..••....••.••••••. US$ 29,46 m·í lhÕE.'~
vince:ndas e:m 1992 •••••••••••••••••••••••••• US$ 26,49 m 11 h 3E: ~

-

Vll1CEndas e:m

~co~do

O

pr€vi pagamento dos seguintEs limitEs

-em 1988 •••••••.••••••••••.•••••••••• US$ 22,95

~nYais:
milhZ~s

em 1989 .••••••.•••.••.•.•..••..•..•• US$ 17,82 mi1h6es
~m

1990 •••••••••••.••••••••••••••••• US$ 14,31 milh3es

em 1991 •• •••••.••..•••.•••.•••.••• .• US$ 13,50 mi lhZes

em 1992 •••••••.•••••••••••••.•••••.• US$ 20,17 milhZes

EDRMA
até

QE

Pr~GAMENTO:

USS 7 nlilhões, referentes a dividas

vencidas

11.12.87, em 10 e>.nos, dos qrJais 2 anos de carÊncia e o restan-

te:, q•Je e:<ce:de:r os linlites an•Jais indicados acima, seria consolidado
com

ao fine>.l de cada ano e reescalon:,.do para pagamento em 14
5 de carincia. O Peru vem honrando seus compromissos

mente:,

re:l~tivos

a tal acordo.

anos,

regular-
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ê!llEt:lllQ_éQ_ESEELI:JQ_Oê_Eil!JEQSiü_llE_E:lt!!JtlCiútlEtliO_il
E~EQ8IéC8Q_llE_~Eil~lCCS_E_UEt!S_Jê_Etl_EQOEH_IJ6_SECE6

PROJETO, PASTO GRANDE
PAÍS' PERU
EXPORTADOR, CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A
IMPORTADOR, REGIÃO JOSE CARLOS MARIATEGUI - DEPARTAMENTO DE
- MINISTÉRIO DA ECONOMIA - PERU

MOQUEGU~

VALOR DO EMPREENDIMENTO, USS 178.000.000,00
VALOR DAS EXPORTACÕES BRASILEIRAS,- USS 136.000.0i0,00

--------------------------------------------------------------------DETALHAMENTO DA RUBRICA "SERVIçOS", CONFORME DADOS FORNECIDOS
PELA

EXPORTADORA, PARA

ATENDER

SOLICITACÃO

DO

C.F.E.

--------------------------------------------------------------------VALORES EM-USS
r-- SERVICOS REALIZADOS NO BRASIL
I:A.

Apresenta~io

~ocu=enta~ão para
para
licitaC:ão,
incluindo traduções, legalizações,

de

pre~ualifica~ão

· consulariza4;ões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . .,. ~ ·.-.1~~-CG.Qi, 00

I.B. Elaboraç:ão da proposta técnica e
cc~ercial
envolvendo consulta
a fabricantes dos
qu'e serão instalados na obra, verificacão do5 equipa•entos necessário~, estudos e
visitas
aas
anãlisa e
locais das obras para
avalia~io do~ servi~os a executar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35e.eee.ee

r.c.

Elabg~a~ãg_ggs_e~gi~tgs_e~~~~ti~gs

ea~a-as __ gb~as-~i~is.

Será contratada u•a e•presa de projeto para
d~senYolver os projetes e especifica~aes t~cnicas e listas de •ateriais . . . . . . . . -...... . 2.06&.eee,ee

I.D.

Elabg~a~ãg_ggs_e~gi~tgs-~~~~uti~gs
ea~a_a

__ fah~i~a~ãg_ggs_esuieaueotgs

big~g•e~ãoi~gs

para as centrais hidroelitricas, barrage• de Hua•~Jalzo
e estaç:ões de bo•bea•ento .... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.090,00
I.E.

Elabo~a~ão_dos_e~gietgs

__ eHe~uti~gs_ea~a

a_!ab~i~a~ãg_ggs_esuieameotgs_e_eHe~u:

~ig_.das_gb~r =>--el~t~g_e_rleJ:.~g•e~ãoi~as

.......... --- . 2. eee. 000. e e

Maio de 1993
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...... 2.'1<:!0.o00.eReiere-~e

a mão de obra de tecntcos
do quadro de funcionário~ da exportadora necessár1os Pàra fazer
as
gestões junto aos fornecedores/exportadores bras1leiros,
burocráticos e aco~Panha•ento
de
fabr1ca~ão de centra1s.

Está pt-evist:a ·a fmPlementac;ão' de--um

escritório de apoio na cidade
do
Rio de Janeiro que ficará operativo durante todo o período da obr~.
Previsão de ma-nuteri~ãO-de Ull efefivo
de 25 técn1cos e corpo aduinistrativo com um custo mensal cédio de
us~ 2.000,00 por compoiiente,aléa dõS
gastes ern administra~ão do escritório base no ar~sil, coao suprimentos, despachos, recursos hu~a

nos, jurídico, entre outros,

ne-

cessários ao cumpriaento da contrato de execu~~o de cbras no exterior.
I.G. Gastos

I.H.

Ad•inistra~~o

Presta~ão

a

de

CRntral . . . . . ·-·--· . . . . . . . . . . . . . 3.580.0&•.0·

servi~o~

de tarceiros.

s~ber:

Confec~ão

de formas

metálica~

para

tún"i s. _ . . . . . . . . . . . . . __ .. _ . _ . _ ..... 3. 000. 00e. 00
Conf•c~ão

de

for~as

•etálicas mó-

v,.is para canais . . . . . . . . . __ . . . . . . . . 2.500.006,00
Supervisão e controle de qualidade
da fabrica~ão dos equipa•antos das
centrais hidroelétricaw . . . . . . . . . . . . 1.800.000,00
Custos da •obiliza~io e des•obiliza~~o de técnicos brasileiros . . . . . . 2.000.00e,0e
Outros servi~cs 11enores . . . . . . . . . . . . . . 900.000,00

Total da

prestac~o

terceiros . . . . . . . . .

de serviços de
-~·-

. . . . . . . . . . ~ . . . . . . , ... -·- •...... 10.200.000,0'

TOTAL DOS SERVICOS REALIZADOS NO BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.200.090,0·

4418

Maio de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sexta-feira 14

'JALORES

II

-

II.A.

SERVICOS REALI;:ADOS IW EXTERIOR,
Serv1~os

EH USS

SEM PEHESSA DE DIVISAS

de lerce1ros.

.10.000.000,0~

Serão contratadas empresas brasilelras para presta~ão de
servlespec1alizados no Peru.
Os

~os

pr1nc1pais serv1~os que serão contratados são~
Hão de obra especializada
para
montagem, supervisio e~start-u~''

das equipamentos das
centra1s
hidroelétricas e esta~ões
de
bombeamento, incluindo custos
de mobiliza~~o e des~obiliza~~o.
gastos de v1ageD e estadia
(a

equipe deve estar
~cbilizada
durGnte aproxi~add~ente !4 meses) .4.5CO.ee0,00
Proteç:i:o ca.tôdfca p-ara- cOnciuc:tos
forçados das centrais hidroelétric:as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,00
Perfura~Ões
r~ge•

e injeções para a barde Huamajalzo . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000,00

Retifica~ão

de

peca~

tos de

c:onstru~ão

Outros

servi~os

e equipa•en. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000,00

nenores . . . . . . . . . . . . . 500.000,00

II.B. Hão de obra brasileira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.400.000,0€

Está prevista a mobilização
de
•ia dR obra brasileira,
tratando-se de funcionários da
Construtora, gerentes,
técnicos,
que 5&rão responsáv~is
P,elo
gerenciamento e execu~ão da obra,
em torno de 100 e~pecialistas,co•
um custo médio ~ensal pago
no
Brasil de US$ 4.000,00 durante o
p~riodo de
eKecucão da
obra
(36 • esesl
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Serv1~os realizados r1a execu~~o das
obras c1v1s e hidroeletro•ecãn1cas
pelos equiPamentos exPortados em

definitivo.

. ···.·-... 8.000.000.~

Il.D. Serviços realizados na execução das
obras civis e hidroeletro~ecânicas
pelos equipamentos da CNO-Brasil e
outras empresas

bras~le1ras,

expor-

tados e·m c ará ter tei'Jiporário:

-

Constru~ão

de ca~1Mhos de acesso a
acampamentos e sua manuten~ão;

Serviços de escava~ão subterrânea
<túne1s e cavernas);
Fabricacão, transPOrte, lan~amento
e cura de concreto si~ples e ar•ado
em superfície;
Fabric~ção, transporte, lançagento
e cura de concreto estrutural para
revesti•ento de túneis;
Servi~cs

de transPorte,

montages,

testes e••start-up''das centrais hidro-

elétricas e estação de bo•bea•ento.

-Total do it11• II.D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ió.120.cee,e0

TOTAL DOS SERVICOS REALIZADOS NO EXTERIOR, HAS
QUE N~O IHPLICAH EH REHESSA DE DIVISAS ................. 48.580.000,00

4420
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cendo, _e mais da metaqe .d_a pç:>pulação recebe menos que
um salário mínimo. A população cresceu" e ó _mercado imobiliário diminuiu. É estarrecedor constatar que, nos últimos
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - se: Pronuncia o
22 anos, a valorização imobiliária em dólar chegou a 500%
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, S~ e Sts. Senadores:
e,_ por conseqüência, o aluguel acompanhou e até superou
Fome, desemprego, violência, arrastões, saques, menores
esse aumento, pois seu valor é calculado sobre o preço de
abandonados, falta de saneamento básico, salário indigno,
venda.
falta de moradia somam-se a.tantos outros indi<::adores sociais
O empobrecimento cada vez maior da população nesses
vitais que têm comprometido, bem como desagregado, com
últimos anos estabeleceu um hiato entre o seu poder aquisitivo
contumácia voraz e já de rotina, a unidade nacional. Tais
e os preços dos imóveis Sempre eril elevação, acompanhando
fatores entrelaçam-se num cipoal de causa e ef<:iitó-, -da mais
a espiral inflacionária. E a_ verdade é que hoje o mercado
íntima conexão, denunciando que educação, saúde e habitaçãQ_
imobiliário é totalmente elitizado, fruto dos erros repetitivos
caminham parelhas, e se inserem num programa global mados governos contemporâneos, que desvirtUaram os objetivos
croeconómico de reformas que a Nação brasileira e-stá a exigir
maiores dos recursos alocados para o setor habitacionaL E
do Governo, com sustentação, seri"edade e especialmente creurna série em cadeia de erros e falcat_ru_as _i_ntencjonais do
dibilidade.
setor condenou 40% de brasileiros à su.babitação, com favoreO problema, multifacctado e extremamente complexo,
cimento e enrique_cimento de uma minoria.
merece análise minuciosa de cada um de seus aspectos.
- O extinto Banco Nacional de Habitação, principal responPermito-me hoje, nobres pares, motivado por corresponsável pelo insucesso da política habitacional, criado que foi
dência que me foi enviada pelo Conselho Regional de Correpara -financiar o comprador, teve sUas regras desvirtuadas,
tores de Imóveis -CREC) -2• Região (São Paulo). através
e passou a fiiianciar o empreendedor, isto é, as empreiteiras.
de seu Presidente, Roberto Capuano, deter-me na crise habiEnquanto o crédito imobiliário atende à produção e ao consu~
tacional, trazendo à consideração de V. Ex~s __duas propostas
rnidor na maioria dos países, no Brasíl a produção detém
desse órgão: uma que institui a Caderneta de Poupança Vincua reserva desse mercado, de tal sorte que não existe entre
lada e outra que cria o Conselho Nacional de Habitação.
nós um sistema de "crédito individual" propriamente dito~
Com efeito, o Presidente do Creci de São Paulo _credensendo o crédito concedido diretarnente aos empreendedores
cia-se como autoridade no assu_nto, haja vista- que, além de
e repassado em seguida aos consumidores, sob a forma de
presidir órgão que reúne 40.000 corretores, 17.000 e111presas,
financiamento.
22 delegacias regionais e 500 representantes rnufi~c_ipáis em ·
Foi exatamente essa sistemática que, nas -iilf.inl_?_S _çtuas
todo o Estado, já partíeipou, como titular do" Conselho Técdécadas, canalizou a produção para imóveis de porte--e-de .
nico da Cohab-SP,r do Fórum Municipal de. Habitação-SP.
luxo, desassistindo os segmentos populacionais mais_ baixos,
do Comitê Nacional de Habitação e da Comissão Interrnie aiém de subtraír o crédito ao comprador, extinguiu a figura
nisterial que instituiu a atual Lei do Inquilinato, além de ter
do pequeno COnstrutor~ que sucUiribiu à concorrênCia dãs gransido autor de várias propostas: da Caderneta ele Poupança
des empreiteiras,Sempie beneficiárias dos financiamentos haVinculada. instituída pela CEF em 1988, e logo a seguir desatibitacionais, pois que _construíam os imóveis· com recursos púvada·; da locação social; da reabilitação de moradias precárias;
blicos, repassavam a dívida contraída com o agente financeiro,
da revisão da legislação de loteamentos populares; dos fundos
sob a forma de financiamento, para o comprador. e usufru_íam
imobiliários, todas elas divulgadas atravé.s de mais_ de 200
do lucro na sua inteireza, afasta_da qu_e estava toda e qualquer
artigos publicados nos principais jornais· e revlstàs dCi País,
forma de inadimplência da _sua parte.
e de 180 conferências nos diferentes Estados brasileiros. Cr~di
Destarte iilstalado o déficit habitacional, Sr. ]?residente_,
te-se ainda a seu currículo a experiência de ter sido o Relator
Sr"" Senadoras, Srs. Senadores, provado está que o BNH utilido I Encontro Nacional para Habitação e 'Desenvolvimento
zou 75% dos seus recursos pa_ra imóveis de luxo durante mais
Urbano (AnheÍnbi-SP), do qual participaram- sindícato_s, coride duas décadas, ãgravou-se esse déficit de tal forma que
selhos de áreas técnicas de todo o Brasil, diversas entidades
mesmo os que podem hoje comprar, 98,8% dentre estes, precirepresentativas dos interesses dos_trabalbadores e a Igreja.
sam do suport~ _Q_e um financiamento para adquirir a casa
No percurso de idéias expostas- pelo Sr. ROberto Capuaprópria.
no, salta aos olhos que urna nova política-habitacional estaAtingidos duramente os mutuários pela recessão, a inadual, cons_entânea com os postulados da justiça ·social, deve
dimplência chegou a 80% _no Sistema Financeiro Habitacional,
priorizar" _os sein-teto, Os favelados, os encortiçados, contem~
tendo eles tentado, na sua maior parte, devolver os imóveis,
piando ainda segmentos da classe média, tornando defesas
recusados pelos agentes financeiros qUe sabiain que_ a sua
quaisquer recursos à classe dos mais ricos.---retomada não alcançaria o- valor da dívida. Imóvel financi:).do
O adensamento urbano que está ocorrendo no Brasil é,
tornou~se, então, pesadelo à época, e por isso mais de 40.000
efetivamente, uma realidade inconteste: quase 8, em cada
imóveis enCalharam. Por isso também as prestações foram
10 brasileiros, moram em cidades, indicam os dados oficiais
reduzidas em 50% indiscriminadamente. A conseqüente cordo IBGE. É da ordem de 70 milhões o _n._úi:n_~Q_ de pessoas
rida para o mercado de locação encareceu os aluguéis, porém
quC:inVadiram as cidades. Estima-Se que-ri<fã.no 2 000 seremos
a redução do valor das prestações mais o incremento do mer180 tn,ilhões de habitantes, e chegaremos a 234 milhões em -cado de locação permitiram o escoamento da produção, o
202l).i.90% permanecendo em cidades (dados tal)lbém do IBque motivou as empreiteiras na busca de novos financiamen.ç-g)".>Prevê-se que 25 cidades brasileiras abrigarão mais de
tos, que não mais aconteceram em razão da- enorniidade do
r Inilhão de pessoas no- ano zooo:rombo havido nos cofres do BNH.
Avalia-se hoje que a 'necessidade de novas habitações
Chegamos a uma situação tal, Sr. Presidente, que, grosso
em nosso País está em torno de 15 milhões de unidades, não
modo, todos viraram inquilinos, porque sem fmanciamento,
sem atentar- para o fato de que a classe m"édia está desaparee, em todos tendo se tornado genericamente inquilinos, super~
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -

a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
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valorizou-se o preço dos aluguéís. E o Brasil,_!wje ainda sem
O próprio FGTS sería um meio, utilizalldo-se o critério de
financiamentOs-(oS poUcOS que e-xistem continuam a privilegiar
tempo de serviço para sua liberação. De outra parte, os ageno lucro), está sem condições de oferecer opções à class~ média,
tes financeiros privac!os. os bancos, que raramente financiam
que, a exemplo das faixas de baixa renda, também ficou sem
imóveis (e se o fazem atendem o luxo e· o lazer), deveriam
ter onde morar, pois até a locação está-se-lhe tornando inacesser obrigados a ~estinar parte dos recursos que captam através
sível. Basta a respeito lembrar que, a exemplo dos automóveis,
de suas cadernetas de poupança para a área habitacional.
é o preço dos imóveis novos, hoje em patamares elevadísTais recursos podem também advir dos fundos imobiliásimos, que serve como indexador para todo o mercado de
rios. fundos de pensão e seguradoras. Quanto aos primeiros.
compra e venda imobiliária e, via de conseqüência , para
ao contrário do que está ocorrendo, haveria estímulos para
a locação. Sem qualquer possibilidade de retorno ou diminuique a iniciativa PriV3da formasse esses fundos através de títulos
ção, muito pelo contrário, é esse preço um dos maiOres responlivremente negociáveis em bolsas. Os recursos assim_ captados
sáveis pelo processo inflacionário que grassa no País.
seriam utilizados exclusivamente na construção de imóveis
Ante essa política habitacíonal que se fez e se caracterizou
residenciais para -locação a famílias de média e baixa renda,
desastrosa, iníqua, perversa socialmente, preclaros Senadores,
promovendo-se a reativação do mercado de locação. Por sua
impõe~se sugerir critérios dif!!rentes dos até então adotados
vez, os fundos de pensão, um dos maiores investidores do
para os empresários, concedcndo~se~lhes linhas de crédito sem
País, deveriam desti_n_ar pelo menos até 60% de seus recursos
atrelamento da dívida ao produto e sem o repasse desta ao
para imóveis residenciais~ com o mesmo fim acima referido.
usuário, ao consuinidor, vale dizer, sem os favoritismos ines~
Por lei, esses fundos só podem aplicar 14% de seus recursos
crupulosos que sempre vigeram em favor daqueles, observan~
em imóveis. Quanto aos fundos das__seguradoras, deveriam
~e:r_~a- mesma de_stinação-.
-do~se ainda que o credenciamento não deve exceder ao dobro
o prazo necessário para a construçâo do imóvel. O risco fiC:ã.rá - ·
Como fonte de captação de recursos para o mercado
adstrito ao empreendedor tão-somente, de tal forma que se
imobiliário, senhores, cite-se igualmente, no projeto que ora
o imóvel não for absorvido pelo mercado, em razão do preço
apresento. a criação de mecanismos que propiciem o ingresso
ou qualidade, só ele - e não o agente financeiro -deverá
do capítal externo em investimentos nesse setor. Para tanto
responder pelo empréstimo feito._
far-se-ia a regulamentação de investimentos de organismos
De outra feita, recomenda o Creci~SP a adoç_ão de crédiinternacionais em programas habitacionais. A conversã~ da
tos individuais, preferencialmente de pequeno porte, C<?m o
dívida externa poderia igualmente ser dirigida em favor do
que se inverterá o tráfego creditício~ que estimulará a produção
desenvolvimento urbano. Uma política de estímulo junto a
dí:tigida às faixas de menor renda. O mercado de_ base será
empresas de capital privado, para a construção de moradias
reaquecido, uma seqüência de operações multiplicar-se-á, pois
para seus funcionários é, da mesma forma, saudável e bemestatisticamente é correto aírrmar que· cada crédito individual
vinda. e.bem assim a adoçã_o-de incentivos fiscais que estimuc'oncedido origina seis operaçõeS íle_ compra e venda subselem.o investimento~ por parte da população~ em construção
qüentes.- Aumentada a -comPetitividade, o maior número de
de imóveis, exemplificadamente:
consumidores----:- os de menor renda- tornar-se-á o objetivo
-dedução no Imposto de Renda das parcelas da Cadermaior da produção, dos empreendedores, que terão de reavaneta de Poupança Vínculada;
.....,.., abatimento dos juros de todas as operações imobiliar preçO e qualidade para permanecerem ativos no mercado
"iffiobiliário.
liárias no Imposto de Renda;
Para a concessão de créditos individuais, sugere a pro- não tributação das cadernetas de poupança, cédulas,
posta do Creci-SP. sistema já implantadO e regulamentado,
letras iinobiliárias, fundos imobiliários;
porém desativado, chamado CADERNETA DE POUPAN.--:--extinção do lucro imobiliário para pessoas físicãS;
ÇA VINCULADA. Por ela, o próprio poupador estabelece
-isenção do.. Imposto de Renda sobre aluguéis, seja
o crédito pretendido, e durante um período (24 meses, 36
o locador pessoa física ou jurídica.
meses ou mais) deposita mensalmente uma qu-antia. maior
Por último, citem-se as letras hipotecárias, as debêntures,
ou menor dependendo do crédito desejado, até ~tingir 10%
çonsó_rçio e cooperativas como fontes privilegiadas de captação
para um financiamento popular ou até 25% p_ara·-um fina-nciade recursos para ·o setor de moradias.
.
mento maior. Ao final do período estipulãdo, o poupador
Sr. Pr~sidente,.Sr~s Senadoras, Srs. Senad.ores:
recebe automaticamente uma carta de crédito. que será paga
_No elenco dessas sugestões para a solução da crise habitacomo um financiamento normal, e com ela o detentor da
cional brasileira, deixa claro Roberto Capuano, Presidente
caderneta escolhe entre adquirir um imóvel novO: ou- U~ª-d9,
do Creci-SP, que essa crise não está dissociada da conjuntura
ou construir um, se assim o desejar. -Ess-e sistema fõi adotado
socioeconómica naCional, portanto, não há de ser elidida via
parcialmente eiD 19S8 peta CEF, duranfé:-30 dias, com grande
legislação elitista, sendo imprescindível que a sociedad~ e~ija _
afluxo de populares para sua consumaçã"o. cotnprov"-!J.dO que - e cobre do estam.ento (J.dministrativo um posiciOnamentO res93-% da-S' pessoas preferem o crédito individual, conforme
ponsável e urgente, que a gravidade e a premência do assunto
constatou ·a pesquisa Gallup a respeito. Já reg~lamentada_,
r~_qu_et:~!P-·. Para tal. propõe-se a edição de texto legal, pelo
a Caderneta permitiria, se reativada, quantificai- o núme_ro
qu_al-ficà criado o CONSELHO NACIONAL DE HABITAde consumidores conforme sua faixa de renda, privilegiaria
ÇA,O,·viilçUlado à Presidência da República, tendo em vista
as classes menos favorecidas, e {X:rmitiria a fixação dos _depó·a c;onsecllÇãó- qe .. um.a. política habitacional que combata e
elimine o·ctéftdt de_ moradias. Para atingir seus objetivos,
sitos de poupançá-por- utrt ptàio nU.rfCá inferior__a 24 meses,
estabelecendo um critéric;rde Conforffiidade com a justiça sotal Conselho Se valerá de formas de geração de recursos por
cial para a distribuição de 'firianciamento.1,1m períodÔ_<?e:;30anos, que são ex~tamente aqueles a que
·A liberação de recursos para b setor hab_itacional, na
já me referL sells.m·embros serão indicados pelas organiz~ções
esteira da anális_e do Creci~SP, pode se dar através de outras
dos.segmentos cfu::etamente _ligados à área, e nomeados pel-ainúm-eras· -vias~ alêm da Caderneta d_e Poupança Vinculada.
Presidência da República por três anos; sua estratégia será
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de um sistemático processo ·cte produção e-difusão de imagens
brasileiras, de divulgação da arte, da cultura brasileira.

O Mercado latino americano e, de maneira especial, .o
brasileiro são considerados pelas publicações especializadas

norte-americanas e européias como o Eldorado do mercado
mundial, embora a freqüência às salas de cineffia tenha decres-

cido nos últimos anos no Brasil de 240
r~-ano· para

milhõe~

espectado-
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mente da produção brasileira, cujos primeiros passos estão
sendo conduzidos pelo atual governo. Para cumprir os seus
desígnios os agentes da Motion Pictures, instalados na mídia
não hesitam nas tentativas de, mediante sórdida campanha,
desacreditar a i(nagem inatacável do Doutor Antonio Houaiss
digno e proficiente Ministro da Cultura, que, neste, nest;
momento, desempenha para o Brasil e para a América Latina
o mesmo papel que Jack Lang re-prese-ntou para a França
e para a Comunidade Européia, em defesa dos valores e do
património daquele contillente.
__ Assim sendo, Sr. Presidente, Senhores Senadores, manifesto minha firme convicção de que é chegada a-hora de adotarmos uma nova postura política diante desses fatos que marcam
o capitalismo, a neo~colonização cultural. Temos de trilhar
_rumo ao pós~industrial, ao pós~ liberal degenerativo, ao pós~ca
pitalis;'TIO selva~em ir ao encontro de um novo tempo. em
que a mforrnaçao, a cultura, a natureza e o justo e equilibrado
diálogo entre os povos ditem as novas leis da convivência
c da felicidade humanas.
Era o que eu tinha a dizer.

80 milhões de espectadores-ano. Em contrapartida o mercado da mídia eletrônica, televisão e-vídeo doméstico desenvolveu-se de forma surpreendente para um país como o nosso, mergulhado então medonha e persistente crise
económica. Hoje o Brasil se constitui no 4~ ou 5o mercado
de consumo de imagens. São mais de dez milhões de horas
consumidas nas telas dos quase 50 milhões de aparelhos de
TV instalados nos lares brasileiros e nos 11 milhões de máqui~
nas de vídeo doméstico. As televisões de sinais codificados
e de sinais por satélites criam uma espectativa de um cresci~
menta desses números· em escala inimaginável.
Sr. Presidente. Srs. Senadores. é este inienso- mercado
real e potencial que a Motion Pictures quer quer transformar
num mercado natural e cativo para os produtos da indústria
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
audiovisual norte~americana. E de se prever, portanto, que
a palavra ao nobre Senador Teotónio Vilela Filho.
qualquer medida dos governos latino americano-, procurando
O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO (PSDB-AL. Pronunestimular a produção nacional de imagens e _conseqüentes
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. S_enadoreservas de mercados que assegurem a difusão dos produtos
r~s, depois da violência e da impunidade, da criminosa cumplinacionais desperte reações dos lobistas da Motion Pictures.
Cidade do Governo com grupos de extermínio, Alagoas volta
Neste momento, o Senhor Jack Valenti procura impedir
ao noticiário nacional com novos escândalos que retratam
que, no âmbito do GATI, sejam condenados os sistemas
o mesmo cenário de prepotência e abuso de autoridade de
de quotas de exibição de filmes nacionais adotado pela Corou~
incompetência, de desmandos e_corrupção que marca:m o ·aÍua1
nidade Européia nas iCd_cs européias de televisão. Argumenta
o Senhor Valenti que o cinema e o vídeo são indústrias que
~overno do Estado. Na imprensa nacional, os jornais denun~
c1am que o Governo do J;:stado reteve e desviou verbas desti~
como tal devem ser tratadas, isto é, devem se submeter às
nadas pela Sudene para frentes produtivas de trabalho.
regras do livre jogo do mercado e não gozar d,c mcdid_as prote~
Quase ao mesmo tempo em que estoura nos jornais a
donistas. Vale lembrar que nenhum país do mundo cresceu
criminosa manipulação das verbas da seca, em Maceió, mil
e se enriqueceu sem medidas protecionistas. Nenhuma econo~
mia propcra ou-·se mantém sem defender os seus produtos
trabalhadores rurais dos Municípios de União dos Palmares
Delmiro Gouveia, Jicuípe, Teotônio Vilela, Palmeira dos Ín~
e os seus mercados. A polémica ganhou as páginas da imprensa
dias e Pão de Açúcar são tratados a socos e pontapés, expulsos
francesa e o prestigioso Le Monde publicou uma série de
até do recinto da Assembléia Legislativa do Estadp. Os trabaartigos em defesa do cinema europeu contra a voracidade
da Motion Pictures Association. que tem condições de colocar lhadores, em pacífica manifestação contra a fome e a miséria
em todo mundo, sem qualquer gasto adicional, toda a produ- queriam apenas que o Governo do Estado apurasse o desvi~
ção norte-americana cujo investimento inicial já foi totalmente de verbas públicas enviadas para o socorro aos sertanejos
amortizado, com lucros já consideráveis no mercado de ori- vítimas da seca e punisse os crimes dos esquadrões de exter~
mfnio de Alagoas.
gem.
A crônica da vergonha, da prepotência e da cor!'tlpÇão
O ex-Ministro da Cultura da França, Jack Laug, em artigo
publicado no mesmo Le Monde afirmou que o que está em em Alagoas foi infelizmente enriquecida com a revolta dos
jogo é a identidade européia, a_ sua cultura que precisa ser [ndios da tribo Wassu~Cocal. Pintados para a guerra, mas
preservada a todo custo. O liyre comércio, indiscriminado sobretudo cansados do descaso do Governo em mandar verbas
e desigual, no dizer de Jack Lang, é sinónimo dç morte dp para o alistaf!lento dos índios em frentes de_emergência, mil
homen_s da tnbo Wassu~Cocal bloquearam a BR-101, nas pro~
pluralismo cultural.
Sr. Presidente, no momento em que o Governo Itamar ximidades da cidade de Joaquim Gomes, forçando engarrafa~
Franco, _começa a tornar medidas destinadas a revitalização mentes quilométricos e uni desvio de mais de 30 quilómetros.
do cinema brasileiro, é sentida a inquietação dos represen- Todo o tráfego entre -o Recífe e Maceió, entre o Nordeste
tantes dos produtores norte~americanos e de seus colabora- e Sul do País ficou prejudicado, sem que o governo do Estado
dores, que começam a se mobilizar contra a nossa legislação tomasse qualquer providência. Providência ainda agora não
que irá regular a atívidade cinematográfica no Brasil. Essa se conhece. apesar da ameaça dos índios, de dinamitarem
nova legislação tornará viável, em nosso País, _a exiStênCia a p~nte sobre o Rio Camaragibe, na BR-101. Dessa forma,
de uma vigorosa indústria de produção audiovisual, ãlicerçada cai o mundo, levantam~se as gentes- nada é suficiente para
em nossa rica c plural cultura brasileira, que sãO- tahtas-, e arrancar o Governo do Estado do torpor da preguiça, da
é nacionalmente una, capaz de suprir o mercado potencial apatia e da sonolência.
São três episódios que retratam em sua crueza a que
de mais de dez milhões de horas/ano de exposição de imagens.
Os interesses conúariãdos têm usados de expedientes, nível chegamos de corrupção e incompetência. O Rio Grande
claros ou dissimulados para dificultar a retomada e o ressarci~ d9 Norte e a Paraíba, para ficarmos em apenas doís exemplos,
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já estão pagando a terceira cota de_ r~cursos _aos sertanejos
alistados_ nas frente.s produtivas _de emergência, nos _sertões
castigados pela seca. Em Alagoas mal chegou a primeira cota
- talvez outras nem venham, porque até_ aqui o Governo
do Estado jamais constituiu. as comissões .mupicipaiS-de controle das ações de emergência. Todos os es.tados já o fizeram,
mas no Governo de Alagoas, nada se faz! Todo"S os estados
do Nordeste providenciaram o transporte do feijão doado
pelo Governo Federal para a população carente. Quando o
Governo de Alagoas quis se movimentar, o feijão já havia

acabado.
A quem reclama, o Governo e seus seguidores respondem
com a truculência com que foram tratados os trabalhadores
rurais de União dos Palmares, DelmirO Go1.iVéia, Jacu:ípe,
TeotôniQ Vilela. Palmeira_ dos fndio_s,e ~ão d_e Açúcar, recebidos a socos e pontapés. Aos trabalhadores apresento a solidariedade .do meu protesto, com que expresso toda minha indignação. Tenho de reconhecer, porém, que nas Alagoas dos
seguidores de Collor existem inúmeras famílias _que sofE_em
muito mais que os socos-; pontapés e a truculência da polícia
do Estado. São famíliaS que perderam__seus filhos, maridos
e irmãos e têm que sofrer a dor da perda e o drama da insegurança e da impunidade. Só a intensa mobilização socf~l nos
salvará do estigma dã:vergonlia, âa i!lcompetência e da corrupção que dominam o Govetno· do Estado. Alagoas uniu-se
ao Brasil para livrar a Nação do flagelo colorido de um Presi--dente corrupto. É a hora de· o Brasil se unir a Alagoas para
livrar o Estado do clima de banditiSmO das motte·s- anunciadas,
da impunidade dos crimes encomendados, da incom.Jietência
que transforma em caos a administração es~ad1J.al, e da corrupção que não respeita sequer a fome e a dor dos sertanejos.
Era o que eu tinha a dizer.

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

Concedo

Maio de 1993

Os consumidores da Capital Federal, para nossa satisfação, estão tendo seus direitos bem-defendidos. O Proçon-DF,
que funciona no Palácio da Imprensa, no Setbr de _Rádio
e Televisão Sul, sob a competente direção da Dr" Dagrilar
Bezerra, tem revelado grande eficiência e, além de suas atividades normais de atendimentO técniCo e_jllrídíco ao consumidor, tem tido suas atenções voltadas para reuniões com
a população em todas as cidades-satélites e· no Plano Piloto
e _também _para a realização de diligências em vários tipos
de estabelecimentos.
No Distrito Federal, Sr, Presidente e Srs. Senadores,
as empresas que lesam o consumidor _e que estão_em débito
com o Procon estão pr:oibidas, desde o dia 24 de março, de
participar de qualquer licitação realizada pelo Governo local.
·o Governador Joaquim Roriz teve a feliz iniCiativa de._atrª-vés
do Decreto n"' 14.641, instituir a Certidão Negativa de_ Violação
d:os Dir~itos do ConsumidOr. alijando de concorrências públi-~~ ~s empresas que têm por hábito desrespeitar o consumidor.
Este foi o- mecanismo legal enContrado pa-ra O:brigar as
firmas a cumprir com os seus deveres per3nte Oconsumidor.
O CProcon é obrigado a elaborar,, anualmente_,_ um_ ç_adastro
de todas as empresas que, de ãlguma fOrma,' lesam o" Consumidor, devendo. posteriormente; divulgar uma lista negra para que toda a população possa se preCaver' Contra os maUs
comerciantes e empresários. Além disso, quem quiser saber
q·uais-sâo essas étnpresas antes de fazer uma compra ou fechar
um ·negócio poderá ligar para o Procon e verificar se há algo
desabonador contra elas.
Sem.somb~~ de_ dúv_Úia,- o- Go~er~~dor JOaQ~im RQ~-iz
tem demonstrado grande preocupaçãO cóm- óS direitos dos
consumidores em nossa Capital. Urna prova a mais do que
.-acabo .de afirmar foi a criação, atravé_s da Lei n~ 426, de
6 de abril de 1993,-da Subsecretaria de Defesa do Consumidor,
na estrutura da Secretaria de Governo d_o Dis.trito Federal.
Essa Subsecretaria tem por objetivo orientar, planejar e coordenar as ações voltadas para a defesa dos direitos dos consumidores e pOssui,- além de uma assessoria técnica competente
uma Divisão de Proteção ao Consumidor, um Serviço de Aten:
dimento e Orientação, um SerViço dt:; Fiscalização e uril.a Divi-são de Informação e Divulgação, ·sempre com o intuito de
·estabelecer um diálogo amigável entre os prestadores de serviços-e os consumidores brasili-enses.
_
.
Em boa hora, Sr. Presidente, Srs. Sen3.dores, o cídadão
brasileiro está sendo estimulado a se defender. recorrendo
aos órgãos existentes para tal fim. Em nosso País, a Secretaria
do Direito Económico. do Ministérío da Justiça, -elãbórou
recentemente a cartilha "'Consumidor Organizado", detalhando até as exigências para se legalizar uma associação destinada
a combater as principais práticaS de abuso de pOdere_conômico
contra o consumidor.

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB·DF. Pronuncia o seguinte .discurso.) -Sr. Presidente, sr-: e Srs,~-Senadore~.
tendo completado dois anos de.vigência, no dia 11 de março
deste ano, o Código de Defesa do Consurpidor é hoj~. i_nCQI}testavelmentc. um efetivo instrumento- de luta d.o cid<ldão.
brasileiro, Demonstrando ser eficaz na mediação _dasxelaçõ_es
de consumo, o Código,_ além de aprimorar essas relaçõ_~s.
foi também responsável por uma melhora significativa da qualidade dos produtos e dos serviços ofereci,_dos à população.
O consumidor, em todo o País, tornou-se mais consciente
de seus direitos e adotou uma postura mais crítica em suas
relações de consumo. Milhões de brasileiros e brasileiras, ao
exigir que seus direitos ~ejam respeitados, passaram a exercer
sua cidadania de forma. _mais contundente, o que é extremamente salutar e revelador de um maior amadurecirriento da
_,Esse é mais Wn paSso para a co-nstrução âe uma sociedade
nossa sociedade como um todo.
mais organizada e consciente de seus direitos e d~vê.res, a
Sr. Presidente, -Srs. Senadores, sabemos OJJJ,ito bem que_
exemplo do que oCorre nos países niã"is- desenvolvidos. e}ito nosso- Código de Defesa do ConsumidQ! _,_formulado com
base-na legislação norte-americana e eui..Qpeia, --é um texto
que a defesa do consumidor é feita pela própria sociêdade
civil. Para se ter uma idéia disso, nos Estados Dnidos existem
legal moderno, com normas bastante claras~ que define com
6QO entidades civis e apenas cinco públicas que atuam no
exatidão as atribuições do Executivo, os deveres do Ministério
Público, as responsabilidades dos_ fabricantes e vendedores _ combate_a práticas--abusivas contra o consumidor.
Sr._Presidente, ao encern,lr este breve_ pronunciamento,
e os direitos dos Consumidores._ Não bastasse tudo isso; o
gostaria de pàrabenizãi- .o._Góvúnâdor do Distdto __Federal
Código do Consumidor tem ainda a grande_vantagem de ser
auto-aplicável em 95% dos casos, necessitarldo agora apenas
POr suas iniciálíváS em deféSa dos consumidores brasilienses,
da aprovação urgente de uma lei que regulamente aS sanções
de incentivar e levar o meu apoio à atuante e decidida Diretora
administrativas sugeridas por ele.
do Procon/DF, que vem desenvolvendo um trabalho extraor-
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dinário e digno de elogios, em defesa da população de Brasília
e suas cidades-satélites.
Não poderia deixar de felicitar; também, todos os membros do Congresso Nacional pela elaboração e aprovação-do
Código de Defesa do Consumidor. O sucesS9d~le, Srs. Senadores, é uma prova evidente da seriedade, realismo e competência que nós, legisladores, colocamos à disposição da sociedade.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) .:.;: Concedo
a palavra ao nobre Sr. Senador Mauro Bencvides0 SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pronuncia
o seguinte discurso.)_- Sr. Presidente, Sr-se Srs. Senadores,
COlTI grande pesar para mim, chegou-me a notícia d9 f~leci
mento, no Ceará, de um dos mais prestigiosos chefes políticos
do sertão central, cuja vida foi um exemplo permanente de
dedicação ao trabalho e de modelar comportamento político,
possuindo, por isso mesmo, incOntestável lideranÇ-a em toda
a região. Refirowme ao Çel. Damião Carnefro; nome g_ue prow
firo com o maior respeito, pela admiração que sempre devotei
aos seus atributos pessoais, como um cearense tipicO e realmente representativo, merecedor de um epitáfio euclidiano,
em que se lesse: -foi, antes de tudo, um forte.
Chefe de numerosa e tradicional familia, Damião Carneiro teve, como última homenagem, consagradora manifestação de estima de toda a população da Canafístula, tendo
falado, em nome do seu incontestável número _de_ amigos,
o ex-Ministro da Justiça, Dr. Armando Falcão.
Probo, diligente e empreendedor, sendo um dos mais
destacados_ _agrop-ecuaristas do meu Estado, o Cel. Damião
Carneiro encarnou, em sua pe-rso-nalidade de escol, as virtudes
máximas do povo nordestino, destacando-se o amor ao trabalho, a obstinação crrt lutar contra todos os percalços~ firiftCza -de caráter e uma generosa compreensão dos problemas da
vida.
Teve, na atividade política, u-m destaque especial e dois
de _seus filhos foram prefeitos: Rena~o Carne~ro, eni_Quixadá
e Alvaro Carneiro em Quixcramobi:rll. Nessa área, conheci-o
bem de perto e sempre vi, nesse- venerando amigo, agora
desaparecido, um verdadeiro baluarte em defesa de causas
nobres e justas, sobretudo as que se ligassem à proteção e
o bem-estar daqueles que foram injustiçados pela sorte 1 penando as agruras _da pobreza e da miséria.
Um homem assim, bravo na luta e justo na--Vitõ"ria, fará
falta aos que sempre viveram sob seu com-ando, principalmente os mais necessitados, a _quem ele propiciava, em épocas
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difíceis, os recursos indispensáveis à sua sobrevivência. E só
os_que nasceram naquela região, a um só tempo áspera e
h_eróic_a. do sertão central do Ceatá, poderão compreender
_o grande valor de pessoas assim, prestimosas e possuidoras
de alto espírito de solidariedade, numa demonstração eloqüente da formação moral que receberam_ e souberam transmitir a todos os seus.
Inclino-me, pois reverente, ante a memória de Dãmião
Carneiro, prestando-lhe, como agora o faço desta tribuna,
a homenagem de minha mais respeitosa admiração, por tudo
que o velho e bondoso líçl_~r sertanejo fez em sua jornada
terrena~ em prol c;!e sua terra _e de sua gente, granjeando
a Verié:façãó ·cta cOletividade a que soube servir com tanto
empenho e fidelidade,
Era o-que tinha ~-dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Esgotou-se
hoje o prazo previsto no art. 91, § 39, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido de inclusão
em Ordem do Dia das seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n" 329, de 1991, de autoria
-do Senador Lavoisier Maia, que dispõe sobre convênios entre
a Petrobrás e suas subsidiárias e as concessionárias de distribuição de energia elétrica para eletrificação rural nos municípios onde se efetuem as operações previstas no art. 27. da
Lei n~ 2.004, de 3de outubro de 1953, e dá outras providências;
Projeto de lei do Senado n'·' 32, de 1992, de autoria do
Sen.ador Márcio Lacerda, que dispõe sobre a concessão g'raw
tuita de talonário de cheques a todos os funcionários públicos
e autárquicos que percebam seus rendimentos através de depósito em conta no Banco do Brasil S/A ou na Caixa Econômica
Federal.
As matérias foram rejeitadas em apreciação conclusiva
pelas Comissões de Serviços de Infra-Estrutura e Assuntos_
Econômicos, respectivamente.
Os projetes vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas RÓdrigues)- Na presente
sessão terminou o- prazo para aprésenração âe -emendas ao
Projeto de Lei da Câmara n• 14, de 1993 (n' 7.128/8§, na
-Casa de origem); de iniciativa do PreSidente da Repúhlica,
que Cancela débito~ para com a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - Sudepe, e dá outras providências.
O projeto não recebeu emendas.
A matéria s-erá incluída em Ordem do Dia, oportunamente.
O SR. PRESIDENTE( Chagas Rodrigues)~- Está encerrada a sessão
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.)
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Ata da 883 Sessão, em 13 de maio de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
EXTB.AORDINÁRIA

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues
ÀS 18 HORAS E 4S_M!NUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS,SRS.
SENADORES:

Affonso Camargo _ Albano Franco_ Alfredo Campos_ Almir

Gabriel __ AJuízio_ Bezerra . ,. -~lvaro Pacheco _ Amir Lando .,.
Aureo Mello _ Beni Veras __ C~tlos De'Cafli _ :César _Dias _
Cbagas Rodrigues _ Cid Saboia de Carvalho _ Darcy Ribeiro __
Dario Pereira _ Dirceu Carneiro _ Eduardo Stiplicy: -= Elcio
Alvares _ Epitácio Cafeteira _ Esperidião Amin__ Eva Blay _
Flaviano Melo _ Francisco Roll_emberg _ Garibaldi Alves Filho _:_Gilberto Miranda _ Guilherme Palmeira _ Henrique Álmeid~ ~ ·
Humberto Lucena _ Hydekel Freitas _ Iram Saraiva _. Jarb_as.
Passarinho_ João Ca_lmon _João França_ J9~0 Rocha_~JQSaphãt
Marinho_ José Fogªça _José Paulo Bi_sol__ José Richª _Jutally
Magalhães _ Juvêncio Dias _ Lavoisier Maia_ Levy Dias _
Lucídio Portella _ Luiz Alberto Oliveira _ M~gn6 Bacelar _
Mareio Lacerda _ Marco Maciel Mário Covas Marluc:e Pinto

Mauro Benevides _ Meira Filhó ,....-MoiSés Ah!ão ~ N~b~~JÓnior

=

Nelson Carneiro _ Nelson Wedekin _ Ney _Maranhjio_ ]'ley

Suass_una _ Odacir Soares _ Onofre Quinan ·-Pedro Simon__ Pedro
Teixeira _ Rachid Saldanha Derzi _ Raimundo Ura _ Ronaldo
Aragão :._ Ronan Tito _ Roy Bacelar _ Teolonio Vi)ela Filho _
Valmir Campelo _ Wilsop Martins.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rqdrigues) - A lista de
presença acusa o comparecim:ento de 69 Sts. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de D_eus, iniciamos nossos-trabalhos.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1'' SecretáriO.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 466, DE 1993
Requeremos, com fundamento no art. 336,- alínea c) do
Regimento Interno, urgêrlcia para o Projeto_ de Lei da Câmara
n" 134, de 1992, que '',altCra dispositivo~ da Lei n? 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de PrÇtcesso Civil, sobre
o agravo de instrumento".

do Senhor Presidente da República, que transforma as Escolas
Agro técnicas Federais em autarquias e dá outra_s providências.
Sala das Sessões, .13 de maio de 1993. - J~tahy Magalhães
- Esperidião Amin - Elcio Alvares - Jonas Pinheiro Mauro Benevides.
ci SI!.. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os requerime-ntos lidos se.rão 'votados ·após a Ordem -do D_ia:, n·a-forniã
do art. 340, incisO II, do Regime_nJo htt_e_rrü~:: _ ~ _ _ · _
·~'s'obre a·mesa·, ·requerimento que será lido pelo· Sr. 1~
Secretário. _
_
É lido o ~eguinte
_ __ _
REQUERIMENTO 1'1' 468, DE 1993
Nos termos do art. 255, II, c, 12, do Regimento Interno,
requeiro- que sobre o Projeto de Lei do Senado f.ede.ral n\'
405, de 1991, que dispõe sobre a alienação de imóveis resid~n
ciais de ·propriedade da União e de suas autarquias, além
da Comissão constante· do -despacho iniCial de distribuição,
seja ouvida, também, ~ de Assuntos EconómiCos, par'a opinar
conforme art. 9Ç(I:-do Regi'rpenfo.fnternO: · · ·
·'
- ··
Sala
das
Sessões,
13
de
maio
de
1993:
:__
Ney
Maraphão.
_...,
.
'
. . ....
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrig~es) - 0 requeri~en_to que acaba de ser lido será incluído opOrtunamente
em Ordem do Dia.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1~ Secretário •.
É lido o s_eguinte
.
__
PROJETO DE LEI DÓ SENADON• 60, DE-'!993
Çria a renda mínima na educação e dá outras pro;i:
dêndas.---O Congresso Nacional decreta:
.
Art. 1" Criariça.s.e:ntre 7 (sete) e 1.7 (dezess~te) anos,
matriculadas em escolas públicas de primeiro e. segundQ grã.us,
provenie'rites de lares cuja renda familiar ·seja inferior a .3:
(três) salários.rnínimos farão jUs a uin salário mínimo esc~_lar
equiValente à trinta por cento do salár1ó rriínirilo vigente rio
Pafs.
-

Sala das Sessões, 13 de maio de 1993. - Irapuan Costa
Júnior, Líder do PP - -Jonas Pinheiro, Líder do PTB Elcio Alvares, Líder do PFL- BeiJo Par_ga- Ney Maranhão
- Beni V eras - Ronaldo Aragão- Nabor Júnior - Amir
Lando - Mauro Benevides.

Parágrafo único. Os cheques de pagamento do salário
mínimo serão individuais e os pàls ou responsáveis,·cotri mais
de uma criança matriculada, na faixa etária-estabelecida no
caput deste artigo receberá um cheque relativo a cada filho
_até o máximo de 4 (quatro) e deles farão recibo à escola
para controle do Programa.

REQUERIMENTO N• 467, DE 1993
Requeremos, nos termos _do art. 336, alínea d, do Regimento Interno, urgência para D Projeto de Lei da Câmara
n' 74, de 1993 (n' 4,569189, na Casa de origem) de iniciativa

Art. 29 Para efeito dos benefícios desta Lei. as famfiias
deverão se registrar, a qualquer tempo, nas escolas onde têm
se.us filhos matriculados, mediante ~ apresentação da carteira
de trabalho.

'
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§ 1~> Para o recebimento do cheque hastará__a apresentação da carteira de trabalho dos pais ou rCsJ>õrisáveis, que
terá valor legal para comprovação da re-nda familiar.
§ 2~ -As escolas públicas farão a entrega dos cheques
após exames das folhas de_frcqüêricia que Cblnprovam a assiduidade e dos boletins de rendimento escolar.
Art. 3o Os pagamentos do salário mínimo escolar serão
feitos pela própria esCo1a.até o"iü'' (décimo) dia do mês subse·
qüente.
Art. 4-:> O Programa de Salário Mínimo Escolar será
custeado mediante dotação orçamentária específica, aser cOnsignada no Orçamento Geral da União a_ partir do exercício
financeiro de 1995. - -.
Parágrafo único. A partir de 1994, os p-rojetes de lei
relativos a planos plurianuais e a dirctri_ze_S or_çamet1_tárias dew
verão especificar os cancelamentos e as__ transferências de desw
pesas, assim como as demais medidas necessárias à execução
do Programa.
_
Art 5 9 Os recursos para o custeio do programa advirão
de dotações orçamentárias, de c.ontribuições espontâneas de
Organizaç6c~ Não~Goyern~u:ri.enüüs c de pessoas físicas e juríw
dicas.
-·
· · · · · · ·- ..
Art. 6~> As pessoas__fí~i~s c-_ju_rídic,a~~que c6iüribUírem
financeiramente para:-este Programa poderão deduzir integralmente suas contribuições do Imposto de Renda.
Parágrafo único. No caso de pessoa físicã, a dedução
se fará na renda bruta, no caso de pessoa jllrídica 1 a dedução
será feita para fins de cálculo do lucro real.
Art. 7~ A implantação do Program_a q.e_Salário Mínimo
_
Escolar obedecerá o seguinte _cronograma:
I - em 1995, ã.tendimcnto às crian-ças m-ãtricliladas nas
capitais dos estados e. territórios;
II-em 1996, atendimento às crianças l)la~r.içulada,s_nas
capitais e nas cidades de porte médio, na forma cc;mceitual
estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e E~sta~
tística;
III -em 1997, o atendimento deverá cobrir- todos os
municípios bni.sileiros.
Art. 8" O Poder Executivo procederá a regulamentação
desta Lei em 120 (centO e vinte) dias.
Art. 9" Esta Lei" entra em vigor na data ~de s,ua pubfiw
cação.
·
Art. 10. Rcvogamws'e-as'disposiçõcs em dont"rári~.

Justificação
A pesquisa de indicadores sociais recentemente divulgaçia
pela FIBGE revela que, em 1988, cerca de 30% das crianças
de famtlias c-Om renda familiar per capita de ate 1/4 de salário
mínimo por- mês, conHdadc entre lO c_14 anos, trab<:tlhavam.
Para as famílias com renda familiar per capita compreendida
entre 114 e meio salário mínimo, esta percentagem era de
20%, sendo que no caso dos adolescentes entre 15 e 17 anos,
o percentual sobe para mais de 50% c a carga horária suPerava
40 horas semanais.
Dessas crianças, 70% trabalhavam ~cm carteira assinada
e percebem remunerações iguais ou inferior-eS a um saláiio
mínimo (81%).
Das crianÇas dC 10 a 14 anos, provenientt::~-de Çamílias
cuja renda familiar se situa num patamar de até 1/3 do salário
mínimo, 15% coritríbuíam com mais de 30% da renda familiar.
No caso dos adolescentes, a participação do salário do menor
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e~_ patamares superiores a 30% da renda familiar cht!ga a
30% para este grupo d_e famflias.
Ou seja, as crianças e_ adolescentes de famílias pobres
b_rasileiras (40% da população, ou so___ D?-ilhões de pessoas)
ganham pouco, são exploradas economicamente e, no entanw
to, ess_e ga_~_ho é fundamental para a manutencão da família.
- -- U resultado desse quadro desumano se tráduz nas poucas
horas destinadas à escola, nas elevadas taxas de repetência
e. na evasão escolar.
Segundo excelente estudo do Dr. José Márcio Camargo,
publicado na Folha de S. Paulo sob o título "Os Miseráveis",
cuja !déia smbscrevo sob forma deste Projeto de Lei, a criação
da renda mínima na educação apresenta vantagens que por
si só justificam amplamente a sua relação custoibencfíc:io;
quais sejam:
1';) permite a extinção dos programas no estilo clientelj_st~
hoje existente e cujo ónus têm Sido desastroso para o País
e a eficácia praticamente nula -~LBA, cestas básicaS, tiCkets
do leite etc.);
2") -p_ermitC-mirlorir O prÕ-blema da pobreza no presente,
ao mesmo tempo em que investe nO futuro, através do engajamento real das crianças e adolesCentes no- processo educaw
cional, de modo a erradicar o analfabetismo e capacitar mãode-obra futura;
3") "atinge diretamente o púhlicowalvo, eliminando a intermediação dos nãowpohres.

- 4~) retira as cri~nças do mercado de trabalhO ~ das ruas.,
reduzindo a violência e criando condiçõ_C$ propícias às pressões
para a -elevação do salário real da mão-de-obra adulta.
No que-tange aos custos de implementação e às fontes
de financiamento, o professor José Márcio Camargo estima
que a cobertura total representaria gastos num montante de
5_% do PIB, praticamente o mesmo que o Governo dispende
hoje com programas de compensação da pobreza, de natureza
duvidosa e eficácia questionável.
saia das SessõeS. 13 de maio de 1993.- Ney Suassuna.
(À Comissão de Assuntos Económicos ---:- Decisão
Terminativa.)
-

OSR. PRESIDENTE- (Chagas Rodrigues)- O projeto
lido será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. I~ Secretário.
É lida a seguinte
Requeiro, nos termos do que rege o art. 39, alínea a
do Regimento Interno do Senado Federal, que seja considerada: por essa Presidência minha comunicação de afastamento
do País para participar da Sessão Especial da Comissão Parlainentar Conjunta do Mercosul, na qualidade de SecretárioGerãl da Delegação Brasileira, a se_ realizar nos dias 13 e
14 próXimos em Buenos Aires, Argentina.
Ao ensejo, solicito que sejam determinadas as devidas
providências para o abono de minhas faltas aos trabalhos desta
casa nas mencionadas datas.
Sala das_ ~(_:!ssõ.es, 13 de maio de 199~-- ,__Dirceu Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A comunicação lida vai à publicação.
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pronunciamento; contrário _às_ Emendas de

n' 5 a 17, de Plenário.

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n" 455,
de 1993, do Senador Magno Bacelar, soliçitando, nos
termos regimentaiS, tráinitação conjunta do Subs(jttitivo da Câmara ao Projeto de _Lei do Senado n~ 288,_
de 1981, com o Projeto de Lei da Câma_ra n 9 43, de
1993, por tratar de_matérias que versam sobre o mesm_o
assunto.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanece_r
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
___
_
_
O Projeto de Lei do_Senado n9 228, de 1981, e o Projeto
de Lei da Câmara n9 43_. de _1993, passarão a tramitar em
conjunto.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigu.es) ~ Esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n" 466/93_,_
de urgência, lido no- Expediente, para o Projeto de Lei da
Cãmara n' 134, de 1992.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que ·a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que sé refere figUrará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária s\ibSe~
qüente.
r

_

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se
à votação do Re.qucrimento n9 467/93, de L:rgência, lido no
Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n? 74, de 199;3.
Em votação.
Os Srs_ Senadores que o aprovam queiram -permanecersentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que s-e refere figurará na Ordem do Dia da s~gunda sessão ordinária subseqüente_._______ _
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues). ~ A Prcsi·
dência lembra aos Srs ..Senadores. que o Congresso Nacional
está convocado para uma sessão_ conjunta; a realizar-se, hoje,
às 19h, no plenário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar _os trabaJhos,
design~ndo para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 13, DE 1991 COMPLEMANT AR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 13, de 1991 -Complementar (n' 223190-Complemantar,
na Casa de origem), que regulamenta o § 2' do art. 171 da
Constítuição Federal, dispondo sobre a edição e o processo
legislativo das medidas provisórias previstas no art. 62 da
Constituição Federal, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n'' 49 e 88, de 1991, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, to pronunciamento: favorável ao Projeto, com as Emendas d~ n..s 1 a 4~CCJ,

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer__ rada a sessão.
(Levanta-se a sessão ás 18 hOras_e 50 mim!tos.)
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N' 51~ DE 1~3
Altera o Ato n~ 24, de 1992, da Comissão Diretora,
- que disciplina a concessão de imóvel funcional a Senador
e dá outras providê_nci~s.
·A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua
competência regimental e regulamentar, resolve:
Art. 19 Dê_~se- .a seguinte: re~ação ao caput do art. 4~
e·aos· §§ 49 e 59 do Ato n" 24, de 1992, da ComissãO Diretora:
_
"Art.49 Os Senadores que não dispuserem de_
apartamento funcional, e enquanto isso não ocorrer,
receberão um auxilio-moradia, a título de reembolso
das despesas efetuadas com moradia ou_ estada no Dis~.
trito Federal.
••·••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·~•or.-

§ 4" Na hipótese de. uma das ocorrências pre_vistas _no _art. 3~ ou se o Senador não- aceitar o apartamento funcional que lhe for oferecido. ele perderá,
a partir da mesma data, o direito ao recebimento do
auxílio moradia.
§ 59 As pessoas não residentes em Brasília. que
f_orem convocadas para deporem em Comissão Permanente ou Temporária, e desde que haja necessidade
de pernOitar em Brasília. serão-hospedadas em estabe~
lecimentos hoteleiros conveniados."
Art. 29 Os_ Senadores que se encontram hospedados em
estabelecimentos hoteleiros perceberão a partir de 1" de maio
a~~1io-moraQia para custear as despesas de hospedagem, fi~
cando o Senado_ Federal desobrigado desse_ encargo.
Art. 3' Fica fixado em Cr$ 45.000.000,00, o valor do
auxílio-moradia.
Parágrafo único. O valor do auxilio~ moradia fixado nes~
te artigo será corrigido mensalmente pelo IGPM - Índice
Geral de Preços de Mercado, divulgado para o mês anterior
__ _
ao da correção. ·
Art. 49 Este Ato entra em vigor a partir de 1" de maio
de 1993.
Art. s~ Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, 28 de abril de 1993. -Humberto Lucena - Chagas Rodrigues - Júlio Campos- Nabor
Júnior - l.evy Dias.

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 52, DE 1993
Altera o -art. 39 do Ato da Comissão- Direto~a n~

4t, de t993.
A Comissão Dii"etora do S.enado Federal, no uso de sua
competência regimental e regulamentar, resolye:
Art. 1' O art. 3• do Ato da Comissão Diretora n' 41,
de 1993, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 39 Os veículos do Senado Federal, indu~
sive OS de representação, serão conduzidos por servidores integrantes da Categoria Funcional de_ Técníco
Legislativo, Área çle Transportes, Õu outros,_ de_vida~ mente autorizadOs pelo Sr. Pririleiro SeCretário."
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Art. 2" Es.tc Ato entra em vigor na data de sua publi-

artigos 186~ inciso III, alínea a e 192, inciso II, da Lei n"'
8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 12 de maio de 1993. -Senador Humberto Lúc~na, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 315, DE 1993

cação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, 6 de maio de 1993. -Humberto Lucena- Chagas Rodrigues- Levy Dias- Júlio Campos - Junia Marise.
ATO DO PRESIDENTE r.: 314, DE 1993

O-Presidente do Sena-do Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar 1 em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada -pelO--Ato
da Comissão Diretora · n~ 2, de 4 de abril de 1993_._ e tendo
em vista o que consta do Processo n~ 0794/93-7; reSOlve aposentar, voluntariamente, PAULINHO FERREIRA DA FONSECA, maúfCU.Iã-0996, Espccialis~a em_ Adrníiiistração Legis-.
lativoJTécnicas, Classe Especial, Padrão I/M20, do Quadro
de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF,nos termos do art 40, inciso III, alírleaa, da Constituição da República Federativa do Brasil combinado com os
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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
ent vista o que consta do Processo n"' 661t93-7, resolve aposentar, por invalidez, LUCIO JORGE GUZMAN, matrícula
2071; Especíalista em Administração Legislativa!A.ná~ise,_ ~e
gunda Classe, Padrão III/S20, do Quadro de Pessoal do Centro
Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, nos termos do art.
4ú, inciso I, da Cons~itLilçãoda República Federativa do Brasil,
conibinã.do com o artigo 186, inciso I, parágrafo 1", da Lei
n• 8. 112, de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 12 de maio de 1993. -Senador Humberto Lucena, PÚ:sidénte
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 89• SESSÃO, EM 14 DE MAIO DE 1993

que o Projeto de Lei do Senado n~ 92192, seja apreciado

1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República
- N' 188/93 (n' 264/93,. na origem), submetendo à
deliberação do Senado Federal o nome. do Sr AriStides
Junqueira Alvarenga, para ser tecoilduiido ao cargo de

pelo Plenário.
---=---Aprovação, pela Comissão DTn!tofa-;-em- iciunião
realizada no dia 13 do corrente,. dos- Requerimeritos n<:>S
347,449 e 454/93, de informáções.
- _ 1.2.6- DiScursos do Expediente

r

·· SENADOR V ALMlR CAMPELO -A necessidade

Procurador-Ge-ral da República.

de política de integração do deficiente físico
e os avanços alcançados no Distrito Federal.

1.2.2- Aviso do Ministro de Minas e Energia

ã. socidãde

SENADOR NABOR JÚNIOR-Impacto negativo
da Resolução n• 1748 do Banco Cêntral do Brasil sobre
=alividade do Banco da Amazônia S. A. - BA.SA, cOlo-

- N 9 153/93, encarilinhando informações sobre os que-

sitos constantes do Requerimento n9 255/93, de autoria
do Senador Eduardo Suplicy.
··
1.2.3- Pareceres

cando em risco o desenvolvimento e a integraçãO regionaL
Apelo em prol da flexibilização na aplicação da referida
resolução em relação à atuação daquele orgão.

Referentes as seguintes matérias: _
__
SENADOR CESAR DIAS- o problema que envol-Projeto de Lei do Senado no 92/92. ~qUe dá nOVa .
ve a demarcação das áreas indígenas em Raposo. Terra
redação ao § 2• do art. lJO do Código Penal.
do Sol, no Estado de Roraima.
-Substitutivo da CâiQ_ara ao Projeto de Lei do SenaSENADOR PEDRO TEIXEIRA--Transcurso do
do n9 180!89, que concede reparação de natureza económica
33~' aniversário cidade satélite de Sobradinho- DF.
aos cidadãos impedidos de exercer na vida civil atividade
SENADORGARIBALDI ALVES FILHO -Partiespecífica, em decorrência das Portarias reservadas S-50/
cipação de S. E~, na qualidade de membro representante
GM-5 e S-285/GM-. do MinistériO da ÃeronaútiCa.do Senado Federal na Comissão Nacional das Frentes Pro1.2.4- Oficio
dutivas do Nordeste, criada para analisar e propor soluções
-N' 12193, do Presidente da Comissão de Constipara a seca que assola a Região.
tuição, Justiça e Cidadania, comunicandO a_ aprovação do
1.2. 7 - Requerimentos
Projeto de Lei do Senado n<:> -92/92, que dá nova redação
-N~ 469/93, de autoria do Senador Francisco Rollemao parágrafo 2• do artigo 110 do Código Penal.
berg, solicitando autorização para desempenhar missão no
1.2.5- CólnuníCações da Presidência
exterior.
-Abertura de prazo de cinco dias úteis para interpo-N• 470/93, de autoria do Senador Marco Maciel,
sição de recurso, p-or décimo da composição da Casa; para
solicitando que seja considerada como licença a sua ausên7

__
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CI!NTRO GRÁFICO DO SI!NADO Pl!DERAL
MA.~OEL VILELA DE MA(\ALHÁES
Oi:etot.Oct&i do Seudo Pedctal

DIÃIUO DO CONOIÍEslo NACIONAL
Iapn110 aob reapouüüidade da Mela ü Snado Plderal

, AGACJEL DA SILVA MAlA

.Dirccor Eac•tzvo
ASSINATURAS

CARLúS HOMERO VIEIRA SINA

Direcor AdaiailtntiYO
LC IZ CARLOS BASI"OS

Dlra10r lacl•rnal
fLOR!AN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA

Dir•tcr Adjuto

cia dos trabalhos da

C~sa,

no dia 17 do corrente Jnês.

Votação adiada por falta_óe_ quorum.

- N' 471193, de autoria do Senador, Esperidião Amin,
solicitando licença para afastar~se dos trabalbos da Casa,
no dia 14- do corrente mês. Votação adiada por_ falta de

1~3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia
-Requerimento n'? 469/93,lido no Expediente da presente sessão. Votaçãc, adiada por falta de _quorum, após
--- -- parecer de plenário.

1.3.2,- Discursos após_a Ordem do Dia

quorum.

1.2.8- Oficio
- N' 99/93, da Liderança do PMDB, referente à substituição de membros na Comissão Temporária destiôaâa
a examinar o ProjetO de Lei da Câmara n 9 _l f~/?4.
1.3-0RDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n• 13, de 1991-Complernentar

(no;~ 223/90~Cõri:ipkmentar,

na Cása·cte origem), i'egula:r.nenta o § 29 do art. 171 da ConstituiçãO Federal, dis-

pondo sobre a edição_ e; Q processo legislati_Vô- das medidas
provisórias previstas oo a.rt. 62 da Consti!u_içã~ Fed~r~l._
e dá outras providêm:;ias. Votação adiada,_J!OS _t~!IDOS óo
art. 168 do Regimento Interno.

SENADOR NEY SUASSUNA- Sugestão de S. EX' ·
ao Senado, no sentido da realização de um seminário sobre_
a capacidade penal das pessoas jurídicas.:
SENADOR JUTAHY MAGALHAES- Defesa de
prioridade absoluta para a educação em nosso País.
._
1.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

lA,:___ ENCEI;<~ÀMENTQ
,Z- MESA DffiETORA

3- LÍDERES EVICE-LÍDERES DE PARTIDOS.
4- COMl'OSlÇÁO DAS COMISSÕES PERMANENTES
,
.

Ata da 89a Sessão, em 14 de outubro de 1993
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Affonso Camargo _ Chagas Rodrigues _ Epitâció Cafeteira _
Gariba!di Alves Filho _ Gilberto Miranda -.José Richa _ Nabcr
Júnior _ Ney Suassuná _ ~edro Teixeira __ V ~r Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 10 Srs._Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossO~ trabalhOs.
O Sr. 1• Secretário procederá à leitura do EXpediente.
É lido o seguinte:

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENS,\.GEM N• 188, DE 1993
(n' 264/93, na origem)· ·
Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do artigo 128; § 1'?, da ConstituiÇão Federal,
submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências o nome
do Doutor AriStides Junqueira Alvarenga, para ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República.
Brasília, 13 de maio de 1993. -Itamar Franco.
(À' Comissão de Constituição, Jusjlça e Cidadania)
AVISO .DO MINISTRO DE MINAS E ENERGIA
Aviso n'? 153/93, de 12 do corrente, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento n'? 255,
de 1993, de autoria do Senador Eduardo SupliCy.
-
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As informações foram anexadas ao Requerimento, forma penal de_1984, já não_ atende_ à_ mecânica punitiva, como
que vai ao arquivo, e encaminhadas em originais ao .. esperamos ter sido demonstrado.
__
.
Por essas razões, somos de parecer favorável à propoRequerente.
siçãO, no sentido das alterações propostas ao § 2~ do art.
110 do Código Penal.
PARECERES·
Sala das Comissões, 12-de·maio -de 1993.- Iram Saraiva,
PARECER N•144, DE 1993
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre o PLS n9 92, de 1992, que Hdá nova redação
ao § 2• do art. 110 do Código Penal".
Relator: Senador Elcio Álvares
,
A proposição sob anális~ <:J.ispõe de form~ diametralmente
;· 9posta à vigente. Hoje, a redaçãodada ao_§ 2' do art. 110
•. OOQ.templa a hipótesé" de, ·após transtta-da em Julgado- a sentenÇa'penal condeDatõtià; óti de ünprbVidoseu rec~ts'o', te·gula~~s~
a prescrição pela-pena aplicada, tormando~se por tempo mtcial data anterior à do recebimento da denúncia".
A iniciativa legiferante de que trata o pro~essado quer,
exatamente, que a prescriÇão não possa ter, por tempo inicial,
data anterior à do recebimento da denúncia ou queixa.
É o relatório. Passamos à_análise do mérito.
·
:
O artigo 110 do J?ecreto;Lein' 2.848, de 7 de dezembro
. de 1940, sofreu alterações, juntamente com seu~ parágraf<:s,
através da Lei n~' 7.209, de 19.84, qua-qd,o assumlU a redaçao
atual. Todavia, não nos su_rpreende a procedência, da iniciativa
no sentido de nova alteração, o que se explica pela necessidade
da introdução, no texto do § 29 do art. 110, de tratamento
menos brando aos autores de ilícitos penais.
Pela conjugação dos §§ 1• e 2• do art.ll_O, combinados
com o art. 109 do mesmo .Código, temwse a prescrição retroaw
tiva. Essa forma de prescrição, c_omo as demais previstas,
no art. 110, autoriza a contagem da pena pela sua fixação
em concreto, e não pelo máximo pi-evisto, em abs~ratO, pela
lei ao crime e diz respeito à preteriSão punitiva. Por essara~ão- isto é' por, "dizer respeito à pretensão punitiva, "fica
extint~ a próPria pretensão de se obter uma decisão a·respeito
do crime", conforme leciona Celso Delmanto.
E maiS que isso·: não implica responsabilidade do acusado:
não perde esse a primariedade - se a t~ver _- nem possi?il~ta
sua reincidência. Mais ainda: o réu não responde pelàs custas do processo
criminal, mas ápenas de processo cível, se houver, e, neste,
só pelo rito ordinário.
·
Sendo assim, a condenação servirá tão-somente para
quantificar a pena, pela qual será aferida a presCriÇãO.
De tudo isso se extrai que essa forma de retroação, estranhamente, pode alcançar não apenas -a data da denúncia ou
queixa, mas a do própriO crirife; como se, sem qualquer outra
razão, mas pela simples prática criminosa, se começasse a
descontar a previamente os dias do total da pena a que afinal
seria o réu condenado.
Ora, a Celeridade processual é meta que tem sido_ dificulw
tada tanto pelo volume de trabalho dos tribunais quanto pela
precariedade a que se vem relegando os serviços públicos,
especialmente nos últimos anos._ É incontornável, portanto,
a evidência de que mais e mais julgamentos serão retardados,
tanto no juízo singular quanto nos tribunais do júri. Esse
retardamento, ainda que decorrente de razão justa, distanciará, ·no tempo, a data da ocorrência critniilbSa da do seu
julgamento, propiciando ao delinqüente a impunidade com
base em dispositivo codificado que, embora concebido na re-

Presidente, E leio Álvares, Relàtoi- __:Wilson Mârtins - Fran·

cisco Rolemberg- Pedro Teixeira- Ney Suassuna--:- Jutahy
Magalhães - Eva Blay -- João Rocha - Nelson Carneiro
- Josaphat Marinho - Alfredo Campos.
PARECER N• 145, DE 1993
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre o Substitutivo da Câmara oferecido ao Projeto
de Lei do- Senado n1' 180, de 1989, que "concede reparação de natureza económica aos cidadãos impedidos de
exercer Vida civil atividade especifica, em decorrência
das Portarias Reservadas S-50/GM-5 e S-285/GM-5, do
Ministério da Aeronáutica".
Relator: Senador Pedro Teixeira
Retorna' à consideração desta Casa,_ nos termos do pará~
'grafo único do art. 65 da Constituição Federal, _o Projeto
de Lei do Senado n'~ 180, de 1989;de autoria do nobre Senador
Mauro Borges, após revisão procedida pela Câmara .dos Deputados, onde sofreu modificação sob a forma de emerida substitutiva integràl, mediante aprovação- unânime pelo Plenário
da Câmara Ba'iXa.
-Ao Senado Federal, como Casa iniciadora do processo
legislativo, é vedada a apresentação de subemenda às emendas
aprovadas pel~ Câmara dos Deputados, nos termos do art.
285 do Regimehto Interno, cabendo-lhe, portanto, apenãs
apreciá-la com vistas ao seu acolhimento definitivO õu nãO,
antes da rernessa do projeto ã manifestação sobre a aprovação
ou rejeição do_ substitutivo aprovado pela Câm-ara dos Deputadps ao Projeto em questão afigurando-se inoportuna quaisquer considerações sobre os aspectos já ventilados no curso
de sua tramitação por ambas as Casas do Congresso Nacional.
Versa, a presente proposição, sobre concessão de repara~
ção de natureza económica aos cidadão~ impedidos de exercer
atividade específica na vída civil, em decorrência das Portarias
Reservadas S-50/GM-5 e S-285/GM-5, ambas do Mínistêrio
da Aeronáutica, obedecendo ao preceituado no § 39 do art.
89 do Ato das Disposições COnstitucionais Transitórias.
AProvad<! nesta Casa sem emendas, na revisão pela Câmara dos Deputados foi aprOvado substitutivo da Comissão
de Finanças e Tributação que, em síntese, propõe duas alterações:
-~a diminuição do prazo para requer:iri:Ierito dos bem~
fícios de que trata o ProjetO em apreço. a firit de que os
órgãos do Poder Executivo posSam providenciar, dentro do
prazo previsto, os recursos para o pagamento aos beneficiá~
rios; e
-estipula novos critérios para o cálculo dos benefícios,
resultando em diminuição para cerca de 12% do valor previsto
origirialmente, buscando-se cOmpatibilizar a reparação com
a realidade económica e financeira do País.
Em outro- aspecto, o substitutivo da Câmara Corrige~ algumas inadequações quanto à técnica legislatíva, além de reparar
omissões no que se refere a categorias profissionais de aeronautas e aerovi_ários e militatés não contemplados no Projeto
original.

na

-*

~
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Ao nosso ver, as alterações procedidas na Câmara dos
Deputados_efetivamente aprimoram a matéria e encontram-se
em consonância com os-ditames constitucionais. Não havendo,
ainda, detectado vício de injliridicidade, opinamos pelo acolhimento do substitutivo oferecido pela Câmara dos Deputados.
É o parecer.
Sala das ComissõCS;12 de maio de 1993. -Iram Saraiva,
Presidente- Pedro Teixeira, Relator- Frftncisco Rollemberg
---Wilson Martins- Elcio Alvares- Ney Suassuna- João
Rocha - Eva Blay - Josaphat Marinho -- Alfredo Campos
- Nelson Carneiro - Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expediente lido vai à publicação.
S_o_bre a mesa, ofício CfUe-Será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o -seguinte
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTii;:A B ClDÀDANIA
Of. n' 12/93-CCJ
Bras!lia, 13 de maio de 1993
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comuniCo -a- V. -_EX~ qtie esta
O:mtisSão aprovou o PLS n~ 92-, de 1992, de autoria do Sr.
Senador Pedro Simon, que "dá nova redação -ao g 2., do artigo
110 do Código Penal", na· reunião realizada eqt_l_2_:?~93.
Cordialmente, Senador Iram Saraiva, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ----:- Ç9m referência ao expediente que acaba de ser lido, a Presidência
comunica ao Plenário que, nos termos do_ art. 91, §§ 3~ a
s~ do Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de cinco dias
úteis para interposiÇão de recurso, por um décimo da_composição da Casa, para que o Projeto de Lei do_ S_enado n~ 92,
de 1992; seja apreciado pelo Plenário.
-Esgotado esse prazo, sem interposição de recurso, a proposição, por ter sido aprovada, será remetida à Câinara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência comunica_ao Plenário que a ComissãO Diretora aprovou, em sua reunião do dia 13_do corrente, os Requerim-entos
de Informações n""~ 347, 449 e 454, de 1993, -dos Senadores
Bello Parga, Nelson Wedekin -e Beni Veras, aos Ministros
que mencionam.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Há oradores
inscritos~

Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Car~
valho. (Pausa.)
S. Ex~ não se encontra cm plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campclo.
0 SR. VALMIR CAM PELO (PTB _ DF. Pronuncia
0 s_eguintc discurso.) -.Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos
paíse_s do Primeiro Mundo, a atenção às pessoas portadoras
de deficiência é conSiderada prioridade. A própria sOciedade
assume a responsabilidade de ampará-las, cuidando para redu~
zir ao máximo as suas· difLculdades cotidianas._e promover
a soa integração.
No Brasil, a consciênda dos inúmeros problemas das pessoas deficientes é -r_elativamente recente. Do. ponto de vista
legal, antes da edição d_a atual_Ca_rta Magna, quase nada havia
sido (eito para garantir o direito de um enorme contingente
·de pessoas portadoras de deficiência mental, física, sensorial

'T--

.

-
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ou múltipla que, segundo estimativã da Organização das

Na~

ções Unidas, corresponde a 10% da nossa população.
A Constituição de 1988 procurou gaqn_tiro direito das
minorias e considerou como um dos objeUVOS "fundamentais

da Replablica Federativa promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo; cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação. Desde cnt,iio, as pessoas portadoras
de deficiência passaram a ter garantias espe-Ciais, asseguradas

nos textos constitucionais federal e estaduais e IJ.3S leis orgânicas dos municípios. Não obstante as conquistas alcançadas,
muitos dos artigos da Constituição que se referem ao:; deficien- ---- - -tes ainda são letra morta.

Até. agora, foram regu!ame:ittados somCn_te_ o art. 37, inciso VIII, que garante a reserva percentual de cargos e empregos
públicos para pessoas portadoras de defiCiêricià, e o arf. 203,
inciso V, que estabelece a concessão de um salário míriim_o·
de benefício. mensal a essas pessoas.
Na prática, Sr. Presidente, as pessoas portadoras de deficiências são cidadãos marginalizados. Embora muitos deles
paguem impostos, parecem ter sido excluídos _da cidadania.
São prisioneiros em suas próprias cidades, privados dos mais
elementares direitos, como_!) de ir e_ vir, de estudar e de
ter emprego.
- Um tipo de deficiência muito freqüente é a visual. Segi.m--
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cuidar da educação e da reabilitação desse contingente de
cerca de setecentos mil brasileiros existe um número insuficiente de escolas especializadas.
_Em nível nacional, há uma instituiÇão modelo, o Instituto
Berifa_mi!t Co~stant ~o Rio de Janeiro. É evidente que essa
instituição não tem condições de atender a todas as solicitaÇões _
de vagas que chegam_ dos inúmeros Estados que ainda não
oferecem as_s~stência idequada aos seus cegos.
Para se ter uma idéia, a Escola de 1'-' Grau dÕ Instituto
Benjamin Constant funciona com cerca de 400 alunos e a
cada ano são oferecidas de 40 a 60 novas matrículas.
_ Diante da necessidade de se ampliar o atendimento, aquela instituição começa a se transformar, também, em um centro
de ieferência para a formação de profissionais especializados
na educação de deficientes visuais.
_Estou convencido, Sr. Presidente. d~ que muÚas das questõcs que envolvem a integração social plena dos de(icíentes
_visuais poderiam ser resolvidas sem maiores çomplic~ções.
-A scmorização dos sinais de trâ-nsitO~ por exemplo, ou a aquisição de aparelhos e instrumento_s_de trabalho com_sinais sonoros facilitariam imensamente a vida cotidiana dos que não
enxergam. A realidade nos comprova que as dificuldades_ e
a qualidade de vida das pessoas deficientes, qualquer _que
seja a deficiência apresentada, podem melhorar muito quando
são corajosamente enfrentadas pelo poder público _e quando
encontram boa vontade por parte da iniciativa privada.
Lamentavelmente, é habitual a discriininação por parte
dos empregadores. Muitos deles rejeitam os candidatos deficientes mesmo quando as funções pretendidas são perfeitamente compatíveis com a condição física do pretendente. Re-- velam-se desumanos e preconceituosos, pois não compreen_dem que os deficientes- não pretendem despertar simplesmeFJte
a compaixão humana, anseiam por tornar-se úteis à soCiedade
-e- por -uma oportunidade de demonstrar a sua capacidade e
competência profissionais.

------------------~------------
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Sr. Presidente c Srs. Senadores, é nosso dever abrir espaço para a integração desses cidadãos cm todos os setorcs da
vida pública.
No Distrito Federal, a qualidade de vida dos deficientes
tem melhorado e as oportunidades a eles oferecidas têm aumentado significativamente nos últimos anos. Nada mais_ eloqüentc do que as palavras escritas, em 1992, pelo Deputado
Benício Tavares, atual Presidente da Câmara Distrital. S. Ex•
próprio deficiente físico, para expressar como tCrri sido a atuação do governo local na busca de uma melhor_ integração
social e profissional dos deficientes físicos rià ca-pital da República, disse:._
''Nunca um governo brasileiro, de um estado ou município, esteve tão presente, tão solidário com as camadas mais
pobres da população, especialmente os portadores de deficiência- vítimas seculares da indiferença, do preconceito e até,
vez por outra, da superstição da sociedade - , como o atual
GQverno do Distrito Federal."
Segundo Benfcio, durante a gestão dO Governador Joaquim Roriz, "avançou-se mais no resgate dos direitos do portador de de_ficiência do DF do que nos últimos cinco séculos
em todo o Brasíl ... "
Em agosto do ano passado, o Governo do DístritoF_ederal, por intermédio de suas empresas CES, CAESB, TERRACAP e NOVACAP, assinou um convênio dC prestação de
serviços com a Ass_odaçã<Jdo_s Deficientes Físicos de Brasnia
- ADFB, que está garantindO o emprego de Cem deficientes
durante um ano, renováveis por mais cinco anos. De acordo
com esse convénio, cinqüenta deficientes'foram contratados
pela NOV ACAP, vinte e cinco pela CAESB, quínze pela
CEB e dez pela TERRACAP. Dentre eles, portadores de
deficiê-ncia visual, auditiva, mental e múitiplà eStão desempenhando funções variadas na jardinagem, telefonia, compu-tação, serviços gerais e secretariado.
A competência dos deficientes visuais pOde Ser adrriirada
nos inúmeros canteiros Dorídos que enfeitam a cidade de Bra~
snia. Poucos sabem que muitas das 900 mil mudas, produzidas
mensalmente no Distrito Federal, são plantadas e ensacadas
por esses deficientes.
Da mesma forma que u Governo de Brasllia, algumas
empresas estatais, pouco a p-m:wo-,-esrão assinãndo convênios
de prestação de serviço com as associações de deficientes.
A ECT- Empresa de Correios c-Telégrafo5, iniciou fi c6ntrã:tação de deficientes em Curitiba, estendeu a iniciativa a Brasília e, hoje, essas-pessoas estão trabalhando cficlentemente
na venda de produtos postais.
Em fíris de março, Sr. Presidente, tive o prazer de participar do I Seminário sobre Educação e Profissionalização dos_
Deficientes da Visão, realizado aqui, no Distrito Federal, sob
os auspícios da Associação de Portadores de_ Problemas Visuais- APROVI-DF, presidida pelo defiCiente-visual Antô-nio Gomes Leitão. Naquela oportunidade, ficou claro para
mim o desejo daqueles deficientes: precisavam estudar~ queriam trabalhar. A pauta do seminário incluiu a educação especial para os cegos, as oportunidades de trabalho para os deficientes·- visuais c debates sobre os caminhos para uma maior
integração social dessas pessoas. No documento final do encontro, a Associação de Portadores de Problemas VisuaisAPROVI-DF, apreseritou uma série de reivindicações com
vistas à ampliação do mercado de trabalho, tanto no sctor
público quanto no setor privado. No sctor público faz-s_e necessária uma pesquisa- sobre as profissões mais adequadas aos
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deficientes -visuais, com a conseqüente adaptação dos equlpamentos existentes, para que eles possam desempenhar suas
furi.Ções de maneira satísfatôria. No setor privado, a APROVl-DF acredita que, sem incentivos, dificilmente os deficientes
serão contratados para mão-de-obra.
A A~ROVl-DF reivindicOu ainda maiores facilidaqes para a importação de material especializado para deficienteS
visuais, a transcrição de livros didáticos para o sistema-Braile,
a f-ffiplantação- de uma imprensa Braile no Distrito Federal
e a ~riação de um instituto modelo_ pa!a deficientes vístiais
em Brasília, ao qual se incorporaria o Centro de Ensirio Especial, hoje existente no Plano PilcitO:-Sr. Presidente, Srs. Senadores, nossa Constituição tom~_
obrigatória a reabilitação e a integr<ição dos deficientes.-Falt3nos uma política que valorize a capacidade dos deficientes,
aceitando-os como homens certos para lugares certos no mercado _de trabalho. Falta-nos, também, a necessária regulamentação dos dispositivos const[tuCíonais, assim como o efetivo cumprimento da legislação vigente. Falta-nos, ainda, a
corigem d~_ ~_os despojarmos de_ precOnceitos que deSqualifiCam os deficientes, em vez de promovê_-los e de integrá-los
no convívio social e no mercado de trabalho.
_finaliz~ndo, _gostida de r~lembrarás palavras proferidas,
-em 1990, pcio então Presidente dos Estados Unidos, George
Blisb, ao sancionar solenelnente.ii"legis[aÇãO a·meri_cana· Sobre
os deficientes:
"'Estamos aqui para nos reabilitarmos e celebrarmos um dia de independência devido há muito tempo.
Com a sanção desta legislação, com os norte-americanos dispondo de uma lei sobre deficiênciaS, cada ho. mem, cada m~J-lher 1 cada criança com alguma deficiência pode agora atravessar portas antes fechadas e ingressar numa brilhante era de igualdade, independência e liberdade.''
Sr. Presidente, Srs. Senadores, que essas palavras possam
um dia ser proferidas em nosso País._Se quisermos verdadeiramente construir uma sociedade mais justa, teremos de _elírni-nár as barreiras que hoje imp.edem as pessoas portadoras de
deficiência de trabalhar, de viver dignamente _e de gozar de
todos os direitos que lhes são assegurados pela Constituição.
. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE__(Chagas Rodrigues) a palavra ao Senador Nabor Júnior.

Çoncedo

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o
seguinte discurso.) -:_:-Sr. Presidente, Srs. Senadores, "os-jOrnais e as infonnaçõe_s que nos chegam trazem, a cada dia,
novos detalhes sobre os problemas enfrentados pelo Banco
da_ Amazônia S.A.- BASA, para sobreviver às conseqüências da má gestão a que esteve entregue nos últimos anos,
dificuldades que impedem a retomada de seu papel vital para
o desenvolvimento da Região Norte e de importantes áreas
afins nas regiões vizinhas.
Já cumpri. em ocasiões anteriores, a contragoSto, a tarefa
d~ denunciar ess_~~_distorções n~ política creditícia de fomento
regional. que. por ter justamente no Basa o seu principal
pilar, não pode deixá-lo à mercê de contingências irreais~
planejamentos aleatórios e medidas falsamente democráticas
por abrangência, ígnoirindo que os tratamentos desiguais aos
diferentes é o único caminho para aplainar essas discrepâncias.
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Estou informado de que o Conselho Monetário_Nacional
A área de jurisdição do_ Basa compreende todos Os Estados da região Norte, além de Mato Grosso e, parcl:almente, e o Banco Central aceitariam flexibilizar a aplicação da Resoluo Maranhão, ou seja, mais da metade do mapa do Brasil, ção n 9 1.748 ao__Banco da Amazónja S/A, desde que seus
hoje um vastíssiriió terrlt6riõ -permanentemente expOsto à co- dirigentes e os Estados por ele atingidos aceitem, como contrabiça das grandes potências superpopulosas e dos chamados partida, a redução do número· de_ agências, principalme'rite
Primefro e- Segundo Mundos. Preservar e até niesmQ incen- aquelas julgadas deficitárias, justamente as mais importantes
tivar a ação·do Basa, portanto, é questão elementar de sobrevi- para a integfação i-egiohal!
Até o presente momento não foCCCmfir-mado <J--~xã.me
vência nacional, no que diz respeitO à UD.fdade e à integração
da questão do Basa na próxima reunião do Conselho e, ao
do País.
As dificuldades ora enfrentadas pelo Basa decorrem de que se comenta, isso aconteceria extfa-pá"uta, ou seja, na parte
uma conjugação perversa de fatores políticos -e adminístra- de "assuntos diversos", a v1}.la comurri da burocracia insensível
-- tivos, adversos e superiores à própria área de decisões·e ações e insensata.
do estabelecimento. · ·O problema é sério e exige··-seriedade, Sr. Presidente
São muitas, como se vê, as dificulda~es hoje ViVidas pelo e Srs: Senadores!
Ouvimos-, há 'dois dias, as palavras do Minístro da FazenBasa, mas uma se destaca ·e exige pronta·s atitudes· por parte
do Govêixto: ·o ma_ssatre operacional e contábil imposto ao da, Eliseu Resende, afirmando sua preocupação com os proestabelecirriento, em decOrrência de uma resolução do Banco blemas do desenvolvimento integrado e honesto do BrasiL
É hora de pôr em prática essa pi-oposta, tão saudável e tão
Central.
_
-_
_
Logo em seu art. lo:>, a Resolução no L 748 determina traída nos últim(!S tempos.
que todos os estabelecimentos bancários_ e· instituiç.óeS de créConcluo endereçando veemente _e_ angustiado apelo ao
dito, até mesmo os de fomento-e as caixas econôrriicas, "trans- Miriist_rq Elise':l ~.esende, para que seja dado ao Bancci da
firam para as contas-de créditos e liquidação os créditos consi- Amazônia S/A aquele tratamento respeitoso-e consCiente qUe-deqldos de difícil liquidação", conceituando-se aí_aqueles já se exige, flexibilizando as cobranças rancorosas e encerrando
parcelados e ainda em inadimplêncía, aplicando-se a norma a fase de perseguiÇões ã sua rede de ait!nCias: .
Sem isso, _a Amazônia terá, mais uma vez, justificáâos
ao valor global e não às parcelas faltosas. Mandou, assim,
contabilizar como prejuízo o montante total de operações motivos para sentir-se à margem ·do respeito, do interesse
institucionais de longo- prazo, mesmo que 'apenas um diminutO e da dignidade nacionais, que todos desejamos e pela qual
a Nação inteira tem lutado com ardor.
valor parcial esteja Vencido.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Essa falsa democratização finanCêira· tefu-de ser denunPalmas.)
ciada com vigor e persistência, porque, na pfática, os bancos
do GOverno Federal foram obrigados, a fina_n_ç_Ut:f_erripresas
. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~ Concedo
públicas dos sistemas Telebrás, Eletrobrás e SiderbraS. além a palavra
ao nobre Senador César Dias. - - - -- de outras, até mesmO privadas, tidas coroo estratégicás· em
governos passados. q_s -p-róprios govei'iláiifes, depois, impuseOSR. CÉSAADIAS(PMDB-RR. Prommciao seguinte
ram moratória branca Q.essas empresas~ hp.pedindo-as de hon- discurso:)~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, registro, no plerar seus compromissos - e, ao fim, baixou-se a Resolução
nário do Senado Federal, a angústia por: que passa ã. sociedade
n~ 1. 748, obrigando Os bancos a contabiti.zat: tais ina,d~mplên
roraimense, uma vez que a Funai já pensa_ em demarcar mais
cias como prefuízo.
uma enorme área ná região de Raposo Terta do SoL
No qUe tánge aos banGos -ofiCiaiS, eSse castigo foi'duplo:
O fato ifiéditO aCont~c"eu ·quando tOdos oS pai-tidOs· polítia rede de bancos privados, em alguns casOs, está sob suspeita
de haver se aproveitado da citada resolução para mascarar cos de Roraima, representando uma poli.cromia partidária,
lucros, reduzindo o valor de suas obr1~ações fiscais. M_as, estíveram aqui, em Brasília, peregrinando nos Ministérj.os,
repito, os bancos oficiais não tiyeram S<!f~a:_ !05i?_S foram pena- Solicitando audiência com os MiniS_t_ms, com o Presid.ente da
lizados, posto que a eles está afeta, por Stia própria nattiíeza, República para que se faça essa demarcação, conforme preceia tarefa de financiar, a longos e largos riscos, o desenvol- tua a Constituição Federal, mas que não seja em. áreas cOntívimento nacional.
- nuas, como aconteceu com a área ianomami, no ano passado,
quando o então Presidente da República, Fernando Collor
Mesmo assim, temos informações. de que o Banco do de Mello, demarcou nove milhões e meio de hect.a:r~s. para
Nordeste do Brasil, Bndes, e a Caixa Econômica Federal apenas cinco mil índiOs.já obtiveram a flexibilização da Resolu_ção n9 1.748, permitin:..
Esse foi um projeto que não "atendeu aos interesses naciodo-se a eles a publicação de balanços .superavitário·s. Mas, nais, afrontou a soberania nacional, segregou a população
no caso do Basa, a ordem continua draconiana e desespe- indígena daquele Estado, enf1m, não $abem_o_s_q~a_is foram
radora.
os interesses de uma demarcação tão enorme quanto a _área
As esperanças de toda a Amazônia, ·não apenas do Basa, ianomami.
Desta vez a Funai está agora lutando com todas as suas
estão voltadas para a próxima reunião-do Conselho Monetário
forças, atendendo a princípios emocionais de alguns antropó~
NacionaL
O que nos preocu-pa é todo o quadro de pressões e chanta- l~gos da fundação que querem demarcar, sem um estudo prégens - perdoem a expressão, mas é á cabível - , o que vio, sem orientã.ção, sem ouvir, entretanto, a Sociedade rorainos preocupa, repito, é a tentativa de barg'anhar um ato de mense, as partes interessadas e até mesmo o próprio Conjustiça de erifraquecimento institucional e operacional de um gresso Nacional. Se continuarem eS~s demarcações a nível
organismo que precisa estar acima dessas injunÇõeS- deSca- do qUe está acOntecendo, o Estado de Roraima de_verá ter·
apenas no seu território 17% de sua área hoje.
bidas.

Maio de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O que realmente Se fez presente crii- Boa Vista foi a
totalidade dos Deputados Estaduais, Federais e os três Sena~
dores.
Estivemos com o Ministro Maurício Con:êa, O qu~ nos
disse que, realmente, irá demarcar a área _Raposo Te,rra do
Sol.
Estamos de acordo com S. Ex~ no que diz respeitO· à
demarcação, mas que ela não seja feita em áreas contínuas,
porque, realmente, aquela faixa territorial estará totalmente
desabitada. Não haverá ali a humanização, a vivificação humana, que, realmente, faz com que estejamo:s presentes naquelas
fronteiras.
·
-Há mais ou menos dez-anos, quandO, apóS me formar,
fui trabalhar no Estado de Roraima, já _ouvja -dfzer, -de pessoas
que pertencem a outras organizações mund_ia_ís, qúe ~m dia
iriam mudar o mapa da América do Sul, criando uma nova
nação.
Esse fato, aos poucos, está aconteceiidO: pois existe u"It1
lobby muito grande.
_ _
Gostaria de aler-tar os Millistros_Militares para que tomem, também, providências, senSibí1~~3t:J-d~ 9 P~~sjçl~_riU:. da
República, o Ministro Maurício Corrêa e até mesmo a própria
Procuradoria-Geral dá RepúlJlica, porque esse projeto não
atende a interesse. algum.
O que acontece com essa área Raposo Terra do Sol é
um convívio fraterno entre os índios, fazendiirOs e a popula~
ção, que hoje vive integrada naquela região.
Estou disposto a lutar veementemente contra eSse projeto; propondo aos três Senadores que façamos processo de
obstrução no Senado Federal e nas Comissões, a fim de .que
essa demarcação não seja feita.
. Por isso, peço que a Assessoria Parlamentar do Sr. MiniStro da Justiça, a Assessoria do Pro.curador~Geral da República
e dos Ministros Militares atentem para esse_ pedido da sociedade roraimense. Todos nós estivemos aqoi juntos, fomos
ao Ministro do ExércitO -e ã.o Oã AerOnáUHca:-ontem, durante
a audiência que tivemos-_;.;.-· eu, a Sen'adora Marluce- Pinto
e o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, Deputado
Airton Cascavel - com o Senhor Presidente ·da República,
solicitanios a Sua Exó:!lênCiifQUe demaicasse·a áiêa, mas que
ouviSse pri:ríieiramenle--o -coDgie5SO NacloD3l, a sóciedade e
a parte "interessada, que é a Funai, e, Se poSsíVel; não demar~
Casse essa área continuamente.
Assim sendo, Sr. Presidente, gostaria que o pr_ópfi<? Presidente do Congressb NaciOnal, HUmberto Lucena, a quem_
essa delegação também vísitou, se empenhasse no sentido
de que essa área não fosse demarcada continuamente, porque
mais tarde - quem sabe - teremos um enclave periférico
na Amazônia. Penso-que, não-muito tardar, haverá esse tipO
de problema na Amazónia setentrional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira.
O SR. PEDRO TEIXEIRA (PF- DF. Pronuncia o se·
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. PreSidente,
Srs. Seriadores, a cidade~satélite de Sobradinho comemora,
nesta semana, com uma série-de eventos cíVícos, esportivos,
empresariais, Culturais, os seus 33 anos de fundação.
Não poderia deixar passar sem registrO esse ·auspiciosOacontecimento para a comunidade de S_obradinh.o, a qual on. tem visitei em companhia da sua Administrãdora, Dr'. Anil-
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céia Machado. Pude sentir ali a seriedade, _a pujança e a
particip~Ção também da populãção n'oS destinos daquela apra_zf-ve~ cid~de serraJ_la.,
.
. Ne;:s,ses tempos_ em que todos_ os municípios postulam indú$trias, postulam se_ tornarem febricitantes, Sobradinho, ao
.contrário, busca uma razão de vivex: em paz, uma razão de
bem viver.
· ···Uma cidade perfeitame-nte instalada, com uma rede bancária, hospitalar, e_ducacional, área de lazer. Enfim, é um
lugar indiscutivelmente agradáv~l. Çlentro deste J.ll\lndo conturbado das gran4es_ metrópoles, ori~e se vê uma população
preocupada em resguardar o seu solo diante das investidas
da ev_o.lução da tecnolOiia, sem
lssó éause algUm prejuízO,
porqu~ foi uma quÇ!Stão de opção.
Sobradinho é. hoje sede dos pólos de vídeo, de informática
e de cinema, e a cada dia aumenta mais a sua própria autono~
mia de vida, o que. permite que não _haja um deslocamento
-dãSUã:-põJ)ulação em direção ao Plano Piloto, porque a sua
a~nistraç_ão e, o próprio Governador do Distrito Federal
têm procurado fazer com que tenha, realmente, satisfeitas
tc?d~s _as_ ne~essiçl~c:tf!s. 4~ s~a. com.~ni<;l~d~_·"
0--Sr. Valmir Calnpelo- Permite-me V. E~ um aparte?
O SR. PEDRO'TEIXEIRA-:-.Com muito prazer, ouço

que

V. Ex> ·

O Sr. Valmir Campelo- Nobre Senador, aproveito o
ensejo da homenagem que V. Ex~ presta à cidade de Sobradinho e seus habitantes pela passagem do seu 33~ aniversário,
para também ter o piivilégio de constar deste pronunciamento.
Petn'litá-me dizer ~ambém da minp.a .sàtisfação de ver aquela
cid;:tde crescendo _cad~ _vez mais, com um;;t população ordeira,
qué ov_ept, juntamente com o GovernO do Distrito Federal,
desen_volvendo toda a sua região administratíva. E V. Ex-1'
que _está pennane'n:teri:Iente em todos· os recantos do Distrito
Federal, ontem também esteve no Guará. Sobradinho, cidade
Serrana do Distrii:Q _Federal, agradável de se residir e de se
trab;dhar, tem um papel fundamental para o desenvolvimento
da região administrativa.
OSR. PEDRO TEIXEIRA -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o aparte do i!~stre Senador Valmir Campelo, pioneiro
que tem demonstr~qo um acendrado amor pela cidade e pela
comunidade que tãp. bem representa nesta Casa alta, vem
sOrtiâr-:..se ao meU j>rçmunciamento para dizer da nossa alegria
e satiSfação em s-eiltírmos que Br3.sllia continua creScendo
e que a sua população continua, realmente, integrada no desenvolvimento da capítal brasileira.
A esses pioneiros, provenientes de todos os rincões brasileiros, principalmente do Nordeste,- a esses candangos e àqueles_ que, também,_ chegaram ontem ·e _que chegarão hoje e
aü:iãnhã neste solo; que é a Capital da R~pública e que perten~
ã. todOs os brasi.leiros, nós quereMos, através de Sobra~
dillho, no transcurSo do seu aniversário-, dizei' do regozijo
de toda Brasília e desejar que aquela comunidade prospere,
se desenvolva e continue dando o exemplo de um povo ordeiro, trabalhador, disciplinado e que está ajudando, cada dia
máis, a construir esta cidade e em especial nas suas opções
culturais.
_,
Era o que queria deixar registrado, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre· Senador Garibaldi Alves Filho, último
orador inscrito.

-ce-
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O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB - RN. Pro- nesta hora de seca~ para· que_ o qiador possa adquirir uma
ração·necessária à sõbreviVência.do seu rebanho. Esse progranuncia o seguinte-discurso. Sem revisão do orador_.) -- S:r_:
ma f9i ~!log~a.do,,. ~?~.mt,~~~a ra_~~· ~~~ e_'f-Pr~side_nte do BanPresidente, Srs. Senadores:
Designado por este Senado, participo hoje da C_Oiíússão w d,o,l:lprqest.e, ,S!:p~~qi, Mauro ):i,e,ne~lafs, líder ,do PMDB
Nacional das Frentes Produtivas do Nordeste, comissão essa n~·-A~~Ffibl~ia .... -. ,: ,.. . ·,.... "' _ ,._ , . . . . . _ .
.
.
•• 1,.Faço um apelo "ao Bp.p:co-do.~ordes.te _para hberar esses
destinada a tomar providências visando 3.menizar oS .Proble~
creditas, esses fÍnanciatriehtós _c;Om ·a· maior presteza, porque
mas causados pela seca e pela estiagem.
SiiUàçàO "de''élriergêriêUí nâo ·permíte ·máiot demora. Então,
Ontem, realizou-se__ a priineira reuniãb dessa comissão,
coordenada pelo Ministro da Integração Regional, Senador sr: Presidente, Srs. Senadores, são esses os problemas, são
-~.e.~· p~ ~es~fio~_que~s~,~v~~u~.~m a; c~da dia.
Alexandre Costa~ que contou com a presença de várioS_ ÇJóv-ernadores, com a presença dos representantes do Cqngr~s.so . -:· Apelei. àquela ComisS~o para que fosse .Criado um prOgr~-
Nacional, do representante do MiriiSterio-do ExércitO, dfl..~e ma do leite;destimido, i.~o··~im_, _a f1iz~r ,sobreyiver a pecuátm
gíão Brasileira de Assistência e de outros ó_rgãos do Gove~ô.o.
nã n9ssa :r'egiãó~.Além·Pe _s,~v.oPjetiv,o sqc~al~ um. programa
Ê certo, Sr. Presidente, Srs. SenadOres, que o- QU.adfõ
do-leite iria fazer· çOlU-.qu~ ,Q nosso-.r~l;>anho bovit:10 e _a nossa
de seca vem se agravando cada vez mais; a nosSá :r:égiao, baciá le\teír:ii· sobreVivessem, ao mesmo te"QJ.po em que milhaou mesmo a sociedade brasileira, tem _qu~ pagai'- uni 'p,n~Ço
r~ e milhares Qe ·.cn·anças "seriam atendidas. Não se trata de
maior pela imprevidência, pela falta de continUidade com.que
traze.r leite em pó par3; alimentar nossas cria!lças, mas ap_r_?são tratados os problemas da calamidade da seca.
veitar o le_ite . que seria ·produzido e pasteunzado na regmo
O preço - advirto - se constitur cada vez maior:· ·E
nordeStiná. ·
·. úúvliitOs. ta;Iribém lá, ·outras 'sUgestões e apelos, pois
ontem verificamos qUC os recürsos liberados pelo GoVerno
q~em: 0V~'TI;:tq_Uela pbgiãÇi'_e· édnviv'e com 'seus problemas SÓ
Federal, da ordem de 1 trilhão e 400 _bilhõ_es de crl;IZ~i~o~.
só _serão suficientes até ó- mês de julho; depois dq mê;s, 4e
p.oc;Je trazer par~ un:ra·re~nlâ_ô côriló :aquela muitos· clamores,
julho, teremos de fazer um acréscimO de recursos. Nesse pOJJ.muitos· claJilQre~ me_$mot Diz o dJtado popular: "em casa que
to, gostaria de fazer outra advertência. Até feVe-reiio, é~rta
Oãé(tehr':i)ão, -tódós· falam e nirrgué)\1 tem razão." Mas eu
que .hãOle.m· Pão,' to'dbs falam e todos têm
mente, nossa região não será beneficiada_ pOr chuVa~ e, ~en~o · dif{à::_·em ·éasa
1
' '
· ·
assim, vamos ter novamente um período de tensão, de reç~u- ·iai&ó. '1 ' · - ' ' • _: · • · ' : ' ' · .,
·
ED.t ãó; foi (>i'bdutiVi:t a réti.riiãô,' porque pessoas com muita
descimento dos problemas da seca.
. _
,
Quero dizer que o trabalho desenvolyido nos Estados,
exp~riêhda corilo; pór exêmpló, Governadores, trouxeram
tendo à frente os governadores, é razoáv_~l_ e _realiza-se corn
O relatO êlas SuaS cQmis'sões"t!sta:dl.,lais .. Também, fcii uma reuo dinheiro utilizado em uma operação visãiido salvãr da' fóffie
-~~·ãp· é;lué' s~~d ~e. á~vey~é~ci~· ..~a.r~, todos ~ós no sen;i_do
e da sede 10 milhões de pessoas que vivem na área dO Polígorio
c;)e ,que·. os. J?~O~Ít:~asv~O: c?~t~nll:ar e_ de qu:e a fase cnt_tca
das Secas, no Se mi-árido.
_
_ _ -,. _ , :
Çla s.e.~a.est~~~~gar:9~·. ~'!r.t~_nt?_! '? 1_11,~~ ~pé_lo fmal_ é n~ senudo
de·.que 6 G_ovemo Fed.eral se cçns~enuze- dessa rc::ahdade.Esse esforço, entretanto, não pode, de maneira nenhuma.
f
I •
-, • • '• • •, I';''• , -.' • " • • .- •
,- •
- •" '
.
cingir-s-e àquela comissão, aos órgãos e nUtoridades lá re_pre·.Não apelo ilpeqa~ ao Gove"rnç Fpd~ra~. mas a toda,so~fe~
sentados. Esse esfOrço precisa ter a coiab.oração de o.UirOs
dade brasileira que alba, com certo precç:mceito~ os problemas
órgãos e de outras instituições que já de.Veriam estar, nes'sa
causados pela seca. Levánta~se constantemente a questão de
trincheira, nessa linha de frente para arnqli_zar os-problemas
que a no~Sa região estarja, a.cada período .de seca, criando
da seca e os da estiagem.
.
um-a nd:va iod~s_trja Q~ seca, como sç ainda vivêssemos, Sr.
Refiro-me, Sr. Presidente, às ínsthUiÇOeS-Çle--Cr~íto que
Presidente. Srs. Sena4.pr~s~ .naquele te,mp~ dos barracões, napoderiam estar colaborando para tentar re_solver os problemas
quele temp_o da es.cravidão, .naquele t~mpo _em que os v~ lhos
·
dos produtores rurais nordestinos.
coronéis escra.vizavam. multidões de trabalhadores rurais.
O que está aconteCendo? O produtor _rural n_ão es_tá poNa verct"ade, não existe mais esse quadro feudal na nossa
dendo prorrogar os seus débitos, e os bancos só-aceitam pn;>rregiãO. Pode existir malversação dos recurso_s; que seja, então,
rogá-los mediante a cobrança de correçãÕ monetária· e rri.ais
punida.-,Pode exiStir, ·sr.. PreSident.e, Srs. Senadores, desvios
juros de 8%. Ora, como poderá um pobre ProdutOr da mirihã
de dinheiro; que as pessoas que praticam tal ato sejam punidas,
regiáo -:- o Presidente, Senador Chagas ~Odrigues, -Cpf!~~çe
porque, na verdade, um programa tão abrangente como esse,
muito bem essa situação- numa altura d{!ssas, em que não
vai haver safra, em que não houve resultado da sua produção, envolvendo. tantOs recursos, çnvolv_endo tantos administradores, ·envolvendo_~antos eXecUtores, é-susc-etível de falhas
prorrogar os seus débitos pagando juros e çórreção mon_etária?
e ·de desvios e- até ~esrtto- de atos'praticados com má fé.
Resultado: em plena seca, por incrível qUê pareça, esse produNã ve.rd·a.cte, St."· P~eside~~. $!5. Senadores·, o que existe
tor está sendo executado pelo Banco do_ Brasil! Essa é_ ·uma
coisa que não se pode permitir, que nãO se pode toleia"r; hoje no Nordeste é uma situação Q.e gravid<ide incomum, é
trata-se de um comportamento. Sr. Presidente e Srs, Sen.a_dQuma situação de cata:mid~de, Daí o' apelo que faço não somente
res, que só merece a nossa condenação e o nosso protesto.
ao Gove·mo, mas' à sociedad~ brasileira, para que procure
Daí o nosso apelo de ontem no Conselho Nac_iÔ_nal contra_ conhecer melhor o drama' desses 10 milhões de brasileiros
que vivém nó NQrd.es.te. Esta'm:os nuina hora muito propícia
a Seca para que os presidentes das instituições bancárias inSta~
para isSo, em vittud_e da campanha que _ora se lança em todo
ladas em nossa região- no caso, o Banc<:>'do Brasil e Banco
O País_COnt~a a tqme.e a miséri~.
do Nordeste -venham ao encontro das necessidades do nosso
POis bem. D.ão há nerihúma dúvida de que o maior bolsão
povo, a fim de que possamos dar um outro tratamento para
de pobreza e de .rnisê~~ ~Stá eni nossa região.
os agricultores e para os criadores daquela sofrida região. ·
Faço também um apelo ao Banco do Nordeste do Brasil,
O Sr. Jutaby Magalhães~ Senador Garibaldi Alves Fiúnica instituição que até agora criôtCum prOgrama de créditO,
lho, V.- Ex' me· permite um aparte?
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O SR. GARIBALDI ALVES FILHO~ Com prazer, .o.uço
'·,;,'- '•<r~i.•-r- ,...., ,.--

V.Ex~

O Sr. Jutaliy Magalhães..:_ Sêriadól l:>arftiaMiA.lves Ff-

de

lho, tive op6ft~tÜdâde, I Por m~ra· 'cóitlciCtêiÍciâ'
paSsilT ~o
Ministério ~a hor.a.e;m qy.ç Y. _f;x~_. jl!qto .cQI)l a:s G<?\iema&Ore-s,
o Ministro. Al~x_ançfre Cps,t_á., e. r-~p:rese.hti:intés de. c!i1tidades,
participava daquela reí.lhião- do t:ohSêlh()Nácional Coritra' a
Seca, OUvi~ iriclusive, a· manifestação de' V. Ex', que, como
sempre, representava, com a maior eficiência ·ê âignidadci,
o Senado, a respeito dos· problemas da regíãó. Não pude
ouvir O" pron·unciahientó 'de V .. ·Ex• desde o iníCio~ ·rhas vi
que V. Ex~_ estáVa: tn'ahifeStaitdo as preoêup~ÇõéS com que
hoje Convivem todos os_ObrdestiO.os. Tive á satjSfação de ouvír,
por parte dos GOvêróiidÕres, a afiríD.ação de que este coinbate
de emergênci~ ·qUe· G.overno vem execUtando não- regiãO
temsuttidoefeito·. ,,o!.
'· , . - . \ - · t
*,,,;,,-, .....

:o·

Não se trata apenas d~que't~ queStão qu-e -para· ffiuitos
pode parecer muito pouco- e é realmente-:- do_ meiO s'alári_O
mínimo para aquele~ que_estão trab~lhando, mas também
dos recursos para inye~time~to_ 'qll:e; Os goye~_ad~re;;s, ~s~~o
utilizando ern obp:ts_ peren~~- G111 Se,rgipe e, ~m A\agoas; há
o. problema daquela ad~tqra,, h~, os ,poÇOs no. Estadoqe 'it.
Ex~ De qualquer rnâ.neira, al_go s~ está (aieriâo. 0 màís ípjpóttante, contudo, como Y. Ex~ nlenciOôOu: Sãó as- dêci.:iõ'êS definitiVas para a regiáõ.-Uma délas' é êsse 'plá~o· Pàra o NordeSte
que estamos na e~pectaliva de Vf!,r em: e;t~ÇUÇ~~~ dentfo 'd_'e
pouco tempo, através de sugestõ"es de ca4_a. ~s_tado.: Nesse
sentido, V. Ex~ tem apresentado-proposições que deVenl'ser
levadas em consideração. AtravéS-de ia:~ e Qe__ Uni plalleja'men'to
bem direcionadC!, p_od~T~[ljl~S. é:vlt::ii-Ó'"d:espe,rd{ciO d~ ~~c~TsOs
que, temos· .que copfe.ssar, Jn,fel~ZII}~ntç,, eXÍ~tÍ.tiln(I],~ região.
Estam.o.s, tentançlo, através de COQti.s~e.s.<;.o..mo. a, de_ que V.
Ex• preside e outras comiss6_es est~duais é rriuÍtié:ipaiS, 'eVitar
que haja esse des'vid Oe recursoS.: Espero·- qu·e a ·voz 'de V.
EX~, que tein um conhecimento ptofund() sobre.a região, esteja
sempre nestas reuniões, opinando, trazendo sugestões ·que
serão, certamente-, ·consideradas. Quanto à questão dos bancos, V. Ex• ouviu à participação dú Mibistrb Alexandre Co"sta
dizendo quC estãd sendo estudadas rtJ,~neiras·-de evita:r .n;i~
s6 a execuç'ão desseS prOdutores rurais-; .como tainbém o fim
daquelas taxaS de referéricia,· Propiciàrido a equiValéncia de
produto. Há estudos sendo executados e. Oe~J.~ queira, ·sejam
logo transformados em realidade. Parabenizo V. Çx~..que está,
no melhor sentido do·termo; prestando "COntas a este Senado
da_ atividade que está executando na Comissão, em- nome
da nossa Casa.
O SR. GARIBALDI ALVES FJLHO..,.: Senador .Jutahy
Magalhães, agradeço _o depoimento .de V. Ex~, ·que esteve
presente à reunião ontem, e mesmo nãO p~dendO demorar,
constatou as preocupações de todos os presentes.
A reunião- terminOU COin. uma· prestàÇãb' -de cónfas do
Superiritendente da SUDENE a respeíto-dã-Ãgenda Nordeste,
que está sendo elaborada nessa prímeiri-fàse, a riívd dos
órgãos que estão presentes na Região" Nordeste.
A Agenda Nordeste se destina a resgatar éSsa ·dívida que
temoscomaregiãon·ordestina,depropoi-soluçõesrna:isdefinitivas e duradouras para os problemas da ~ssa região.
As questões emergenc.ia.is fo.rant to. d.· abordadas, indusive a necessidade de sé atualízar pelo me os esse problema
da metade do salário mínimo que é pago: T o.isso foi Ievantado tanto por governadores, parlamentares,~OOino por diri- -
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gentes. Acredito que a reunião foi produtiva. Minha expectacomo participante dessa comissão amplamente favorável,
fm de que esta irá prestar urna grande contribuição a despeito
<;lq des.afio sem nó.
ti~a,

. , . Q' s_r. Mauro~Benevides- Permite-me um aparte, nobre

Sena~or

Garibaldi Alves Filho?
•
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO.- Pois não, Senador
Mauro Benevides.

· O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Garibaldi Alves
~l~<f, v:iajarei erri Seguida para o Ceará nurria visita ã Zona
~~rt~. com o centro da nossa excursão no Município de So·bral: É provável que sigamos ·até o Município de Cariré, a
fi'm de que possamos conhecer, in loco, a extensão do flagelo
Cli~~ático que atin'ge··não apenas o·ceará, mas praticamente~tOda arregião nofdestiil.a. E ouvi, "eilquarito adotava as providêriciaS para o méú deslocamento ao interior cearense, a exposição que V. Ex~ fazia sobre a reunião ontem realizada, sobre
·o qúadro adversó que se instalou no chamado Polígono das
Secas: E essa comissão que V. EX• integra, representando
a Me~a da Casa; teve, realmente. um papel fundamental no
flÇ<?mpanhamento das providências, a fim de que não faltem
n~m os recursos, nem uma esquematização perfeita do atendimento· a tantos homens do campo que necessitam sobreviver
· nes~te momento delicado da nossa vida econômica. No que
't3nge ao Banco do Nordeste, referenciado por V. Ex~ no
seu discurso, essa instituição de crédito oficial tem feitõ ü.frf __ _
. esforço no sentidO de manter-se atuante mesmo neste instante,
que é, reconhecidamente, desfavorável para a nossa região.
_ Q :presidente do banc9, que esteve em Brasnia esta semana,
a· iljirii transmitiu uma série de informações que se a:justatn
rigor_psamente ã sua linha de pensamento: o atendimento aos
créditos dos agropecuaristas, que serão naturalmente protelados dentro de uhla política que o banco tem seguido até
'aq~i inflexivelmente e um programa lançado ainda quando
o" Presidente Itamar Franco visitoü o estado do Piauí, um
pfograma de fazer água no Nordeste. O próprio banco estimularia a abertura de poços, a construção de açudes e aguadas,
enfim:t~do que pudesse garantir uma estrUtura hídrica que
•-pêfmitiSSeao nordestino Conviver -com a seca. Posso dizer
a V. Ex•, neste iilstante, qU:e o Presidente João Mauro de
Melo, funcionário de carreira do banco, u:m técnico dos mais
qUalificados daquela entidade creditícia, está absolutamente
consciente da imensa responsabilidade do BNB nesta hora.
Após 40 anos de funcionamento exemplar, -aquela entidade
have_rá, -~em _dúvida, de cumprir também agora os seus Obje. tiVõs institucionã.ís, ãcudindo o Nordeste e favorecendo aos
homens do campO com todas as modalidades de crédito facili-teza de que, chegando hoje-ao Ceará e podehdo trazer, certamente na próxinia semana, novas informações sobre a extensão da seca em Ilosso Estado, em contato com o Presidente
do banco, darei" Ciência do pronunciamento de V. Ex~ para
que ainda mais- se aprimore o trabalho do BNB em favor
da nossa região nesta conjuntura, que é marcadamente adversa, atingindo milhões de nordestinos.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Senador Mauro
Benevides, Líder da nossa Bancada, agradeço a V. Ex~ o
aparte. Creio que vamos viajar juntos pOi"que-também.vou
para o Rio Gra-nde do Norte.
Apalavra de V. Ex~ é tranqüilizadora no sentido de que
V. Ex~ vai encontrar-se com o Presidente do Banco do Nor-
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deste e transmitir-lhe o meu apelo para que o banco realmente
acelere a liberação desses financiamentos, principalmente os
destinados aos pecuaristaS da região, tendo em vista o problema do nosso rebanho bovino, para que poss-am ser aceleradas
as liberações dos financiarii:eritOs a cargo do Banco· do Nordeste.
Neste instante, agradeçO a atençãd daqueles que estão
aqui conosco debatendo esse problema do Nordeste. Minha
expectativa -é no seil.t1do de que -poSsailfõs, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, manter-nos vigilantes,_ porque a hora realmente exige que cada nordestino possa- tilostrar-se à -altura
do desafio- da região neste momento, prirldpalmente os que
detêm responsabilidade c exercem um mandato, comQ eu.
Peço apenas a corri-preensão da sociedade brasileira para~
o drama que novamente aflige a nossa-Região.
Era o que tinha a dizer.
·
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Beni V eras_- César Dias -DariO Pereira --Francisco
Rollemberg- Henrique Almeida- Hydekel Freitas- João
Rocha - Jutahy Magalhães - Lavoisie_r· Mai~_- Márcio
Lacerda - Mauro Benevides.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) __:_ Sobre-;,
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 SecretáriO.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 469, DE 1993
Tendo sido designado pelo Senhor Presidente do Congresso Nacional para do dia 18 ao dia 2R do presente mês,
representar o Brasil no Simpósio HParlame·n·to·:-"Gli3.rdiáO dos
DireitOS Humanos" a ser realizado em Budapest, Hungria,
Solicitõ aUtoriZação do Senado para aceitar a referiâa missão
nos termos do art._ 55, indsO III, da CoilsthUiç3Ci e·-·ii(--4{)~
do Regimento Interno do Senado Federal.
Sala das Sessões, 14_ de maio de 1993. -Senador Francisco Rollemberg.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -De acordo
com o art. 40. § 49 , do Regimento Intefno,_o requerimento
será remetido à Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional. devendo _ser submetido à deliber;;~.ção do Plenário
após a Ordem do Dia, em virtude do que se acha previsto
, .
no art. 40, § 39 , da Lei interna.
Sobre a mesa;· -requerimentos que serão lidos pelo Sr.
l 9 Secretário.
.
_.
-~ ..
.. . . , __
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 470, DE i993
Na forma do art. 43.., inciso II, do R~gimento Interno,
requeiro seja considerada licença minha auséricia aos_trabalhos
da Casa, dia 17 de maio cm curso, a finl ·de participar, em
São. Paulo, do ciclo de debates_ "Revisão CõriStitucional e
Reformas Políticas", promovido pela Secrétãi'ia-de_ Habitaçãõ
do Governo do Estado de São Paulo, conforme convite em
anexo.
Sala das Sessões, 14 de maio de 1993: '-'Senador Marco
Maciel.
Prezado Amigo,
,
Buscando dar seqüência à idéia de q~e o exercício do
mandato parlamentar impõe, entre outras coisas. o estímulo
ao debate de idéias e a formulação de sugestões e propostas
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para o país que ultrapassem as questões de momento, procurei
unir-me a outros companheiros num centro de estudos para
que este ideal pudesse se concretizar.
A partir da próXima segunda-feira, dia 17, às 20 horas,
o Centro de Estudos Ra:duãri-·ganha vida com o início de
um ciclo de debates semanais sobre o tema "ReViSão Constitucional e Reformas PolítiCas". O 'pririléiro -debate, sobre "O
sistema- polífiC<:i ria ilova Cart3", coritará com 3 presença de
Carlos Estevam Martins, Presidente da Fundação Pedroso
Horta do nosso PMDB, o Senador Marco Maciel, do PFL,
e o Deputado José Genoíno, do PT. Eles discutirãO as mudanças no quadro partidário e eleitõral, além das novas atribuições
dO p_~eSid~t:Ife_ da República. -·
·- ·
Você está convidado, e peço que convide seus amigos,
pára-_acOfrlpá.nhar~-sempre· ãs Segundas-feiras, o_ciclo, que vai
Sé:"teã.1izàr.ri0 Salão Otiro do_Hotel Della Volpe, na rua Frei
Caneca, 1199. Lá teremos a oportunidade para a discustir
e debater _o quadro político pós-plebiscito e as reformas que
começam a se construir.
.. __ _
.
.
VOcê é presenÇa indispensável na discus-são- das alternãtivas.do País. Até segunda.
Um abraço, -_Dep. Arnaldo Jardim.
REQUERIMENTO N• 471, DE 1993
Senhor Presidente,
Nos termos dq__ art. 4:?, inci~ 11, do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro licença para me afastai- dos t:i'3Dà:..lhos da_ Casa, no dia 14 do corrente_mês, a fim de cumprir
roteiro pelo interior do Estado de Santa Catarina, curilprindo
programa do partido Progressisüi Reformador.
Sala das Sessões, 13 de maio de 1993. -Senador Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A votação
d-Os· requerimentoS -fica adiada por falfa de quorum.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. }9 Secretário.
É lido o seguinte
Of. n• 099/93-GLPMDB
Brasília, 13 de maio de 1993
Senhor PreSidente,
_Tenho a honra Qe indicar a· V, Ex~ o nome do Seit3dor__
Nelson Carneiro para membro Titular da Comissão Temporária diStiilada i ·e-xaminar o Projeto de Lei da Câmara n9
118, de 1984, que "institui o Código Civil",_ em substit~ição
-ao.Senador Amir Lando, que passará a Suplente, em substituição ao Senador Aluízio Bezerra.
2. _Aproveito o enSejO para renovar a· V. Ex• protestoS
de elevada estima e apreço.
Cordialmente, - Senador Mauro :Qe.nevjdes, Líder do
PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Chagas .Rodrigues)- Será feita
a substituição solicitada.
_
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 13, de 1991 - Complementar (n• 223/90
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-Complementar, na casa cte on.ge-m), que regulamenta o § 2 9 do art. 171 da Constituiçãõ Fedei-ai, dispondo sobre a edição e o processo legislativo das medidas provisófiaS--prcvistaS no at'f. -62_ da Constituição
Federal, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob 0°S49 e 88, de 1991, da Comissão de ConstitUição Justiça e Cidadania, 11' pronunciamento: favorável ao Projeto, com as Emendas de no:>s
01 a 04- CCJ, que apresenta; 29 pronunciamento:
contrário às Emendas de n~s 05 a 17, de Plenário.

A matéria constou da pauta da sessão ordinária de 14
de abril último, quando teve sua votação adiada para boje.
A Presidência, nos termos do disposto do art. 168 do
Regimento Interno, retlrã a· projeto da Ordem do Dia da
presente sessão, por estar -em fase de votação, retOrriando
à pauta de terça-feira.-- - - --- - -

O SR. PRESIDENTE (Chaga~ Rodrigues) -Esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se agora à apreciação do Requerimento n~ 469,
de 1993, lido no Expediente, de autoria do nobre_ Senador
Francisco Rollembcrg.
- __ _ Solicito ~o no~re ~~na~or Pedro _TeJX~rra () parecer da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP- DF. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o nobre Senador Francisco Rollemberg solicita autorização
desta Casa, nos termos do art. 55, inciso III, da ConstitUição
e art. 40 do Regimento Interno do Senado, para aceitar a
incumbência de represeritar· Õ Parlamento num simpósio intitulado "Parlamento·: Guardião dos Direitos Humanos", a ser
realizado em Budapeste, Hungria e S~ EX•requer licença para
comparecer a esse evento do dia 18 ao dia 28 do presente
__
mês. __
o requerimento está devidamente lnstfUído e o nosso
parecer é no sentido da concessão da autorização.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) .:...: O parecer
da Comissão de Relações EXteriores e Defesa Nacional é
favorável.
O parecer é favorável. A votação fica '_adiaâã por."fafta
de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Cnagas Rodrigues) -Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, s~~ e Srs. -senadores,
no preciso inStante da promulgação da nova Carta, o Poder
Legislativo renascia, no Vigor de seus ideais perenes, para
a reconstrução da ordem democrática, para a ingente tarefa
de cristalizar as bases do crescimento e promover a prosperidade e o bem-estar social no Pafs. O Parlamento, desmotivado e subtraído de suas prerrogativas-conquanto liderasse
a resistência - , legava à História o seu passado de recentes
amarguras e frustrações.
Desde então, com o compromisso indelegável de produzir
as leis reclamadas pela sociedade, a Instituição, fortalecida,
reveste-se, por igual, do máximo de~·er de aprimorar e consolidar o ordenamento jurídico naciOnal, assim como de promover a sua permanente atualização, afirmando-se como instru-
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menta de respostas válidas e eficientes às ansiedades üós brasi-

leiros.
Para esse fim, o Senado da República erige-se como o
fóru_Il). apropriado e permanente~ Amiúde, reúne os seus membros, em comissão específica ou em concorridos seminários
e simpósios, para auscultar opiniões e debater, com cientistãs,
mestres, pensadores, homens do povo e expoentes da cultura
pátria ou forânea, os grandes ternas do conhecimeD.to hiirilãno
que se mostrem de interesse nacional. Dessas iniciativas, por
certo, recolhe inestimável subsídio para a elaboração legislativa e para as suas altas decisões.
·
No campo do Direito, ~por exemplo, mereceriã enfo<jue
a momentosa questão da responsabilidade penal das pessoas
-jurídicas. Sujeita ao duplo entendimento de estudiosos e intér..:
pretes da lei -deixando de existir, portanto, resposta incontroversa sobre se a empresa, por exemplo, pode ser processada
pela prática de crime ou se pode ser sujeito -ativó de delito
-,eSsas teorias, sem dúvida, suscitam o interesse das Casas
Parlamentares, mormente çlas Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania e de seus doutos integrantes.
A primeira dessas correntes defende a "teoria da Í"éalidade'', também identificada como teoria realista, ou teoria Organicista. Nesse caso, a pessoa jurídica é Um ·sei real, um organismo dotado de vontade, capaz de deliberar, distinguindo-se
a vontade da pessoa jurídica daquela de seus administradores
e sócios. Possuidora de capacidade volitiVa, deduz-se que a
pessoa jurídica pode praticar ações, e que estas podem configurar atos delituosos. Conse(Juentemerite; é possível atiibuir
culpa à pess9a jurídica, e a pená-la.
A segunda adota a denominada "teoria da ficção", ~egun
dq _a qual são inteiramente diversos os atributos da pessoa
jurídica e da pessoa natural. A personalidade desta Ultima
é dada pela natureza, já pronta e acabada, reconhecendo-a
(d)ireito como tal, enquanto a personalídade jurídica existe
única e tão-somente por força de lei, e em seus estritos temiOS~
Sustenta maiS,'--essa teoria, quê a pesSoa-jurídica 'riãO re:
veste os caracteres psíquicos da imputabilidade, não possuindo, portanto, consciência ou vontade. Quem atua em seu
nome são os seus administradores. Estes, sim, pessoas naturais
que são, podem delinqüir e ser apenados pelos atas praticados
em nome da pessoa jurídica, uma vez que as penas não são
adequadas à aplicação às pessoas jurídicas.
Essa contrdvérsia f::ncoõtrava-se resolvida no Brasil. Entretanto, com o advento da ConstitQiçâo de 1988, introduziram-se _em nosso ordenamento du_as normas que trouxeram
à lume, outra vez, a discussão. São elas o_art. 173, §59,
e o art_ 22.5, § 3~, assim transcritos: -· ·
"A lei, sem prejUízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a
responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis caril sua natureza, nos atos praticados_contra
a ordem económica e financeira e contra a economia
popular."
"As condutas e atividades consideradas lesivas ao
meio ambiênte sujeitarão os infratores, pessoas físicas
oU jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados."
Com essa redação, o legislador constitucional parece terse preocupado em definir norma compatível com o princípio
da incapacidade penal da pessoa jurídica, que prevalecia em
nosso Direito. Refere-se o dispositivo à responsabilidade da
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pessoa jurídica pelos atas praticados contra a O-rdem- ecOnômica e financeira e contra a ecOn()mia popular, e determína
que as punições serão COMPATíVEIS COM A NATUREZA da pe:~soa jurídica. Todavia, nenhuma referéricia, quer
direta, quer indireta, é feita a crime pratíCa"do- por pessoa
jurídica, o que pode conduzir ã conclusãO de q~e os. ilícitos
a que se refere o dispositívo seríam- de ordem cíVeL_
Difere, todavia, o eilteridimento do le_giSlã.dor cOnsthucional, ao cuidar das condutas e atiVidadesconsideradas lesivas
ao meio ambiente. Nesse ponto, determina que as irifrações

praticadas sujeitarão PESSO"AS1'ísicas e JÚRIDICAS a sanções PENAIS e administrativas, além d3. obrlgãção de reparar
os danos causados.
Portanto, em um dispositivo- a -Constituição pareCe estai
acolhendo explicitamente a teoria -da ficção (art. 173, § ·s~),
ao passo que, em ólitto, parece estar acolherido a teoria da
realidade (art. 225, § 3Q), émbo.l'a alguns dO-utrinadores entendam que os dois dispositivOs' refletem a adesão dõ JegiSiaçtór
constitucional à teoria da realidade.
Na área do direitá privado desenvolve-se, -.hiCnão IDUitO,
a teoria da desconsideração-ou da superação da personalidade
jurídica, ou teoria da penetração. Trata do abuso de direito
por meio da pessoa jurídica. Sua finalidade não é a de desconsiderar permanentemente, nem a de declarar nula a personalidade jurfdica, mas sim a de· torná;.fa fnefic3Z éotn respeito
a determinados atos.
A fraude perpetrada através da pessoa jurídica tem-se
mostrado mais freqüente nas sociedades cujos sócios são marido e mulher, ou naquelas em que um sóCio detém praticamente
a totalidade do controle do capital social. A título de exemplo,
utiliza-se a pessoa jurídica para fraudar terceiros através da
transmissão de patrimóniO da pessoa do s6cíó para ã Sociedade. Aplicada a teoria da desconsideração, e_constatada a
existência de fràude, esta é examinada como se houvesse sido
praticada pelo sócio, pesSoa natural, e·-iulo peia pesSoa jurídica.
·
Por outro lado, deve-se registrar que a Lei n~ 8.078, de
11 de setembro de 1990~ que "dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências", assim pres_creve em
seu arL 28:
· "Art. 28. o·jU.iZ püdúá desOOiiSidiia.f a perSonalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento
do consumidor, houver abuso de direito, excesso de
poder, infraçãõ da lei, fato ou afo ilícifO- -ou-VIOlação
dos estatutos ou ·contrato social. A desconsideração
também será efetivada quarido houver falência, eStadO
de insolvência, encerramento ou inatiVidade da pessoa
jurídica provocados por má administração.
§ 1' (Vetado).
§ 29 • As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, sãb subsidiariamente
responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código.
·
§ 39 • As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes- deste Código.
§ 49 • As sociedades coligadas só responderão por
culpa.
§ s~. Também poderá ser desCoriSid-éi:ada a pessoa
jurídica sempre que sua personalidade for, de_alguma
forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores~"
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S~ndo inquestionável que a pessoa jurídica é uiila ficção
do direito, é também verdadeiro o incomparável poder que
possui sobre a população, especialmente em face da realidade
do poder económico, que é corolário da existência das sociedades modernas.
A restrição levantada em oposição à teoria da realidade,
no que tange· à inadequação das penas previstas em nosso
direito, se aplicadas às pessoas jurídicas, não é sustentáveL
Basta, apenas, que o legislador ordinário de finei penas adequadas à natureza dapessoa jurídica, tal como determinou o
_CQIJ.Stituinte ito art. 173, § s~, da Lei Magna.
Além do que, se a pessoa jurídica não possui vontade,
seus administradores a possuem e por vezes a dirigem para
condutas que, seguramente, a sq.ciedade quer ver tipificadas
como crimes. Além disso, as alinhadas considerações parecem
. indicar a neces~id~de da criação, no Brasíl~ de um -novo instituto, qual seja o da ''desconsideração da personalidade jurídica
_
para fins penais."
A.s restrições- colocadas contra a ca-pacidade penal das
pessoas jurídicas - voltamos a enfatizar - podem ser facilmente removidas, bastando que nesse sentido labore, com
vigor e disposição, o legislador ordináx_:io. Não constituirá ofensa ao direito se, para especificada ação da pessoa jurídica,
que _passe_ a ser defini<~a em lei como criminosa, f<?r imp<?~t_a
. 'peilá peéliniária, como- ã múlta; sobretudo se esta for proporcional à capacidade económica da pessoa jurídica e à relevância do bem jurídico tutelado.
Vamos concluir, Sr. Presidente, registrando na Ata dos
nossos trabalhos a sugestão para que esta Casa, renovando
suas tradicionais e sempre proveitosas iniciativas, venha a
promover, em breve tempo, um seminário a respeito da Capacidade penal das pessoas jurídicas.
Com a presença certa de renomados juristas brasileiros,
aqui somados aos doutos componentes da nossa Comissão
de Constituição. Justiça e Cidadania e de outros Srs. Senadores, esSe encori.fro atenderia o propósito de fixar um conjunto
articulado de normas legais que passem a re-produzir, no plano
do direito penal, a teoria, que _floresce no âmbito elo direito
privado, da desconsideração da personalidade jurídica.
A sociedade brasileira será por certo agradecida à contribui.ção do _Senado ~ederal. Ela tein demonstrado sede por
justiça e, ao mesmo tempo, Sedímentada maturidade para
aceitar que as mudanças do ordenamento jurídico pátrio, especialmente em matéria penal, não ·se efetivem de forma açodada.
Era o que_eu tínha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia
·o segui~te discurso.)- Sr._ Presid_ente, Sr1's e_Srs:. Senadores:
O Brasil ainda precisa fazer niuit'o- paTa ingréssár, de
fatO, no ·seietO-grujjo das nações desenvolvidas. É necessário
prod-uzir mais e melhor, organizar a sociedade e_ o ESta_do,
gerar inais empregos e distribuir melhor a renda, reduzir drasticamente as terríveis desigualdades sociais, enfiin, melhorar
a qualidade de vida de todos os segmentos da população,
principa~mente a das parcelas mais miseráveis da ·nosSa sociedade. Somente assim teremos uma nação digna do orgulho
de cada um dos seus filhos.
Muitos acreditam que se resolvermos o problema educacional brasileiro teremos resolvido a situação do País. Não
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chego a tanto, mas creio fiririemente cj~_e ·se n-ãõ encontrarmos
soluções_ adequadas para a-educação 1 em todos os seus níveis,
jamais alcançaremos os patamares desejados de desenvolvimento e bem-estar para a população brasileira.
De acordo com a publicação Situação Mundial da Infância
- 1992, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, "pes.::
quisas do Banco Mundial, realizadas nos últimos 10 anos,
demonstraram por várias vezes que '~a produtividade de uma
força de trabalho instruída é a rriáquina maiS confiãVel do
crescimento económico".
O investimento ein- eduCação gera seus dividendos de_
muitas outras formas. CórifCi"C- a capacidade de continuar
aprendendo, a partir de inúmeras fontes, na vida adulta. Moderniza atitudes e_constr6fã confiança Das rritidailÇ-às; EStfuiufa
uma maior participação na vida política. Apóia o· prOcesso
de substituiçã6 do que há de ruim, no antigo sistema, pelo
que há de bom, no novo. DesenvOlve a consciência de novas
idéias e novas opções. Eleva a idade média de casamentos,
torna o planejamento familiar mais viável e reduz as taxas
de natalidade.
Como o Primeiro Ministro do Japão, Toshiki Kaifu relatou aos chefes de Estado reunidos no Encontro Mundial de
Cúpula pela Cri3.nÇa: "Não é exagero afifmai"-que a política
de promover a educação constituiu a própria base fundamental
do desenvolvimento no Japão. Nos países em desenvolvimento, a primeira prioridade deveria ser criar e melhorar a educação básica e elevar as taxas de alfabetização entre as crianças,
de modo a capacitá-las para uma vida condigna. O desenvolvimento nacional somente pode ocorrer quando todas as pessoas têm a oportunidade de receber educação".
De fato; airida segundo a publicação dã UNICEF, ''tanto
no Japão como na Coréiã.- do Sul, por exenlplo,-a e-ducação
primária para todos precedeu a escalada económica. E, em
ambos os países, esse investimento básico nas necessidades
humanas foi feito quando suas rendas per capita, em termos
reais, estavam mais baixas do que as atuais na maioria dos
países em desenvolvimento. O Japão avançou rapidamente
em direção à educação primária universal no final do último
século. A Coréia do Sul garantiu que a maioria de suas crianças
freqüentasse a escola primária quando seu PNB per capita
era pouco maior do que US$ 100 por ano. A ênfase ria educação secundária e superior veio mais tarde e não prejudicou,
cm termos de investimentos, a -educação primária para ·a maioria. Nem ultrapassou a capacidade da economia de absorver
um número _crescente de pessoas com nível superior de escolaridade." _
Aí estão, Sr. Presidente,.Srs. Senadores, mostras inquestionáVeis da importância da educação como fator imprescindível para o desenvolvimento. O JapãO~ que há cerca de um
século empreendeu a chamada Reforma Meiji, tratlsform'aildo
a educação em prioridade nacional, é, hoje, uma d~s maiores
potências económicas do mundo, com elevadíssimo padrão
de vida da sua população. A Coréia do Sul, um dos "tigres
asiáticos". Caminha a passos largos para o_ Primeiro Mundo,
como resultado de seus maciços e acertados investimentos
em educação.
E nós, o que temos "ito Br3sil? O que estamos_ fazendo
em matéifa -de educação? Não se pode fazer críticas ao atual
Governo, mas podemos constatar que, histoiiêámente, ~ne
nhum governo brasileiro tomou a educação como uma grande
prioridade nacionaL Além disso, muitos desvios graves ocorre. ntm no sistema educacional brasileiro, desde que os je:suítas

aqtii iniciaram -suaS atividades~ liotadamen!e a Partir da década
de 60.
- ·· -- ···
- O quadro estatístico -que- resulta desse descaso é estarrecedor. Com 24,4 milhões de analfabetos, o Brasil é um dos
nove países do mun~o com mais de 10 milhões de analfabetos._
De acordo com informaç6es do Tribunal Superior Efeitoral,
divulgadas em 1989. 68% dos 75 mílliOe"s de eleitores b!asileiros são analfabetos, semi-alfabetizados ou não completaram
o ensino furidamental, ministrado na faixa dos 7 aos 14 anos
de idade. Uma análise mais aprofundada dos números disponíveis pode mostrar como chegamos a isso.
De -ãcordo com o IBGE;-em 1989-0 Brasil atendia a
apenas 5% das crianças na faixa de O a-3 anoS de iâãáe em
creches e a pouco mais de 32% delas, na faixa de 4 a 6 anos,
na pré-e-scola. Apesar da grande expansão havida na década
de 80, o atendimento escolar a crianças de 7 a 14 anos ainda
deixa fora da escola cerca de 15% da população nessa faixa
etária, se não consíderarmos as altas taxas de- repetêilcia n-o
período, em torno de 20%_. _
Segundo o IBGE, as taxas de distorção no parâmetro
série/idade, na freqüência e na matrícula, osdlavam entre
65% e 79% -em 1989, conforme a série considerada. A evasão
escolar, que tem suas principais causas -na repetência, no nível
económico e educacional da família e nã necessidade do trabalho de menores, foi elevada no período 1978/88. apresentando
taxas médias de 26% e 23% para as primeiras e q-uintas séries,
respectivamente. Nesse período, os alunos que abandonaram
o sistema conseguiram concluir, em média, 3,7 séries, menos
que a quantidade mínima necessária para tOrnar irreversível
a aquisição da alfabetização, ou seja, quatro anos completos ..
Os altos níveis de evasão e repetência no período 1978/88
fizeram com que apenas 20% dOs alunos matriculados na la.
série conseguissem concluir a oitava série-e, em Conseqüêncfa,
apenas 26,5% dos adolescentes de 17 anos possuíam oito ou
mais anos de estudo em 1990. Para arrematar, é importante
destacar que de cada mil alunos que ingressam no ensino
fundamental no País, apenas 56_ chegam ao 1"' ano do curs_o
superior.
Além das dificuldades arnbientais.para o procesSO(!(iu~":
cional, temOs uma profunda- detefioração da rede pública
ensino, com instalações físicas precárias e o professOrado sem
preparo necessário, desestimulado e mal reniunerã.do na maiona dos çasos. Em vista disso, a escola pública passou a ser
considerada "escola de pobre", enquanto as classes média
e alta refugiaram-se no sistema privado de ensino.
Temos aqui, além de todas as outras mazelas, urna das
mais graves distorções existentes do sistema educacional brasileiro. Perdemos, com essa dicotomia entre escolas para pobres
e escolas para ricos, a possibilidade de pôr em prática" um
dos princípios basilares da tão decantada democracia liberal
moderna: a igualdªde de oportunidades.
De saída é importante notar que nenhum país desenvolvido de qualquer quadrante do planeta chegou a essa condição sem o alicerce representado por um sólido sistema educacional público. No Brasil, principalmente a partir da década
de 60, assistirilos_a urita escalada d_a iniciativa priv3da "riesse
domínio, reconhecido até pelos liberais mais ferrenhOs Como
uma área de atuação eminentemente governamental
OSDUmerõS-são élOqüentes. Cerca
34% das-criaiÍçasdeO a 6 anos matriculadas_ern pré-escolas freqüentam estabelecimentos PrivadoS; 13,65% dis 28,7 -milhões das matrículas
iniciais do ensino fundamental são feitas em eScOlas pa:rtlCU-

de
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lares; 34,83% dos que ingressam no ensino médio vão para
a escola privada, de onde saem 66% dos egressos do 2"' grau,
e 61,52% - pasmem! -dos um milhão e quinhentos mil
alunos que entram no ensino superior vão para instituições
particulares. Esses dados indicam, sem dúvida, uma inversão
da fórmula seguida pelos países desenvolvidos, a exemplo
do Japão, na busca do progresso e do bcm-estar.
Não se trata, é bom registrar, Srs. Senadoies, de conibater
a liberdade que se deve conceder à iniciativã privada para
atuar no campo da educação. O que se deseja é estabelecer
comparação com modelos bem sucedidos para, observando
caminhos trilhados por outros povos, sabermos onde podemos
e devemos ou não inovar.
Mas há algo de insuportável na expansão do ensino priv-ado no Brasil - e isso, sim~ deve ser combatido. Trata-se
do apoio financeiro do Estado a particulares, em detrimento
de sua obrigação prccípua:, já àpóntada, de.anipliação e nielhoria da oferta de ensino público.
Principalmente a partir da década de 60- repita-se , o Estado passou a canalizar recursos públicos destinados
à educação para a iniciativa privada, através de finariCíanl.entos
subsidiados, imunidades e isenções fiscaiS, bolsas de estudos,
crédito- educativo e muitos outros mecanismOs. Uma parte
considerável desses mecanismos se encontra ainda em pleno
vigor, graças à pressão dos privativistas sobre a Constituinte
de 88, que manteve as brechas para que recursos públicos
continuassem a ser transferidos para a escola particular.
Assim, se deve haver liberdade de iniciativa e-de preços
para a empresa priva-da no ensino, em contrapartida não se
pode continuar tolerando que recursos públicos sejani desviados, a qualquer título, para esses empresários. A reviSão constitucional que se aproxima pode e deve ser o momento de
incluir na nossa Constituição Uin preceito determinando que
recursos públicos sejam aplicados exclusivamente no ensino
público~

Não se pode continuar promovendo o desvio çle recursos
públicos para o enriquecimento de uns poucos, enquanto há
cerca de trinta e dois milhões de crianças e adolescentes ~
dos quase 60 milhões que vivem no Brasil - fazendo parte
de famílias cuja rerida per capita não ultrapassa os US$ 70.
Vale a pena refletirmos sobre que oportunidades terão
esses menores sem chance de. escolarização. Se as crianças
pobres deste País puderem aprender a ganhar a vida fora
dos caminhos de crime, a construção de penitenciárias, em
que pese a necessidade de sua existência, certamente seria
drasticamente reduzida. Segundo dados publicados recentemente, as delegacias de polícia e as 210 prisões do País têm
capacidade para abrigar 51 mil presos. Nela empilham-se,
contudo, 124 mil detentos. Há cerca de 175 mil maqdados
de prisão sendo descumpridos sistematicamente pela-s autoridades policiais por falta de condições carcerái'ias. _
Para construir as peniteOciáriãs que faltam, seriam neces-sários investimentos de cerca de 7,5 bilhões de dólares, mais
de 600 milhões de dólares por ano para mantê-las. Não seria
mais razoável investir esses recursos para que os homens não
chegassem a precisar de uma cela para abrigá-los?
As escolas de tempo integral - CIEPs ou CIACs, dê-se
a elas o nome que se quiser - parecem uma boa solQ.ção
para as crianças menos favorecidas. Além da escolarização
devida e da convivência social civilizada que essas escolas
ensejam, pennitein que as crfançaá pobreS recebam maior
atenção quanto à nutrição e à saúde -do -que pOderiam ter
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em casa. Este certamente é o caminho pelo qual poderemos
salyar uma geração inteira de crianças brasileiras, rttudan~o
a faCe deste País.
Também no campo do ensino profissionalizante há muito
o_ que fazer no BrasiL Apenas para exemplificar, em 1988
havia 106.424 matriculados em cursos técriicos .QO Brasil, .af
incluídos os alunos do SENA!, enquanto 187.499 alunos estavam inscritos eni cursos SuperiOres de engenharia. EsseS núiiteros apontam para uma relação de 1,76 aluno de engenharia
para cada aluno de curso técnico, e-nquanto nos países desen~
volvidos a situação é inversa, com quatro ou -cinco téCnicos '
para ·cada engenheir-o.
Isso_ mostra que o sistema precisa ser revisto e adequado
tanto ãs ·n-ecessidades nacionais quanto ao número ideal de
pessoas na universidade._ O mercado de trabalho certamente
saberá ocupar e remunerar técnicos bem formados, evitando
com isso que profissionais de -nível superior sejam subaproveitados e mal remunerados, quando não marginalizados do
mercado de trabalho.
A fOrmação desses técnicos precisa ser -sólida e voltada
para as necessidades reais da sociedac;le. No meio rura~, t~nto
o ensino profissionalizante qUanto o _ensinQ ·r_egular devem
ser próprios à realidade da vida rural do País, consideradas
as peculiaridades de cada região.
Cabe destacar que um sólido sistema de ensino de primeiro e segundo graus -profissionalizante ou não- é indispensável gerador de massa crítica, a formar técnicos e estudantes
universitários capazes de produzir em pesquisa e constituir
a base científica e tecnológica de que o País necessita. Muitos
crêem, apoiados em idéias sem lastro, que o desenvolvimento
científico e tecnológico - impresCindível para o progresso
económico e social -pode ser atingido sem uma base educacional consisteo_te, que começa a ser construída na pré-escola.
Como destaca a UNICEF, no documento Situação Mundial da Infância, ''embora 50 crianças, ou inais, possam receber
educação primária ao custo ·de um estudante universitário,
e eMbora milhares de formandos de nível superior sejam obriga~?S_ ~ e~colher en~re o desemprego e a emigração, muitos
países coritinuam a· destinar vo1umes desproporcionaiS de recursos à educ_ação superior".
Esta obs-ervação não é uma crftfca, mas um alerta. Os
espedalistas certamente saberão dimensionár aS neêessidades
da população, distribuindo os_ r_e_cu_rsos_ para a educação de
forma ideal aos requisitos do desenvolvimento nacional. Na
boa aplicação desses recursos, obedecidos parâmetros já consagiá.âós, sem dúvida estará o camiilho para o progresso da
sociedade como um todo.
Desejo concluir 1 Sr. Presidente, Srs. Senadores, fazendo
um apelo a todos os governantes e homens públicos brasileiros
de responsabilidade. Temos que transformar a educação numa
priõ'ri~ade absoluta do País- especialmente no que diz respeitO à u-niversalização do ensino fundamental 1 como estabelecido no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
A revisão constitucional que se aprOxima sifá momento
oportuno para corrigirmos distorções e programarmos o futuro. A força transformadora de uma decisão política dessa
natureza e sua efetiva implementação são inimagiiiáVeis.
Aliás, é difícil compreender como a Nação brasileira- particularmente suas elites- ainda não se apercebeu das vantagens
que daí decorrerão-para todos, sem distinção.
Certame-nte -vrveremos .. iium- pafs mais ·rni.tei-nó e ni"ais
justo. com menos criminalidade e menos discriminação. Pro- -
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duziremos e poderemos distribuir mais riqUezas entre t?dos

os brasileiros. Sairemos. enfim, do charco do_obs.curanttsmo
e da miséria, em diii!Ção a dias de glória para toda a Nação.
Muito obrigado.
-------- -0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -:-Não há mais
-._ . ... _ . . __ . .
oradores inscritos.. . . . Nada mais havendo a tratar, a Presidência encerr~ os
trabalhos, designando para a sessão ordinária de segundafeira, às 14h30min, a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 134, DE 1992
(InCluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto·cte Lei da Câmara
n' 134, de 1992 (n' 2. 797/91 na Casa de origem), que altera
dispositivos da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil, sobre o agravo de instrumento.
(Dependendo de Parecer.)

Sábado 15 4445

-2-. PROJETO DE LEIDA CÂMARA N• 74, DE 1993
(Em re·gime de urgência nos te"rmos do art. 336, "c", do"'
Regime Interno)

. Discussão, e~p turno único,.dá.Projeto de Ld di:!. Câmara
n• 74, de 1993 (n' 4.562189, na Casa de origem). de iniciativa
do Presidente da República, que transforma as Escolas Agro~
técnicas Federais em autarquias e dá outras providências. (De~ "
pendendo de Parecer.)

-3PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 1, DE 1992
(Em regime de urgência nos t~rJ:!loS do ·art. 336,: ~' .do
Regimento Interno)
. Piscussão, e~ tun:w único, do: :Projeto de Resolução n9 ·
1, ~e 1992, de aptoría do Senador Mauro Benevides, que
cria a Comissão de Fiscalização e Controle e dá outras provi~
dências. (Dependendo de Pareceres.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 10 horas e 20 minutos.)

